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

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA
O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije
je Državni svet Republike Slovenije na 48. seji, dne 1. 3.
2000, določil besedilo predloga zakona o spremembi in
dopolnitvi zakona o kmetijskih zemljiščih in ga na podlagi
204.a člena poslovnika državnega zbora pošilja državnemu
zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku.

utemeljena, saj gre za manj zahtevno spremembo in
dopolnitev zakona.
Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega
sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora določa
državnega svetnika Toneta Hrovata kot predstavnika
državnega sveta na sejah državnega zbora in njegovih
delovnih teles pri obravnavi predloga zakona.

Obravnava predloga zakona po skrajšanem postopku je

I. UVOD

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

Predlagani zakon ne bo imel nobenih posledic za proračun
Republike Slovenije.

Po 23. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 59/96)
mora fizična ali pravna oseba, ki namerava prodati kmetijsko
zemljišče, kmetijo ali gozd, ponudbo v treh izvodih izročiti upravni
enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, kmetija ali gozd
leži. Ponudba mora vsebovati podatke o kmetijskem zemljišču,
gozdu oziroma kmetiji, ceno in druge prodajne pogoje. Upravna
enota poskrbi, da se ponudba nemudoma nabije na oglasni deski
upravne enote, lahko pa tudi občine in krajevnega urada. Rok za
sprejem ponudbe in uveljavitev pravice nakupa je 30 dni od dneva,
ko je bila ponudba nabita na oglasno desko upravne enote. Če v
roku nihče ne sprejme ponudbe, mora prodajalec, če še želi
prodati kmetijsko zemljišče oziroma gozd, ponudbo ponoviti.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št. 59/96) se na koncu
prvega stavka prvega odstavka 23. člena črta pika ter doda
naslednje besedilo:
"ter o nameravani prodaji pisno obvestiti tudi vse lastnike parcel,
ki mejijo na prodajane parcele."

Po dosedanji praksi je ponudba običajno 30 dni nabita na oglasni
deski upravne enote, redkeje občine ali krajevnega urada. Upravne
enote praviloma pokrivajo več občin in tudi sicer so njeni sedeži
pogosto zelo oddaljeni od lokacije zemljišča, ki je naprodaj.
Posledica neobveščanja je, da se promet kmetijskega zemljišča,
kmetije ali gozda opravi brez vednosti sosedov.

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

V interesu države je, da se kmetijska zemljišča združujejo; zato
se predlaga dopolnitev 23. člena zakona o kmetijskih zemljiščih v
tem smislu, da bo prodajalec kmetijskega zemljišča, kmetije ali
gozda odslej obvezen o nameravani prodaji pisno obvestiti tudi
vse lastnike parcel, ki mejijo na prodajane parcele. Lastniki bi na
ta način lahko normalno uveljavili predkupno pravico, ki jim je
sedaj pogosto onemogočena.

OBRAZLOŽITEV
Skladno s 23. členom zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. I. RS, št.
59/96) mora prodajalec izročiti ponudbo v treh izvodih upravni
enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, kmetija ali gozd leži.
Ponudba je po dosedanji praksi običajno 30 dni nabita na oglasni
deski upravne enote, redkeje občine ali krajevnega urada. Upravne
enote praviloma pokrivajo več občin in tudi sicer so njeni sedeži
pogosto zelo oddaljeni od lokacije zemljišča, ki je naprodaj.
Posledica neobveščanja je, da se promet kmetijskega zemljišča,
kmetije ali gozda opravi brez vednosti sosedov.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlagano spremembo 23. člena zakona o kmetijskih zemljiščih
bodo kmetje, katerih zemljišče, ki ga imajo v lasti, zakupu ali
drugačni obdelavi in meji na zemljišče, ki je naprodaj, pri nakupu
kmetijskega zemljišča, kmetijskega gospodarstva ali gozda lahko
pravočasno uveljavljali prednostno pravico pri nakupu.
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S spremembo in dopolnitvijo 23. člena zakona o kmetijskih
zemljiščih bo prodajalec kmetijskega zemljišča, kmetije ali
gozda odslej obvezan o nameravani prodaji pisno obvestiti
tudi vse lastnike parcel, ki mejijo na prodajane parcele. Na ta
način bodo lastniki lahko normalno uveljavljali predkupno
pravico, ki jim je sedaj pogosto onemogočena, kar jim sicer
omogoča 21. člen zakona o kmetijskih zemljiščih.

enoti na območju, kjer to kmetijsko zemljišče, kmetija ali gozd leži.
Ponudba mora vsebovati podatke o kmetijskem zemljišču, gozdu
oziroma kmetiji, ceno in druge prodajne pogoje.
Upravna enota poskrbi, da se ponudba nemudoma nabije na
oglasni deski upravne enote, lahko pa tudi občine in krajevnega
urada.
Rok za sprejem ponudbe in uveljavitev pravice nakupa je trideset
dni od dneva, ko je bila ponudba nabita na oglasno desko upravne
enote.

III. BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE SPREMINJA
23. člen

Če v roku iz prejšnjega odstavka nihče ne sprejme ponudbe,
mora prodajalec, če še želi prodati kmetijsko zemljišče oziroma
gozd, ponudbo ponoviti.

Fizična ali pravna oseba, ki namerava prodati kmetijsko zemljišče,
kmetijo ali gozd, mora ponudbo v treh izvodih izročiti upravni

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

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
sodnih taksah - skrajšani postopek
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodnih taksah - skrajšani postopek, sprejel

Drž&vni svet Republike Slovenije nasprotuje obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah po
skrajšanem postopku.
Državni svet Republike Slovenije nasprotuje tistim dodatnim
dvigom sodnih taks, ki izhajajo iz predloženega predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah. Državni
svet Republike Slovenije tudi meni, da predlagatelj pri pripravi
predloženih sprememb in dopolnitev zakona ni v celoti upošteval
odločbe ustavnega sodišča, ki razveljavlja tiste določbe zakona,
ki bi določale nesorazmerno povečanje tarife nekaterih sodnih
postopkov.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu zakona o spremembah In dopolnitvah zakona
o sodnih taksah - skrajšani postopek

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims.
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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

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 23. člena zakona
o dohodnini zaradi neskladja z 2. členom in drugim odstavkom 14. člena
Ustave Republike Slovenije
kmetije, ob tem da državi za ta zemljišča že plačujejo zakupnino;
zato se zakupnikom katastrski dohodek od zemljišč, ki jih imajo v
zakupu pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, ne bi smel prišteti k njihovi skupni osnovi za odmero
davka od dohodka iz kmetijstva.

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, na
podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem
sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) sprejel
ZAHTEVO

23. člen zakona o dohodnini določa, da je zavezanec za davek
od dohodka iz kmetijstva fizična oseba, med drugimi tudi uživalec
zemljišča oziroma zakupnik državnega zemljišča. Ne glede na
veljavnost navedenega zakona že v prejšnjih letih je Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v skladu s 30.
členom zakona o davčnem postopku (Ur. I. RS, št. 18/96, 87/97,
82/98 in 91/98) na poziv glavnega urada Davčne uprave Republike
Slovenije z opozorilom o zakonsko določeni kazni za prekršek
neposredovanja potrebnih podatkov le-te davčnemu organu prvič
posredoval po stanju na dan 31.12.1998. Na osnovi teh podatkov
o zakupnikih in zemljiščih v zakupu je bila akontacija odmere
davka dejansko prvič izvedena v zadnjem četrtletju leta 1999, s
čimer so se finančne obveznosti do države za zakupnike državnih
zemljišč tudi dejansko povečale, kar velja le za fizične osebe, ne
pa tudi za druge pravne in civilno-pravne osebe, ki so tudi skladovi
zakupniki. Posredovanje podatkov o zakupnikih državnih zemljišč
v centralno bazo zemljiškega katastra pa je bilo pogoj, da so
zakupnine od 1.7.1999 dalje oproščene plačila davka na dodano
vrednost ter da vpis dolgoročnega zakupnega razmerja v
zemljiško knjigo predpisuje tudi zakon o kmetijskih zemljiščih in
zakon o zemljiški knjigi.

za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 23. člena
zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, 2/94, 7/95 in 44/96)
zaradi neskladja z 2. členom in drugim odstavkom 14. člena
Ustave Republike Slovenije in
PREDLAGA
da Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovi, da je 23. člen
zakona o dohodnini v neskladju z navedenimi določbami ustave.
Državni svet predlaga, da ustavno sodišče skladno z določilom
39. člena zakona o ustavnem sodišču začasno - do sprejema
končne odločbe - zadrži izvršitev spornih določil zakona o
dohodnini, ker bi z izvrševanjem spornih določb lahko nastale
težko popravljive škodljive posledice.

Utemeljitev
Državni svet predlaga, da se uredi kataster na zemljiščih Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, saj dejansko
stanje v zakup dobljenih zemljišč, ki so državna last, po
kategorizaciji katastra ne ustreza dejanskemu stanju zemljišč v
naravi. Po katastru je zemljišče kategorizirano od hmeljišča do
gozda, v naravi pa so vsa ta zemljišča približno enake kvalitete njive in zamočvirjeni travniki, kar postavlja različne najemnike
zaradi napačne katastrske kulture v neenak položaj; zato naj se
izdajo odločbe za ta konkretna zemljišča šele po ureditvi katastra.

Ustava Republike Slovenije v 2. členu določa, da je Slovenija
pravna in socialna država. V drugem odstavku 14. člena, ki govori
o enakosti pred zakonom, določa, da so pred zakonom vsi enaki.
Najemniki zemljišč, katerih lastnik je država oziroma Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, so decembra
1999 prejeli odmerne odločbe o višini katastrskega dohodka za
leto 1999.

Rešitev, ki jo uveljavljata 23. in 25. člen zakona o dohodnini, z
ekonomskega vidika ni konsistentna. Pravilno bi bilo, da lastnik
od zemljišča, ki ga je dal v zakup, ne plača davka od dohodka iz
kmetijstva, saj zakupnina dejansko pomeni dohodek od
premoženja in ne dohodek iz kmetijske dejavnosti, čeprav je
zemljišče v tem primeru kmetijsko proizvodno sredstvo. Osnova
za davek iz kmetijstva je katastrski dohodek, ki je metodološko
ugotovljen kot finančni rezultat kmetijske proizvodnje in ne kot
rezultat posedovanja proizvodnih sredstev. Zakupnina za zemljo
dejansko predstavlja zemljiško rento (ali njen del) in praktično
pomeni udeležbo lastnika zemljišča pri dodani vrednosti, ki jo je
ustvaril zakupnik, ko je zemljišče vključil v svojo proizvodnjo,
podobno kot pomenijo obresti za kredite udeležbo lastnika kapitala
pri dodani vrednosti, ki jo je ustvaril najemnik kredita. Zakupnina
za zemljišče - enako kot obresti - torej pomeni dodatni strošek

Na podlagi zakona o dohodnini (Ur. I. RS, št. 71/93, 2/94, 7/95) in
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini (Ur. I.
RS, št. 44/96) so jim pristojni davčni uradi Davčne uprave
Republike Slovenije v zadnjem obdobju lanskega leta v zadevi
odmerne obveznosti iz kmetijstva poslali odločbe, v katerih je
odmerjen tudi davek od katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč
v zakupu pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije.
Državni svet meni, da najemnikom zemljišč - zakupnikom ni
potrebno plačati davka od dohodka iz kmetijstva v tistem delu, ki
se nanaša na katastrski dohodek od kmetijskih zemljišč, ki jih
imajo v zakupu od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, saj se jim na ta način povečujejo finančne obveznosti
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za proizvajalca in dejansko zmanjša njegov dohodek. Prav v tem
pa je nekonsistentnost omenjene rešitve.

davek iz kmetijske dejavnosti katastrski dohodek, zmanjšan za
višino zakupnine. Samo na ta način bi se izognili dvakratnemu
obdavčenju zakupnine, ki jo implicira sedanja rešitev. Ista vrednost
zakupnine je namreč obdavčena prvič pri lastniku zemljišča kot
dohodek od premoženja in drugič pri zakupniku zemljišča kot
sestavni del katastrskega dohodka, ker ni upoštevana kot
proizvodni strošek. Tako so kmetovalci, ki imajo zemljišče v
zakupu, dejansko v neenakopravnem položaju glede obdavčenja
v primerjavi s kmetovalci, ki uporabljajo samo svoja zemljišča.

Ekonomsko upravičeno je, da plača davek na dohodek iz
kmetijske dejavnosti zakupnik zemljišča, ni pa ekonomsko
upravičeno, da predstavlja osnovo za ta davek celoten katastrski
dohodek za zemljišče v zakupu, saj metodologija izračuna
katastrskega dohodka ne upošteva stroškov zakupa.
Ekonomsko korektna bi bila rešitev, da predstavlja osnovo za

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

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu letnega plana
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2000
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na
33. seji, dne 26.1.2000, obravnavala predlog letnega plana razvoja
in vzdrževanja avtocest za leto 2000 (EPA 1039-11), ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije poslalo Ministrstvo za
promet in zveze.

Istočasno komisija opozarja na enonivojska križišča na hitrih
cestah, ki povzročajo težave voznikom, zaradi česar je na njih
veliko prometnih nesreč. Na križišču pri Ormožu bi se morali
izogniti vsem birokratskim zapletom in križišče takoj opremiti s
semaforji, saj imajo življenja prednost pred spori o zakonskih
kompetencah posameznih organov.

Vprašanja državnih svetnikov in odgovori predstavnikov
Ministrstva za promet in zveze ter DARS-a d.d. so se nanašali
predvsem na postopke o oddaji gradbenih del za lokacijo
osrednjega trojanskega predora, izgradnjo mostu preko reke
Mure, izgradnjo solkanske obvoznice in problematiko križišč na
hitrih cestah. Po končani razpravi je komisija oblikovala naslednje
mnenje:

Pri nadaljnjem projektiranju križišč na hitrih cestah bi se morali
problemu izogniti z doslednim načrtovanjem krožišča z
večnivojskim pristopom ali z izgradnjo krožišč.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj podpira
predlog letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest za leto
2000.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k AGENDI 21 za Slovenijo
v občinah - končna analiza stanja za leto 1999
Komlsl|a za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
33. seji, dne 26. 1. 2000, obravnavala gradivo AGENDA 21 za
Slovenijo v občinah - analiza stanja, ki ga je Državnemu svetu
Republike Slovenije poslalo Slovensko ekološko gibanje, ter po
razpravi oblikovala naslednje mnenje:

segmentih nepopolna, saj je Slovensko ekološko gibanje
amatersko društvo z omejeno možnostjo zbiranja podatkov.
Problematika varstva okolja je zapletena in vseobsegajoča. Občina
je po zakonu sicer zadolžena reševati okoljevarstvene probleme,
vendar gre za izrazito delitev možnosti in moči razreševanja. Gre
za vzporedno in deljeno odgovornost občine in države za
razreševanje vseh nalog glede na velikost problema.

Komisija se je izrazito naklonjeno opredeljevala do predložene
analize ne glede na dejstvo, da so poročila iz občin na nekaterih
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izdelati neke vrste regionalne agende, kajti mnogi okoijevarstveni
problemi imajo bolj regionalno kot občinsko razsežnost.

Komisija tudi meni, da bi se moralo do konkretne analize opredeliti
tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki bi jo lahko bistveno dopolnilo;
s tem bi analiza pridobila vrednost in uporabnost v nadaljnjih
razpravah ter odločitvah.

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

Komisija meni, da bi moralo tudi Ministrstvo za promet in zveze

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o referendumu in ljudski iniciativi
- hitri postopek
rešitve tega zakonskega predloga. Zato bi bilo po mnenju komisije
zelo primerno opraviti predhodno obravnavo skladno s 182. členom
poslovnika državnega zbora in nato izvesti redni zakonodajni
postopek. S tem pa bi tudi preprečili državnemu svetu, da zahteva
ponovno odločanje o takem zakonu.

Komisija za politični sistem je na 53. seji, dne 3. 4. 2000,
obravnavala predlog zakona o referendumu in ljudski iniciativi
(EPA 939-11), ki ga je v sprejem po hitrem postopku predlagala
Vlada Republike Slovenije.
Vlada je za predlagani hitri postopek navedla, da to zahtevajo
izredne potrebe države in ker je problematično predvsem izvajanje
predhodnega zakonodajnega referenduma, kakor tudi uskladitev
nekaterih določb veljavnega zakona z odločno ustavnega
sodišča.

Poleg tega, da se komisija ne strinja s predlaganim hitrim
zakonodajnim postopkom, tudi ne podpira predlaganih sprememb
veljavnega zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Komisija še
posebej opozarja na nesprejemljive in po njenem mnenju celo na
nekatere neustavne rešitve predlaganega zakona.

Skladno z določilom drugega odstavka 201. člena poslovnika
državnega zbora mora biti zakon, ki se predlaga v sprejem po
hitrem postopku posebej obrazložen in tako utemeljeni razlogi za
hitri postopek.

Zakonski predlog je zreduciral pravico državljank in državljanov
Republike Slovenije, pa tudi pravico državnega sveta o odločanju
na referendumu, le na naknadni referendum. Zakonodajalec lahko
v skladu s 15. členom ustave predpiše zgolj način uresničevanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne more pa jih samovoljno
omejiti. Predloženi zakonski predlog po mnenju komisije nima
določb, ki bi pomenile uzakonitev pravega zakonodajnega
referenduma, ki je določen v 90. členu ustave. Posebej določilo
prvega odstavka 14. člena in prvega odstavka 17. člena predloga
zakona bista skladna z 90. členom ustave. Tudi določilo prvega
odstavka 12. člena predloga zakpona ni skladno z drugim
odstavkom 170 člena ustave, ki določa potrditev spremembe
ustave na referendumu. Sprememba ustave je na referendumu
sprejeta, če zanjo glasuje večina voilivcev, ki so glasovali, pod
pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh volivcev.

Komisija ugotavlja, da je res že potekel 6-mesečni tok (4.6.1999),
ki ga je ustavno sodišče določilo zakonodajalcu za uskladitev 25.
člena veljavnega zakona, vendar obenem ugotavlja, da je ta rok
določen tudi v 27. členu predloga zakona, kar neskladja z ustavo
ne odpravlja.
Tudi neskladja z ustavo, na katero v svoji odločbi opozarja ustavno
sodišče, "ker ni določen rok, v katerem mora državni zbor po
sprejemu predloga na predhodnem referendumu sprejeti zakon,
s katerim uveljavi rešitev, sprejeto na referendumu", predlagani
zakon ne ureja (predloženi zakonski predlog tudi ne ureja več
predhodnega zakonodajnega referenduma).

Popolna in pregledna ureditev referenduma, ki bo zakonodajalca
pozitivno vezana na izid referenduma, mora temeljiti na takih
zakonskih rešitvah, ki jih ta zakonski predlog po soglasnem
mnenju komisije še nima, zato komisija nasprotuje ne samo
hitremu zakonodajnemu postopku, ampak tudi predlogu zakona
v celoti.

Skladno z navedenim komisija soglasno ugotavlja, da ni
poslovniških pogojev za hitri postopek za sprejem tega
zakonskega predloga.
Poleg navedenega pa komisija še ugotavlja, da gre za zakonsko
materijo, ki je zelo zahtevna in pomembna za nadaljnji obstoj in
razvoj demokracije, zato je potrebno skrbno in temeljito ter
strokovno poglobljeno preučiti konceptualni pristop za primerne

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o političnih strankah - skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 53. seji, dne 3. 4. 2000,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o političnih strankah (EPA 1102-11), ki ga je po skrajšanem
postopku predložila v zakonodajni postopek Vlada Republike
Slovenije.

sodišča, ki ugotavlja, da načelo enakost pasivne volilne pravice
prepoveduje državi diskriminirati ali priviligirati določene kandidate,
politične stranke ali druge politične skupine v konkurenčnem boju
za glasove volivcev.

Komisija ugotavlja, da je predloženi predlog zakona predlagan po
skrajšanem postopku, da bi se odpravilo neskladje prvega
odstavka 23. člena veljavnega zakona z odločbo ustavnega

Komisija ugotavlja, da zakonski predlog ni omejen le na odpravo
neskladja, ampak zajema tudi nekatera druga določila, pri tem pa
so ostale določbe predloga zakona uresničljive le za trenutno še
veljavni proporcionalni volilni sistem.
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zakonodajnega postopka lahko vložil take amandmaje, ki bodo
prilagojeni spremembam volilne zakonodaje.

Zaradi lega komisija nasprotuje skrajšanemu zakonodajnemu
postopku in predlaga matičnemu delovnemu telesu državnega
zbora, da predlaga državnemu zboru v sprejem ta zakonski
predlog po rednem zakonodajnem postopku. Na ta način bo
predlagatelju zakona omogočeno, da bo v naslednjih fazah

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju - skrajšani postopek
ker je bil predlog zakona predložen že v letu 1998.

Komisija za družbene dejavnosti je na 33. seji, dne 3. 4. 2000,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o poklicnem in strokovnem izobraževanju (EPA 437-11), ki ga je
Vlada Republike Slovenije predložila Državnemu zboru Republike
Slovenije v sprejem po skrajšanem postopku.

Komisija podpira spremembo, da se opravljanje delovodskih in
poslovodskih izpitov izvaja v skladu z določili, ki jih zakon določa
za mojstrski izpit. Pristojnost za njihovo izvajanje je dana
Gospodarski zbornici, izvršilni predpisi o izvedbi pa so že
pripravljeni.

Komisija je v razpravi ugotovila, da podaljšanje rokov za uvajanje
novih programov izpopolnjevanja in usposabljanja ni več aktualno,

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu strateških ciljev razvoja trga do leta
2006, politike zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje - prva obravnava
in starejši delavci, in potem zakonito po hitrem postopku ta podjetja
zaprejo.

Komisija za družbene dejavnosti je na 30. seji, dne 1. 2. 2000,
obravnavala predlog strateških ciljev razvoja trga dela do leta
2006, politike zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje
(EPA 1001-11)- prva obravnava.

Tudi pravni, gospodarski, finančni, družbeni in drugi pogoji za
ustanovitev in ukinitev invalidskega podjetja bi morali biti precizneje
formulirani v skladu s predlaganimi cilji povečane zaposlenosti
težje zaposljivih oseb.

V predlogu strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike
zaposlovanja in programov za njeno uresničevanje, se zasleduje
štiri evropske temeljne stebre zaposlovalne politike, to je
povečevanje zaposlovanja prebivalstva, pospeševanje
podjetništva, povečevanje fleksibilnosti podjetij (tudi v smislu
izobraževanja in prekvalifikacij zaposlenih v podjetjih) in
izenačevanje možnosti za zaposlovanje, pri čemer se poudarja
integracija invalidov v delovno življenje ter izenačuje status žensk
in moških na trgu dela.

Potrebno bi bilo tudi zagotoviti aktivno vlogo socialnih partnerjev to je predstavnikov vlade, predstavnikov delodajalcev in
delojemalcev - tudi na regionalnih in občinskih nivojih, ker se tu
dejansko odvija in razrešuje konkretna problematika v podjetjih,
in preko tako imenovanih skladov dela na nižjih ravneh (občinskih,
regionalnih) realizirati predstavljene cilje.
Komisija je tudi menila, da bi morali v predloženi dokument vgraditi
tudi pripravništvo, štipendiranje in obvezno prakso za mlade kot
zakonsko obveznost posameznih podjetij, ker bi na ta način tudi
zmanjševali brezposelnost.

Komisija ocenjuje, da bi morali skladno s tem predlogom preučiti
tudi potrebno zakonodajo, ki je nujna za dejansko uresničitev
tega plana v praksi in stvarno zmanjšanje možnosti za povečevanje
brezposelnosti. V zvezi s temi strateškimi cilji pa je potrebno
preurediti tudi sedanje zakone (kot npr. zakon o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji - Ur. I. RS, št. 67/93,39/97 in 52/99, ki omogoča,
da se v prisilni poravnavi in stečaju odpustijo vse kategorije
delavcev). Delodajalci bi morali na osnovi zakonskih določil
zaposlovati določeno kvoto invalidov. Potrebno je tudi z zakonom
ukiniti ustanavljanje tako imenovanih by pass podjetij, v katera
lahko lastniki premestijo težje zaposljive osebe, kot so npr. invalidi

Komisija se ni strinjala, da bo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve najelo neodvisno institucijo za izvajanje nadzora
nad uresničevanjem sprejetih programov.
Za poročevalko je bila določena članica komisije Petra Kersnič.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o dopolnitvah carinskega zakona
- prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 41. seji, dne 1. 3. 2000.
obravnavala predlog zakona o dopolnitvah carinskega zakona
(EPA 1050-11), ki ga je v obravnavo predložil poslanec Peter Lešnik.

merila kdo in kakšno opremo lahko uvaža, tako da bodo
onemogočene kakršne koli malverzacije pri uvozu opreme in
njeni kasnejši uporabi.

Komisija podpira intenco predloga zakona in izraža pričakovanje,
da se do druge obravnave predloga zakona določijo bolj natančna

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.
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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o medijih - prva obravnava
Komisija za družbene dejavnosti je na 31. seji, dne 7. 3. 2000,
obravnavala predlog zakona o medijih (EPA 811-11), ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada RS.

medijskega prostora tujim vlagateljem, vendar je še vedno odprto
vprašanje omejevanja njihovih deležev.

Člani komisije so se uvodoma seznanili s predlogi predstavnikov
Ministrstva za kulturo, ki so jih oblikovali na organiziranih
strokovnih razpravah o predlogu tega zakona. Uvodoma so
pojasnili, da je smiselna nadomestitev veljavnega zakona zaradi
izrazito spremenjenih razmer, ki izhajajo iz uveljavitve novih
zasebnih pobud, neurejenih vprašanj nadzora in uskladitve z
evropskim pravom.

Člani so podprli besedilo 20. člena, ki uvaja spremenjen postopek
vpisovanja samostojnih novinarjkev v razvid pri pristojnem
ministrstvu s tem, da daje predhodno mnenje k vpisu Društvo
novinarjev (Slovenije). V razpravi so bili izraženi pomisleki, da
pridobijo nekateri izmed njih pravico do plačila prispevka iz
državnega proračuna za obvezno pokojninsko in zdravstveno
zavarovanje. Podprli pa so dopolnitev, da naj osnova za plačilo
prispevkov temelji na višini minimalne plače.

Člani komisije so se zavzeli, da javni interes na področju radijskih
in televizijskih medijev vsebinsko pomeni skrb države za izvajanje
dejavnosti, v skladu z doseženimi kulturnimi standardi zaradi
zagotavljanja objektivne informiranosti široke javnosti. Na področju
radijskih in televizijskih programov izvaja to dejavnost RTV, ki jo
še naprej ureja poseben zakon. Podprli so rešitev, da se Svetu za
radiodifuzijo podeli javna pooblastila za izvajanje nekaterih nalog
javne uprave, kot je soglasje k vpisu predlagatelja v razvid medijev
in predlog dovoljenj za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti.

Člani komisije so podprli v 24. členu predlagano ponovno uvedbo
razlikovanja med pravico do objave popravka v zasebnem
interesu prizadetega in pravico do objave odgovora v javnem
interesu objektivne informiranosti, s katero zakonodajalec rešuje
sodobna vprašanja v zvezi s pravico do svobodnega izražanja
ter z nedotakljivostjo in varstvom človekove osebnosti in
dostojanstva.
Člani komisije so podprli besedilo 54. člena, ki določa, da so
največji lastninski deleži v premoženju izdajatelja tretjinski ali celo
manjši (npr. 20 %), ne pa večji kot je zapisano v varianti tega
člena, ker naj bi bila s temi omejitvami preprečena koncentracija
vpliva lastnikov na programsko vsebino medijev in programsko
avtonomijo uredništva. Komisija tudi podpira rešitve, da bi enake
določbe, kot za domače osebe, veljale tudi glede ustreznih omejitev
lastništva za tuje osebe, da se zaščiti nacionalni kulturni interes.

Komisija je podprla rešitev, da se postavi jasna razmejitev med
javnimi in zasebnimi mediji, predvsem glede na vire financiranja.
Veljavna zakonodaja ni rešila the vprašanj, zato je s splošnim
zakonom o medijih in posebnim zakonom o RTV treba rešiti
razmerje tako, da bo nacionalna RTV imela nosilno vlogo pri
uresničevanju javnega interesa napram zasebnim radijskim in
TV programom. V praksi se odraža vse večja komercializacija
programskih vsebin skorajda vse slovenskih medijev, ki jo
narekujejo tržne zakonitosti. Komisija se je zavzela za odpiranje

Za poročevalca je bil določen državni svetnik akad. prof. dr. Veljko
Rus.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o prijavi prebivališča
- prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 53. seji, dne 3. 4. 2000,
obravnavala predlog zakona o prijavi prebivališča (EPA 1110-11),
ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila v prvo obravnavo.

K 20. členu
Komisija predlaga, da bi se preučilo vprašanje ali je mogoče tudi
"drugim subjektom, ki jih določa zakon" v okviru izvrševanja javnih
pooblastil (predvsem v izvršilnem postopku), omogočiti
posredovanje podatkov.

Komisija načelno podpira predloženi predlog zakona.
Komisija je v razpravi oblikovala naslednje pripombe k predlaganim
členom predloga zakona in sicer:

K 21. členu
Po mnenju komisije je dikcija tega člena preširoka, še posebno
zaradi besedne zveze "in iz drugih evidenc", zato bi bilo potrebno
na koncu stavka dodati besedilo "v skladu z zakonom".

K 5. členu
Komisija meni, da bi moral predlagatelj preučiti možnost označitve
pristojnega organa že v okviru 3. člena, to je med opredelitvami
izrazov. Pristojni organ bi moral biti po mnenju komisije določen v
3. členu tako z metodološkega vidika, kot iz preglednosti samega
zakona, pa tudi zaradi onemogočanja hipotetičnega prikrivanja
določenega organa in s tem preprečitve kršitve določiula drugega
odstavka 8. člena zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS,
št, 59/99).

K 24. In 25. členu
Komisija predlaga predlagatelju zakona, da v okviru veljavne
zakonodaje preuči možnost zvišanja denarnih kazni za fizične
osebe.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih - druga obravnava
100 % minimalne plače, če je ta višja. Kadar se oseba vključi v
prostovoljno obvezno zavarovanje v skladu s predpisom, ki ureja
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se ji zagotavlja tudi plačilo
prispevkov zavarovanca in delodajalca iz tega naslova".

Komisija za družbene dejavnosti je na 33. seji, dne 3. 4. 2000,
obravnavala predlog zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (EPA 559-11) v drugi obravnavi in ga podprla.
Komisija je ta predlog zakona obravnavala tudi v prvi obravnavi in
nanj vložila več pripomb, katere je predlagatelj v večini upošteval
in jih vključil v predlog zakona za drugo obravnavo.

Obrazložitev
Vloga družine (staršev) je predvsem to, da skrbi za vsestranski,
zdrav in skladen razvoj otrok. Zaradi te svoje vloge je družina za
invalidnega otroka izredno pomembna, saj prav v njenem okviru
poteka primarna socializacija otroka, skrb za njegov optimalen
(vsestranski) razvoj, prek nje se otrok vključuje v okolje.
Uresničevanje načela integracije se torej začne v družini. Družina
z invalidnim otrokom je pri tem vsestransko dodatno obremenjena.
Invalidni otrok potrebuje skrbnejšo nego, starši morajo v njegov
razvoj vložiti več truda, poleg tega je skrb zanj povezana z večjimi
stroški. Država mora pomembno vlogo družine - staršev in njihovo
večjo obremenjenost upoštevati in ji pomagati, da bi omogočila
normalno življenje vsem njenim članom.

Komisija je sprejela naslednje konkretne pripombe k predlogu
zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki jih je
pripravilo Društvo distrofikov Slovenije:
K 47. členu
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Za preostali čas do polne delovne obveznosti pripada enemu od
staršev, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje nego in varstvo,
sorazmerni delež delnega plačila za izgubljeni dohodek".

70 % minimalne plače ne zagotavlja ustrezne socialne varnosti
družine. S predlaganim amandmajem menimo, da družina s težko
prizadetim otrokom in zaradi tega povišanimi življenjskimi stroški,
ne bo še dodadtno v neenakopravnem položaju v razmerju do
družin z zdravimi otroci, kot se to lahko zgodi v primeru, da
predlagani amandma ne bi bil sprejet.

Obrazložitev
V kolikor ta amandma ne bi bil sprejet, komisija meni, da bo prihajalo
do neenakega položaja med starši, ki se bodo odločili ua
uveljavitev pravice po 47. členu predloga zakona in tistimi starši,
ki bodo prejemali delno plačilo za izgubljeni dohodek, saj bo
prihajalo do situacij, ko bo plačilo za polovično delovno obveznost
nižje, kot nadomestilo po 88. členu predloga zakona.

2. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
K 84. členu
Na koncu drugega odstavka se doda novi stavek, ki se glasi:

"V primeru, da eden od staršev ostane v delovnem razmerju s
polnim delovnim časom in ne uveljavlja pravice iz 1. in 2. odstavka
tega člena oziroma 47. člena, se mu zagotovi plačilo ustreznega
dnevnega varstva za otroka".

"Za otroke, ki potrebujejoo posebno nego vseh 24 ur biološkega
ritma (otroci s težjo invalidnostjo) znaša dodatek 30.000 SIT".

Obrazložitev
Ob uveljavljanju integracije oztrok s posebnimi potrebami v redne
šole je pričakovati, da se bo več staršev odločalo, da svojih otrok
ne bodo vključili v celodnevno oskrbo v zavode, temveč jim bodo
skušali sami nuditi ustarezno nego in varstvo. Kljub temu komisija
ocenjuje, da bi se precejšen delež staršev odločil, da ostanejo v
delovnem razmerju s polnim delovnim časom in ne uveljavljajo
pravice iz 47. in 88. člena predlaganega zakona, če bo za čas
njihove odsotnosti zaradi službe otroku nudena ustrezna oskrba.
Ker pa je primerna nega in varstvo invalidnega otroka neprimerno
dražja kot vključitev v redne oblike varstva, naj bo staršem
zagotovljeno plačilo takšnega varstva.

Obrazložitev
Za otroka, ki je vključen v celodnevno oskrbo v zavodu, država
prispeva znatno več sredstev, kot jih s tem dodatkom namenja
za posameznega otroka, ki ga negujejo starši. Še posebej pri
najtežje prizadetih oztrocih je to nesorazmerje največje, zato
predlagamo, da se vsaj njim prizna 100 % višji dodatek kot je to
določeno v 2. odstavku 84. člena predloga zakona. Otroci s težjo
invalidnostjo namreč potrebujejo posebno nego vseh 24 ur
biološkega ritma (tudi ponoči - npr. obračanje) pri vseh
vsakodnevnih življenjskih funkcijah, medtem ko manj prizadeti
otroci potrebujejo pomoč pri večini vsakodnevnih aktivnosti.
Takšno razlikovanje je uporabljeno pri uveljavljanju pravice do
dodatka za pomoč in postrežbo v zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in po našem stališču je takšna razmejitev
primerna tudi za predlagani dodatek.

K 86. In 90. členu
V prvem odstavku obeh členov se črta beseda "zdravljenje".
Obrazložitev

K 88. členu

Komisija meni, da je takšna določba neživljenjska, saj je delno
plačilo za izgubljeni dohodek namenjeno staršem, ki so se zaradi
posebne stalne nege, ki jo nudijo otroku, odločili, da zapustijo trg
dela (tretji odstavek 89. člena; prekinil delovno razmerje ali zahteval
izbris iz registra brezposelnih). Res je, da ima otrok v času
zdravljenja v bolnišnici zagotovljeno brezplačno oskrbo, upoštevati

1- Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi.
"Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek znaša 70
% plače, ki jo je prejemal do prekinitve delovnega razmerja oziroma
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eden od staršev v času, ko je otrok v bolnišnici, ne bo upravičen
do delnega plačila za izgubljeni dohodek, bo socialna varnost
takšne družine ogrožena. Očitno neprimernost tako strogo
določenih izključujočih pogojev je upošteval že predlagatelj zakona
v 73. členu predloga zakona (otroški dodatek), katerega dikcija je
enaka predlaganemu amandmaju.

je potrebno tudi dejstvo, da bo eden od staršev, ki sicer prejema
delno plačilo za izgubljeni dohodek v tem času ostal brez dohodka,
možnosti, da se bo potem, ko je zapustil trg dela takoj vključil v
delo za določen čas, pa so zelo omejene, kajti čas zdravljenja je
različen glede na bolezen. Pri otrocih s težjo obliko invalidnosti ni
neobičajno, če zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja ostanejo
v bolnišnični oskrbi več kot mesec dni (tudi več mesecev). Poleg
tega je sodelovanje staršev pri zdravljenju zelo pomembno (hitrejše
okrevanje otroka, usposobitev starša za nuđenje ustrezne nege),
kar je še dodaten razlog proti začasni zaposlitvi. V primeru, da

Za poročevalko je bila določena članica komisije Petra Kersnič.

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 dodatnega vprašanja državne svetnice Vekoslave
Krašovec v zvezi z osnovo za izračun odpravnine trajno presežnim delavcem
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
dodatno vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec v
zvezi z osnovo za izračun odpravnine trajno presežnim delavcem
ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

podprl vprašanje v zvezi z osnovo za izračun odpravnine
presežnim delavcem in ga posredoval Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve 17. 11. 1999.
Ministrstvo je v svojem odgovoru št. 003-004/99-002 z dne 17.
12. 1999 ponovilo svojo staro razlago, iz katere izhaja, da je
osnova za odpravnino neto plača delavca, pri tem pa se sklicuje
tudi na stališče Ministrstva za finance. To stališče se nanaša na
dejstvo, da se od odpravnin ne plačuje davek, prav tako pa se ne
plačujejo prispevki.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira dodatno vprašanje
državne svetnice Vekoslave Krašovec in predlaga Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve, da dodatno vprašanje preuči in
nanj odgovori.

Ministrstvo pa nI odgovorilo na bistvo postavljenega vprašanja kakšne so zakonske podlage za razlago, da je osnova za izračun
odpravnine neto plača.

Dodatno vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec se
glasi:

Navedeno vprašanje je toliko bolj aktualno,ker ministrstvo v
svojem odgovoru navaja, da bo dilema glede osnove za
odpravnino rešena z novim zakonom o delovnih razmerjih. Predlog
novega zakona pa prav tako kot sedanji zakon navaja kot osnovo
plače, brez navedbe, ali gre za bruto ali neto znesek.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prosim za dodatno
pojasnilo, s katerimi zakonskimi podlagami utemeljuje svoja
pojasnila o osnovi za izračun odpravnine presežnim delavcem,
po katerih naj bi bila osnova za izračun odpravnine neto plača
delavca.

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

Obrazložitev
Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 17. 11.1999,
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
v zvezi s preiskovalno komisijo o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine
in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih
nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995 -1997
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v
zvezi s preiskovalno komisijo o sumu zlorabe javnih pooblastil za
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v
marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995 - 1997 ter na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

a)
b)
c)
d)

SKLEP

za koliko so bile od 1. 1. 1996 znižane obrestne mere za
depozite;
ko so bile vezane hranilne knjižice 1.1.1996 spremenjene v
a vista vloge:
kdo je to zahteval, Banka Slovenije ali Nova KBM,
kakšna je bila obrestna mera v decembru 1995 in kakšna v
januarju 1996 na isti knjižici ter kako so bili o tem obveščeni
varčevalci,
ali so bile istega dne odpravljene vezane vloge na hranilnih
knjižicah tudi v drugih slovenskih bankah.

2.
Portfeljske naložbe tujcev smo našli v publikaciji Banke Slovenije
"Finančni trgi" iz oktobra 1998(avtorji: Vanda Zore Rems, Katja
Božič in Tomo Narat). Tam je celoletni tabelarični pregled neto
nakupov vrednostnih papirjev s strani tujcev za leti 1996 in 1997.
Prosimo vas za mesečni tabelarični pregled neto nakupov
vrednostnih papirjev s strani tujcev v letih 1995 - 1997, ločeno za
organizirani in neorganizirani trg. Hkrati vas prosimo za oceno,
koliko teh nakupov je mesečno odpadlo na GDR za SKB in BTC
v omenjenih treh letih.

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika prof. dr.
Franca Vodopivca in predlaga Banki Slovenije, da vprašanja preuči
in nanje odgovori.
Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasijo:
1.
1. januarja 1996 so vse banke v Sloveniji znižale obrestne mere
za depozite fizičnih oseb. V Novi KBM so bile tega dne odpravljene
tudi tolarske varčevalne knjižice z vezanimi vlogami, ki so bile
spremenjene v a vista vloge. Na teh knjižicah je moral biti depozit
položen najmanj mesec dni, nato ga je bilo mogoče poljubno
dvigovati, z izjemo določenega fiksnega zneska. Prosimo vas,
da nam sporočite:

Državni svet predlaga Banki Slovenije, da v skladu s 96. členom
poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na vprašanja.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi
z zakonsko ureditvijo rabe slovenskega jezika
ki deluje pri Odboru DZ za kulturo, šolstvo in šport. Ta delovna
skupina je 5. novembra 1999 zaprosila ministra za njegova stališča,
ali je glede na mnenje delovne skupine treba zakonsko urediti to
področje in kako bo pri pripravi besedila zakona sodelovalo
Ministrstvo za kulturo. Odgovora do danes še ni. Podobne zakone
imajo skandinavski narodi (prim. J. Orešnik: Uradi za jezik v
Skandinaviji, Ljubljana, SAZU 1995), ta vprašanja je zakonsko
uredila Poljska in celo Francija, ki tudi jasno zaznava ogroženost
svojega državnega jezika ob sedanjih procesih globalizacije in
vse večji rabi angleščine. Zahteve po enoviti zakonski ureditvi
tega vprašanja se pojavljajo tudi v širši slovenski javnosti.
Slavistično društvo Slovenije je prejelo protest skupine Rožmarin
iz Doma upokojencev v Ptuju, ki od Ministrstva za kulturo in
Ministrstva za šolstvo in šport zahteva, da se zaščiti slovenski
jezik, podobni članki se pojavljajo v časopisu, npr. v Delu 9. 12.
1998; 4.9.1999; 29.6.1999; 2.7.1999; 10.7.1999; 19.7.1999; 26.
7. 1999; Družini 12. 9. 1999 itd. O tej temi je strokovna javnost
razpravljala na okrogli mizi na zborovanju Slavističnega društva
Slovenije v Kranju (gradivo je objavljeno v 8. zborniku Slavističnega
društva Slovenije).

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi z
zakonsko ureditvijo rabe slovenskega jezika ter na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona, o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za kulturo, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi:
Kdaj bo Vlada Republike Slovenije zakonsko uredila rabo
slovenskega jezika kot uradnega jezika v Sloveniji?

Obrazložitev
Januarja 1997. leta je takratni minister za kulturo dr. Janez Dular
pripravil zakonski osnutek o rabi slovenščine kot uradnega jezika.
Minister za kulturo Jožef Školč je leta 1999, po pritisku javnega
mnenja, zaprosil za mnenje o zakonskem osnutku Delovno
skupino za vprašanja jezikovnega načrtovanja in jezikovno politiko,

Državni svet predlaga Ministrstvu za kulturo, da v skladu s 96.
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na
vprašanje.
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Za inšpekcijski nadzor nad spoštovanjem teh zakonov so pristojna
področna ministrstva in tržna inšpekcija.

Državni svetnik dr. Zoltan Jan sprašuje, kdaj bo Vlada Republike
Slovenije zakonsko uredila rabo slovenskega jezika kot
državnega jezika in navaja vse dosedanje aktivnosti, od poskusa
zakonskega osnutka ministra dr. Dularja iz leta 1997, mnenj
Delovne skupine za vprašanje jezikovnega načrtovanja in
jezikovno politiko pri Odboru državnega zbora za kulturo, šolstvo
in šport, protestov širše slovenske javnosti, razprav Slavističnega
društva Slovenije in praks nekaterih drugih držav (Poljska,
Francija).

Najbolj odprto je vprašanje, kako uveljaviti slovenščino na področju
poimenovanja in poslovanja gospodarskih družb ter trženja z
blagom in storitvami. Če ne bo npr. Zakon o gospodarskih družbah
sam poskrbel za varstvo slovenščine pri vpisu gospodarskih
družb v sodni register, je težko verjeti, da bo to lahko naredil nek
splošen zakon, ki ga bodo gospodarstveniki dojemali kot
vmešavanje nepoklicanih od zunaj. Pri sprejemanju sedaj
veljavnega zakona so določeni krogi sicer poskušali uveljaviti
uporabo slovenskega jezika pri poimenovanju firme, vendar niso
uspeli. Težko je verjeti, da bi to uspelo posebnemu zakonu o
uporabi slovenščine. Zato pa menimo, da je treba pri vsakem
noveliranju ali ponovni obravnavi določb Zakona o gospodarskih
družbah ponovno preučiti tudi njihovo ustreznost in učinkovitost
glede vprašanja uporabe slovenščine.

V odhgovoru je potrebno najprej ugotoviti, da mnenja in razprave,
na ketere se sklicuje državni svetnik, dokazujejo, da gre za zelo
različna stališča, ki se med seboj celo izključujejo. Ne glede na to
pa diokazujejo veliko zanimanje strokovne javnosti za to
problematiko ter s tem za njeno pomembnost, kar zahteva tudi
pozorno obravnavo in primeren odziv vseh vej državne oblasti.

Nobenega dvoma ni, da Slovenija potrebuje jezikovno politiko.
Menimo, da za njeno izvajanje niso dovolj samo pravni instrumenti.
Ugotavljamo namreč, da so od njih pomembnejši organizacijski,
t.j. tisti, s katerimi se zagotovi sama izvedba konkretnih nalog
(npr. sistematično spremljanje stanja slovenskega jezika,
oblikovanje politike, ki bo spodbujala njegov razvoj, spremljanje in
ocenjevanje njenega izvajanja).

Ustava Republike Slovenije v 11. členu določa, da je slovenščina
uradni jezik, na narodnostno mešanih območjih pa sta to tudi
italijanščina in madžarščina. Ta ustavna norma je zakonsko
razdelana poposameznih področjih, ki so urejena s svojimi
področnimi zakoni. To, da je v teh zakonih zajeto tudi vprašanje
uporabe slovenščine, naj bi na najbolj neposreden način obvezalo
tiste, na katere se ti predpisi nanašajo, da so pri uveljavljanju
posameznih razmerij iz njih dolžni spoštovati tudi predpisano
uporabo slovenščine. V tem smislu je uporaba slovensščine kot
uradnega jezika že urejena predvsem s področno zakonodajo, ki
velja za šole in vrtce, varstvo potrošnikov, gospodarske družbe,
poslovanje davčnih, upravnih in sodnih organov, promet z zdravili,
kulturne dejavnosti, oglaševanje v množičnih občilih in delovna
razmerja. Določbe v teh zakonih je mogoče razdeliti na:

Poleg organizacijskih instrumentov so potrebna predvsem
finančna sredstva, s katerimi bi bili podprti vsi tisti programi in
projekti, ki bi prispevali k temu, da bi slovenščine ne doživljali kot
ovire, ampak kot gibalo osebnega in družbenega razvoja v državni
entiteti nacionalnega izvora. Predvsem gre za podporo
jezikoslovju, dvigovanju jezikovne kulture v javnem življenju,
spodbujanju in promociji uporabe slovenščine ter seveda
prevajanju iz tujih jezikov in s tem ustvarjanju slovenske
terminologije na vseh področjih družbenega, znanstvenega in
tehnološkega razvoja.

- določbe, ki določajo rabo slovenščine pri poimenovanju
pravnih oseb (npr. firm, gospodarskih združb, vrtcev, šol,
političnih strank);

- določbe, ki postavljajo znanje slovenščine koz pogoj za
registracijo dejavnosti (npr. zobozdravstvene, izobraževalne,
odvetniške, avtoprevozniške);

Jezikovna politika daleč presega kompetence kulturnega resorja,
saj sega tako rekoč na vsa področja (znanost, šolstvo,
gospodarstvo, pravosodje, ipd.). Ni zgolj področna zadeva, ampak
je razsežnost, ki zadeva vse vladne resorje, pa tudi Vlado RS kot
celoto. Glede na to sta bistvenega pomena po eni strani
koordinacija, po drugi strani pa povezovanje vseh the delnih politik
v celoto. Odločitev o tem, ali je za to zadolžen poseben urad ali pa
je to organizirano v okviru ministrskega resorja, je predvsem
izvedbene narave.

- določbe, ki predpisujejo uradni postopek v slovensščini (npr.
sodni, upravni, davčni, učni, vzgojno-varstveni);

Če povzamemo, Republika Slovenija potrebuje:

- določbe, ki postavljajo znanje slovenščine kot pogoj za
sklenitev delovnega razmerja (npr. državni uslužbenci,
sodniki, družbeni pravobranilci, notarji, cariniki, učitelji,
vzgojitelji, vsi, ki neposredno delajo s strankami);

- določbe, ki predpisujejo slovensščino kot pogoj za
posredova je izdelkov in sporočil (npr. tehnična navodila,
navodila o varsztvu pri delu, podatki o zdravilih, akti
gospodarskih družb, napovedovanje, propagiranje in
pojasnjevanje kulturnih prireditev ter podnaslavljanje filmov
oziroma tujih televizijskih programov, oglaševanje v množičnih
občilih).

pravno zaščito slovenskega jezika v področnih zakonih,
organizirano spremljanje stanja slovenskega jezika v
spreminjajočih se razmerah, ki je lahko tudi podlaga za dejavno
jezikovno politiki javnih oblasti,
jezikovno politiko kot vladno dimenzijo,
sredstva za izvajanje dogovorjene politike.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj in predloga državnega svetnika
prof, dr. Franca Vodopivca v zvezi z gradnjo hidroelektrarn na Spodnji Savi
3. Kakšno je zaporedje cen za kWh električne energije, ki jih je
koncedent ponudil v teku pogajanj vladni pogajalski skupini?

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja in predlog državnega svetnika prof. dr. Franca
Vodopivca v zvezi z gradnjo hidroelektrarn na Spodnji Savi ter
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

4. Kakšno je stanje pri pogajanjih s koncedentom Sava d.o.o.,
so pogajanja začasno prekinjena ali končana in se ne bodo
več nadaljevala?
Obrazložitev

SKLEP

Iz poročil v javnih medijih o stanju pri pogajanjih o oddaji koncesije
za gradnjo hidroelektrarn na Spodnji Savi ni jasno, ali so bila
pogajanja prekinjena začasno ali pa se bodo nadaljevala, ko bosta
koncesionar in koncedent ponudila nova pogoje. Ni nikakršnega
dvoma, da je gradnja elektrarn na Spodnji Savi eminentno
gospodarsko in ekološko pomemben projekt, zato bi bilo mogoče
zanj angažirati tudi sredstva iz privatnih virov, tudi od državljanov.
Dokler ni znana odločitev vlade o pogajanjih s koncedentom, ki je
bil izbran na osnovi javnega razpisa, ni mogoče začeti nobenih
novih pobud.

Državni svet podpira vprašanja in predlog državnega svetnika
prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti in Ministrstvu za okolje in prostor, da jih preučita in
nanje odgovorita.
Vprašanja In predlog državnega svetnika prof. dr. Franca
Vodopivca se glasijo:
1. Kdo so bili člani komisije, ki je izbrala na osnovi javnega
razpisa družbo Sava d.o.o. za koncedenta?

Državni svet predlaga Ministrstvu za gospodarske dejavnosti in
Ministrstvu za okolje in prostor, da v skladu s 96. členom
poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanja
in predlog.

2. Državni svet zahteva, da se predloži zapisnik oziroma
zapisnike sej te komisije, kjer so se primerjale ponudbe in se
je sprejela odločitev, da se koncesija podeli družbi Sava d.o.o.

Sklepi državnega sveta ob obravnavi predloga državnega svetnika prof. dr. Franca
Vodopivca v zvezi s preiskovalno komisijo o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke,
okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju
zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995 -1997
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
predlog državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v
zvezi s Preiskovalno komisijo o sumu zlorabe javnih pooblastil za
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v
marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995 - 1997 ter na podlagi prvega
odstavka 55. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

sklep državnega zbora na osnovi 149. člena tedaj veljavnega
zakona o trgu vrednostnih papirjev o potrditvi sprememb in
dopolnitev statuta Agencije za trg vrednostnih papirjev, ki so
bile sprejete na 28. seji strokovnega sveta agencije dne 14.
decembra 1994.

SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
predlog državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v
zvezi s Preiskovalno komisijo o sumu zlorabe javnih pooblastil za
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v
marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995 - 1997 ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svet podpira predlog državnega svetnika prof. dr. Franca
Vodopivca in predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da
predlog preuči in nanj odgovori.
Predlog državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se glasi:
S ciljem, da se pridobi nekatere informacije, ki so bistvene za
oceno dogajanja in ravnanja pooblaščenih oseb in institucij v zvezi
s
Preiskovalno komisijo o sumu zlorabe javnih pooblastil za
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v
marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995 — 1997 Državni svet Republike
Slovenije zahteva kopijo naslednjega dokumenta:

SKLEP
Državni svet podpira predlog državnega svetnika prof. dr. Franca
Vodopivca in predlaga Ministrstvu za finance, da predlog preuči
in nanj odgovori.
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»
zvezi s Preiskovalno komisijo o sumu zlorabe javnih pooblastil za
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v
marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995 -1997 ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Predlog državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se glasi:
S ciljem, da se pridobi nekatere informacije, ki so bistvene za
oceno dogajanja in ravnanja pooblaščenih oseb in institucij v zvezi
s Preiskovalno komisijo o sumu zlorabe javnih pooblastil za
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v
marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995 - 1997 državni svet zahteva
kopiji naslednjih dokumentov:

SKLEP
Državni svet podpira predlog državnega svetnika prof. dr. Franca
Vodopivca in predlaga Agenciji za trg vrednostnih papirjev, da
predlog preuči in nanj odgovori.

a) Sklep vlade na osnovi člena 155/1 tedaj veljavnega zakona o
trgu vrednostnih papirjev, s katerim se potrjuje imenovanje
direktorja agencije, mag. Igorja Kušarja, za člana strokovnega
sveta agencije iz vrst neodvisnih strokovnjakov na osnovi
sprememb in dopolnitev statuta agencije, ki so bile sprejete
na 14. seji strokovnega sveta agencije dne 14. decembra
1994.
b) Sklep vlade na osnovi člena 155/1 tedanjega zakona o trgu
vrednostnih papirjev, s katerim se pomočnici direktorja
agencije, mag. Nini Plavšak, podaljšuje imenovanje za člana
strokovnega sveta agencije iz vrst neodvisnih strokovnjakov
potem, ko je zapustila službo okrožne sodnice. Mag. Nina
Plavšak je bila kot uslužbenka agencije prvič prisotna na 43.
seji strokovnega sveta agencije dne 30. avgusta 1995.

Predlog državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se glasi:
S ciljem, da se pridobi nekatere informacije, ki so bistvene za
oceno dogajanja in ravnanja pooblaščenih oseb in institucij v zvezi
s Preiskovalno komisijo o sumu zlorabe javnih pooblastil za
vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na kapitalskem trgu v
marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg
vrednostnih papirjev v obdobju 1995 - 1997 državni svet zahteva
kopije naslednjih dokumentov:

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

a) Zapisniki inšpekcijskih pregledov agencije v družbi za
upravljanje Proficia Dadas dne 10. julija 1995, 25.-29. avgusta
1995 in 30. novembra 1995.
b) Zapisnika sej strokovnega sveta agencije 13. marca 1996 in
20. marca 1996.
c) Dopis agencije Ljubljanski borzi dne 28. marca 1996 glede
poslovanja borznega člana Dadas BHP d.d.

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
predlog državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v

Državni svet predlaga Agenciji za trg vrednostnih papirjev, da v
skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni na
predlog odgovori.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Petre Kersnič v zvezi z
uskladitvijo zakona o zdravstveni dejavnosti z ustavo

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državne svetnice Petre Kersnič v zvezi z uskladitvijo
zakona o zdravstveni dejavnosti z ustavo, kot to nalaga sklep
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ter na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Po odločbi Ustavnega sodišča z dne 17. 6. 1999 je zakon o
zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92, 13/93, 45/94 - odločba
US, 37/95 in 8/96) v neskladju z ustavo, kolikor za zbornice,
ustanovljene na podlagi njegovega 87. člena, ne določa postopka
in kriterijev za njihovo ustanovitev.

SKLEP

V Sloveniji delujejo na področju zdravstva poleg zdravniške in
lekarniške zbornice, ki imata javna pooblastila, že zbornica
zdravstvene nege, zbornica fizioterapevtov, zbornica delovnih
terapevtov, zbornica radioloških inženirjev, zbornica sanitarnih
tehnikov in inženirjev in zbornica laboratorijske medicine. Vseh
šest zbornic je ustanovljenih v skladu s 87. členom zakona o
zdravstveni dejavnosti.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državne
svetnice Petre Kersnič in predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državne svetnice Petre Kersnič se glasi:

V obdobju po letu 1992 si vse navedene zbornice prizadevajo z
uradnimi pobudami za dopolnitev zakona o zdravstveni dejavnosti,
kjer bi se definirala zakonska podlaga za njihovo delovanje - to
pa obsega merila za njihovo ustanovitev, priznanje ustreznega
statusa in javna pooblastila.

Kdaj in na kakšen način bo Ministrstvo za zdravstvo oblikovalo
predlog uskladitve zakona o zdravstveni dejavnosti z ustavo,
kot to nalaga sklep Ustavnega sodišča Republike Slovenije z
dne 17. 6.1999?
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ekspert so in vpliv in nadzor nad dodiplomskim in podiplomskim
izobraževanjem.

Predstavniki posameznih strokovnih področij, ki se združujejo v
omenjene zbornice, predstavljajo velik odstotek zdravstvenih
delavcev in sodelavcev in zagotovo predstavljajo tudi visok
odstotek v prispevku k zdravstvenim storitvam. Kot strokovnjaki
za posamezna strokovna področja zahtevajo za ta področja tudi
javna pooblastila, ki predstavljajo izdajanje licenc za delo na
določenem strokovnem področju, izvajanje strokovnega nadzora
s svetovanjem nad določeno stroko in njenimi strokovnjaki, katere

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Toneta Hrovata za rešitev
problematike glede uvedbe katastrskega dohodka na zakupljena kmetijska zemljišča
Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata za rešitev
problematike glede uvedbe katastrskega dohodka na zakupljena
kmetijska zemljišča ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Glede na razdrobljenost in velikost kmetijskih zemljišč v Sloveniji
je njihova osnovna usmerjenost v kmetijstvu v proizvodnjo
kmetijskih pridelkov, mleka in mesa. Tu so videli priložnost in
možnost, da zagotovijo cenejšo prehrano za govedo in svinje ali
povečajo površine pod določenimi kulturami in se tako izognejo
nakupu iz uvoza. V ta namen so oddali svoje vloge na Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS v Novem mestu za zakup dela
teh zemljišč, ki so ostala neobdelana.

SKLEP

Na podlagi teh vlog so sklenili pisne pogodbe o zakupu kmetijskih
površin. Za zakup teh zemljišč plačujejo zakupnino, postavljeno
po ceniku razpisne komisije. Ta zakupnina predstavlja obremenitev
okoli 220 DM/ha brez prometnega davka. Smatrajo, da je višina
najemnine določena in predstavlja realen strošek, ki ga najeto
zemljišče lahko ekonomsko prenese. Dodatna obdavčitev najetih
površin po KD presega realno vrednost ekonomične pridelave
kmetijskih pridelkov na teh zemljiščih in se z njo ne strinjajo.

Vlada Republike Slovenije oziroma Ministrstvo za finance,
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Davčna uprava
Republike Slovenije ter Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije naj v najkrajšem času poskušajo najti
možnost za rešitev problematike glede uvedbe katastrskega
dohodka na zakupljena kmetijska zemljišča s tem, da se:
1. zadržijo oziroma zaustavijo odmerne odločbe za plačilo
obveznosti davka od dohodka iz kmetijstva, v katerih je
odmerjen tudi davek od katastrskega dohodka kmetijskih
zemljišč v zakupu pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije;

Glede na spremljanje dohodka na posameznih kmetijah le-ti ne
prinašajo dobička za poljščine, ki so jim ta zemljišča namenjena,
saj so realni stroški enaki ali celo višji kot dohodek in se morebitni
ustvarjeni dobiček v bistvu plača kot najemnina; dobiček iz teh
zemljišč dobi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki mu
plačujejo najemnino - torej dobi dobiček država nazaj direktno z
najemnino. Zato predlagajo, da se s pomočjo analiz Kmetijskega
inštituta Slovenije ugotovi realna vrednost nastajanja dobička in
katastrskega dohodka.

2. uredi kataster na zemljiščih Sklada kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, saj dejansko stanje zemljišč,
dobljenih v zakup, ki so državna last, po kategorizaciji katastra
ne ustreza dejanskemu stanju zemljišča v naravi. Po katastru
je zemljišče kategorizirano od hmeljišča do gozda, v naravi
pa so vsa ta zemljišča približno enake kvalitete - njive in
zamočvirjeni travniki, kar postavlja različne najemnike zaradi
napačne katastrske kulture v neenak položaj; zato naj se
izdajo odločbe za ta konkretna zemljišča šele po ureditvi
katastra.
Obrazložitev

Omenjeni KD so neusklajeni z realnim stanjem katastra, kjer so
zapisana zemljišča kot hmeljišča, ki so nekoč (ko so bila zavedena
v kataster) dajala vrhunske dobičke. Teh dobičkov danes ni več,
ravno tako pa tudi hmeljišč ni več; so le njive za pridelovanje
koruze, žit in travinje. Na teh kulturah pa dobička ni možno ustvariti,
posebno še, ker je tržna evropska cena bistveno nižja od
pridelovalnih stroškov.

Najemniki zemljišč (lastnik Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije) v občini Šentjernej, kakor tudi v ostalih
občinah po Sloveniji, so decembra 1999 prejeli odločbe o višini
katastrskega dohodka (KD) za leto 1999.

Zemljišča, dobljena v zakup, so državna last In dejansko stanje
zemljišča po kategorizaciji katastra ne ustreza dejanskemu stanju
zemljišča. Po katastru je zemljišče kategorizirano od hmeljišča do
gozda, v naravi pa so to njive in zamočvirjeni travniki.

Odločbe vsebujejo poleg osnovnega lastninskega KD tudi KD od
zemljišč, vzetih v zakup od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije. Zakupljena zemljišča predstavljajo del
kmetijskega zemljišča propadle enote Kmetijske zadruge Krka
Novo mesto - obrat Draškovec, ki je zaradi znanih razlogov
ekonomskega in gospodarnega kmetovanja ter procesa
denacionalizacije na koncu tudi opustil kmetijsko pridelavo hmelja
in poljedelskih kultur.

KD na podlagi trenutne katastrske odmere ne ustrezajo
dejanskemu stanju, zato niso pripravljeni plačati tako visokih
stroškov obremenitve kmetijske površine. Omenjeni skupni
znesek zakupa in KD s prispevki predstavlja večji znesek kot pa
je bruto vrednost kmetijskih kultur, kot so koruza, pšenica, ječmen,
travinje, ki rastejo na tem zemljišču.
Zato predlagajo, da se predhodno uredi kataster na zemljiščih
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istem območju njivo po katastrskem dohodku, kjer je gozd ali
travnik.

Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
(državnih zemljiščih) in šele nato izdajo odločbe za ta konkretna
zemljišča. Hkrati je potrebno proučiti zakonitost in ustavnost
dvojnega obdavčevanja dohodka, pfvič z visoko najemnino in
drugič z vsemi dajatvami katastrskega dohodka. Prav tako pa je
neenakost pred zakonom tudi v tem, da dobi zakupnik iz Sklada
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije njivo po
katastrskem dohodku, kjer je hmeljišče, drugi zakupnik pa na

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvu za finance, Davčni upravi Republike
Slovenije ter Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta
v roku 30 dni odgovorijo na pobudo.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Karla Kastelica v zvezi z
ureditvijo policijskih kontrol na področju Krasa in sosednjih občin
varnosti v prometu, vendar pa se izvajajo te kontrole na širšem
področju Krasa in predvsem v bližini meje tako pogosto, da so
postale resna zavora razvoju turizma, ker so zmanjšale in celo
ustavile obisk gostov iz Italije in Hrvaške.

Državni svet Republike Slovenije je na 48. seji, dne 1. 3. 2000, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika Karla Kastelica v zvezi z ureditvijo
policijskih kontrol na področju Krasa in sosednjih občin in sprejel
naslednji

Obstoječe metode nadzora so povzročile radikalen padec obiska
gostov iz zamejstva, s tem težave v turizmu in gostinstvu, kar je
povzročilo odpuščanje delavcev in zapiranje lokalov. Državni svet
meni, da bi razumno izvajanje zakona o cestno prometnih
prekrških prispevalo k turističnemu razvoju področja in s tem
prispevalo več denarja v državni proračun, tako kot je to v turistično
razvitih državah.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Karla Kastelica in predlaga Ministrstvu za malo
gospodarstvo in turizem, naj čim prej preuči problematiko policijskih
kontrol na področju občin Krasa in občin Ilirska Bistrica, Pivka in
Postojna ter skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve to
problematiko ustrezno reši.
Obrazložitev

Predvsem bi ljudje na tem področju želeli, da Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem skupaj z Ministrstvom za notranje zadeve
to zadevo prouči in da se dogovorita za nujne policijske kontrole
na tem področju. Predvsem pa naj se kontrole uredi tako, da ne
bodo motile normalnega življenja ljudi ob meji.

Območna obrtna zbornica Sežana že dalj časa opozarja na problem izvajanja policijske kontrole na območju Krasa zaradi
prekoračitve dovoljene hitrosti ali zaradi akcije -10 %. Popolnoma
jasno je, da se policijske kontrole morajo izvajati zaradi zagotovitve

Državni svet predlaga Ministrstvu za malo gospodarstvo in
turizem, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v
roku 3o dni odgovori na pobudo.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
na vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi z izvajanjem in učinki resolucij
Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno Goro in
območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil bosanskih Srbov
Uvodoma bi želeli poudariti, da gre pri posredovanih odgovorih
za neobvezno mnenje ministrstva, saj le-to ni pristojno za obvezno
razlago zakonov.

oziroma izvajanje resolucij VS OZN na območju Republike
Slovenije, pojem "drugo premoženje", ki ga zakon uporablja, po
mnenju vlade nesporno zajema tudi nepremičnine.

V zvezi z vprašanjem pod zaporedno številko 1, ki se nanaša na
razlago formulacije "drugo premoženje", ki ga zakon uporablja v
7., 17. č in 12. členu, menimo, da je potrebno izhajati iz vsebine
resolucije Varnostnega sveta OZN št. 757, s katero so bile uvedene
sankcije proti Republiki Srbiji in Republiki Črni Gori in tudi kasnejših
resolucij, s katerimi so bile sankcije še razširjene tako po vsebini
kot tudi teritorialno. Kot je razvidno že iz samega naslova zakona,
gre za izvajanje odločitev oziroma sankcij, ki jih je sprejel Varnostni
svet OZN v obliki resolucij in jih je Slovenija, kot članica OZN,
dolžna izvajati in spoštovati. Iz citirane resolucije, pa tudi kasnejših
nedvoumno izhaja, da se prepoved razpolaganja nanaša na vse
premoženje, poleg finančnega oziroma finančnih sredstev tudi
na premičnine in nepremičnine ter pravice, ki iz tega premoženja
izhajajo. Glede na to, da gre pri citiranem zakonu za implementacijo

•Vprašanje pod točkami 2, 3, in 5 so vsebinsko povezana, zato jih
je smiselno9 obravnavati skupaj. Iz določbe prvega in tretjega
odstavka 17. č člena zakona izhaja, da je organom, podjetjem in
drugim pravnim osebam s sedežem v Republiki Srbiji, Republiki
Črni Gori in na območjih BIH pod nadzorom bosanskih Srbov
prepovedano razpolagati s finančnimi sredstvi na računih pri
bankah in drugih finančnih organizacijah ter drugim premoženjem,
ki so ga do uveljavitve tega zakona imele navedene osebe na
ozemlju Republike Slovenije. Po tretjem odstavku istega člena je
od te prepovedi možna izjema glede razpolaganja s finančnimi
sredstvi iz prvega odstavka, če na +podlagi pisne prošnje to
dovoli Banka Slovenije ob določenih pogojih. Namen predlagatelja
zakonskih sprememb je bil, da se določi izjema le glede
razpolaganja s finančnimi sredstvi, ne pa tudi z drugim
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vprašanje pristojnega organa za izdajo dovoljenja za porimer
razpolaganja z "drugim premoženjem" pa menimo, d# je glede na
namen predlagatelja zakona, da se izjemoma omogoči le
razpolaganje s finančnimi sredstvi in to na podlago dovoljenja
Banke Slovenije, ne pa tudi razpolaganje z drugim premoženjem,
na to vprašanje že odgovorjeno.

premoženjem. Ta namen se odraža tudi v določbi tretjega odstavka
17. č člena zakona, po kateri Banka Slovenije dovoli razpolaganje
s finančnimi sredstvi iz prvega odstavka istega člena.
Določbi 8. točke 12. člena in 9. točke 13. člena določata sankcije
tudi ta primer razpolaganja z drugim premoženjem brez dovoljenja
Banke Slovenije, kar bi lahko navedlo na razlago, da je na podlagi
dovoljenja Banke Slovenije možno razpolaganje tudi z drugim
premoženjem. Vendar pa menimo, da gre v omenjenih dveh
določbah za očitno napako ter da je bil namen sankcionirati vsako
razpolaganje z drugim premoženjem še posebej, če upoštevamo
tretji odstavek 17. č člena zakona in zgoraj navedeno.

Vprašanja državnega svetnika
Franca Batagelja so objavljena
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 1/2000

V zvezi z vprašanjem pod številko 2 in 4, ki se nanašata na

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije, Klub državnih svetnikov Slovenije in Društvo Občanski
Forum so 30. junija 1999 pripravili posvet o volilnih sistemih z naslovom KAKŠEN NAJ
BO VOLILNI SISTEM? KAJ PO REFERENDUMU?

Državni zbor je s tem sprejel odločitev, ki jo je zahtevalo ustavno
sodišče, vendar dve leti prepozno po izvedenem referendumu. S
tem je procedura o noveli, ki jo je predlagala SDS, končana in je
odločitev nesporna: državni zbor torej ni uzakonil na podlagi tega
predloga zakona dvokrožnega večinskega volilnega sistema.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je pričel s
pozdravom v imenu treh organizatorjev posveta: državnega sveta,
kluba državnih svetnikov, katerega predsedujoči je dr. Ivan Kristan
in občanskega foruma, ki mu predseduje prof. dr. Rado Bohinc. Z
razpravo o volilnem sistemu lahko državni svet in soorganizatorja
prispevamo k razrešitvi problematike volilnega sistema, je dejal
in spomnil na predlog državnega sveta za kombinirani volilni sistem.

Sedaj je treba dokončati zakonodajni postopek še o dveh zakonih,
ki sta vložena. Socialdemokratska stranka ima še en predlog, ki
je predlagan za izredno sejo. Potem je že na vrsti predlog
državnega sveta, ki je bil vložen 8. 8. 1996, to je predlog
kombiniranega volilnega sistema.

Prof. dr. Rado Bohinc je pozdravil udeležence v imenu Društva
Občanski Forum. To je civilno družbena organizacija, ustanovljena
v lanskem letu, ki se na strokovni ravni ukvarja z vprašanji,
pomembnimi za prihodnji slovenski razvoj. Volilni sistem je
zagotovo eno od tistih vprašanj, ki bo usodno vplivalo na razvoj
demokracije v Sloveniji v naslednjih letih. Društvo že ima nekaj
strokovnih argumentov za eno ali drugo rešitev v zvezi z volilnim
sistemom, predvsem z vidika, kaj je za Slovenijo najbolj učinkovito.
Tako si tudi od današnje razprave v bistvu obetamo predvsem
soočanje strokovnih argumentov, je dejal, ne pa konfrontacije
različnih političnih ideologij.

Današnje posvetovanje treh organizatorjev ima za cilj, da bi
pokazali možne variante, možne rešitve za volilni sistem in da bi
opozorili na prednosti in slabosti teh rešitev, je dejal in nato
napovedal naslednje uvodne razprave: prof. Grad naj bi podal
splošen pogled na volilne siteme. Za njim bi Branko Grims obrazložil
predlog SDS. Miran Mihelčič bi obrazložil predlog kombiniranega
volilnega sistema, ki ga je pripravil državni svet. Potem bi dr.
Slavko Gaber predstavil razprave in izoblikovana stališča v
liberalni demokraciji. Janez Podobnik naj bi predstavil stališča in
razprave Slovenske ljudske stranke, vendar prav zdaj vodi sejo,
je dejal. Za njim naj bi dr. Igor Lukšič povedal bistvena stališča
ZLSD, Miroslav Mozetič pa Slovenskih krščanskih demokratov.
Dr. Ciril Ribičič naj bi govoril o volji zakonodajalca, ko je sprejemal
zakon o referendumu, prof. Niko Toš pa o rezultatih javnomnenjskih
raziskav v zvezi z referendumom in pogledi na volilni sistem.

Prof. dr. Ivan Kristan je poudaril, da sta bila vabilo in koncept
posvetovanja pripravljena še predno je državni zbor zavrnil novelo
zakona o volilnem sistemu, ki ga je vložila socialdemokratska
stranka. S tem je nastal nov položaj, v bistvu bolj pregleden in
poenostavljen.
17

ima samo pogojno vredndst. Vendar pa seveda izkušnje so in te
so tudi teoretično ovrednotene.

Mag. Matevž Krivic naj bi zaključil vrsto uvodnih razpravljalcev s
prispevkom o tem, v čem je bistvo vezanosti državnega zbora
na odločbo ustavnega sodišča.

Ko govorimo o volilnih sistemih, si seveda vedno predstavljamo
njihovo politično plat, njihovo učinkovanje. Volilni sistemi pa so tudi
del pravne institucionalne ureditve države. Pravna institucionalna
ureditev ima v vsaki družbi neko vrednost in ta vrednost ima
določeno moč, da uokvirja družbeno in politično dogajanje. Ni pa
vsemogočna. Poleg tega namreč obstaja še nekaj zelo
pomembnega in to je družbena zavest, ki ji pravimo na področju
politike politična kultura.

Uvodni pogledi in razgrnitev problemov naj bi pripeljali do
spoznanja, da je volilni sistem izredno kompleksna zadeva, da
rešitve niso enostavne niti enoznačne. Pred kratkim je v okviru
državnega zbora zelo kvalitetno predaval nemški strokovnjak,
prof. dr. Hans Dieter Klingemann, ki je predstavil nemški volilni
sistem; tudi on je poudarjal, da stvari niso enostavne, da tudi
nemškega sistema, ki ga on podpira, ni tako enostavno prenesti
kam drugam.

Gre za vprašanje, ali obstajajo v družbi neke utrjene vrednote ali
ne. Če pogledamo določene institucije v svetovno znanih
demokratičnih državah, kot je na primer Anglija, bomo ugotovili,
da je tam z našega vidika marsikaj nedemokratično, pa vendarle
deluje zaradi dolge tradicije, zaradi ustaljenih vrednot
demokratično, je nadaljeval. In nasprotno: ustavne ureditve v bivših
socialističnih državah so dobesedno nabite z vsem arzenalom
demokracije, ki obstaja na tem svetu, pa zadeve ne delujejo. To
se pravi, da je dejansko izjemno pomemben del družbene zavesti
politična kultura. In to je potrebno omeniti na začetku vsake
razprave o političnih institucijah in še posebej o volilnem sistemu,
je dejal. Ali ta deluje povsod enako, ali so izkušnje prenosljive?
Zakaj se v naši državi dogaja, da na vsakem koraku kršimo
pravo in se obenem ob vsaki priložnosti sklicujemo na pravo,
nikoli pa na zdravo pamet, na tradicijo, na izkušnje? Zaradi tega,
ker tega seveda nimamo. Ko govorimo o tem, kakšen volilni sistem
naj imamo, moramo to upoštevati, je nadaljeval. To je seveda
vprašanje, ki je razpeto med dve zahtevi: zahtevo po demokraciji,
ki izhaja iz splošno uveljavljenega načela ljudske vladavine, je
treba kombinirati z zahtevo po učinkovitosti državnih institucij.
Premalo se zavedamo, da je država najpomembnejša vrednota.
Celo če ni demokratična, je pomembnejša, kot če je sploh ni. V teh
razpravah pa moramo upoštevati vprašanje učinkovitosti državnih
institucij. Pretiravanje z učinkovitostjo pripelje do zloma
vsemogočne države, pretiravanje z demokracijo pa do njenega
nasprotja, kajti pretirana demokracija spodkoplje državo.

Na koncu pa je treba vendar ugotoviti, je dejal, da je državni zbor
glede odločanja o rešitvah, ki bodo prevladale, popolnoma
samostojen in popolnoma suveren. Nadaljeval je, daje nekorektno
razširjati trditev, da bi v primeru, če državni zbor ne bi sprejel
dvokrožnega večinskega volilnega sistema ali če bi ostal v veljavi
stari zakon, nastala ustavna kriza oziroma bi to pomenilo konec
pravne države, brezpravje in tako naprej. Sedaj veljavni zakon je
bil sprejet po ustavnem postopku, je legalen, je legitimen, nihče
ga ni izpodbijal, ustavno sodišče ni dvomilo v njegovo ustavnost.
Zato je nekorektno temu zakonu sedaj pripisovati lastnost, da bi
povzročil ustavno krizo, če bi po njem izvedli volitve. To je skregano
z osnovno logiko pravne države. Zakon, ki velja, je legitimen, je
legalen, dokler ni spremenjen po postopku, ki je predpisan za
spremembe. Uporaba veljavnih zakonov v pravni državi je temelj,
na katerem stoji pravna država. Zato ne povzroča ustavne krize
uporaba veljavnih, ampak jo lahko povzroči nespoštovanje
zakonov.
'
V razpravah so se nekateri zavzemali za to, da bi pozvali volivce
na bojkot, če bi sedanji volilni sistem oziroma zakon ostal v veljavi,
češ da bi s tem nastalo brezpravno stanje. To je seveda možno,
to je legitimna pravica posameznih strank. Vsak posameznik ima
ustavno pravico, da se udeleži ali pa se ne udeleži volitev ali
referenduma, glasuje za tak ali drugačen predlog. Vendar se mi
zdi, je dejal, da poziv za bojkot ne more temeljiti na trditvi, da je
veljavni sistem protiustaven.

Ta -osnovna izhodišča je treba upoštevati pri vrednotenju volilnih
sistemov. Pri oceni volilnih sistemov bi osebno rad za začetek
izključil besedo "poštenost", kajti nemogoče je trditi, ali je kakšen
sistem pošten ali nepošten, je dejal. V literaturi je zasledil uporabo
besede "pošten" samo v zvezi s kritiko večinskega volilnega
sistema, češ da je nepravičen in nepošten. Jaz osebno ne menim
tako, je dejal, kajti vse je odvisno od tega, kako gledamo na ta
sistem in na njegove učinke; učinke je treba vrednotiti z vidika
volivca, kar pomeni predvsem z vidika demokratičnosti, in z vidika
države, kar pomeni predvsem z vidika učinkovitosti.

Državni zbor bo sprejel odločitev, za katero bo na osnovi konsenza
zbral dvotretjinsko večino. To rešitev bo zopet možno izpodbijati
pred ustavnim sodiščem. In če bo ustavno sodišče menilo, da je
sistem, ki bi ga državni zbor uzakonil s tem predlogom ,
protiustaven, bo takšno odločbo sprejelo. To pa pomeni, je dejal,
da državni zbor v takem primeru nima več kaj; tu je stvar drugačna,
kot pa se je trdilo sedaj, da mora namreč državni zbor preliti voljo
tega referenduma v zakon.
Možno je, da bi za sprejeti zakon naknadno razpisali referendum.
Ta referendum bi imel smisel kontrole, ali je volja državnega zbora
skladna z voljo volilnega telesa.

Večinski in proporcionalni sistem se med seboj izključujeta.
Proporcionalni je boljši z vidika volivca, kajti nedvomno omogoča
veliko bolj dosledno upoštevanje volivčeve volje; poslanska mesta
v parlamentu so med stranke kot organizacije, ki pravzaprav
realizirajo različne politične opcije med volivci, razdeljena bistveno
bolj v skladu z voljo volivcev v tem sistemu. O tem ni nobenega
dvoma. Toda prav ta sistem deluje z vidika volivcev hkrati
nepravično, kajti volivcu omogoča samo izbiro politične opcije
stranke, ne pa ljudi, če govorimo seveda o klasičnem
proporcionalnem sistemu.

Se pa pojavlja ideja, o kateri sta pisala zlasti mag. Krivic in gospod
Mozetič, po kateri naj bi imeli na referendumu v bistvu dva
konkurenčna zakona. Ideja je zanimiva, je dejal, ker pa je to zelo
zahteven projekt, je najbrž zanj premalo časa.
Dr. Franc Grad je pričel z ugotovitvijo, da upravičeno ni bil
napovedan kot zagovornik enega ali drugega koncepta, kar je ob
kakšni podobni priložnosti, kot je ta posvet, tudi dokazal. Ne upam
si trditi, da je kakšen volilni sistem na tem svetu dober ali slab, je
dejal. Bistvo je zajeto v vprašanju, kakšen volilni sistem naj imamo.
Splošni odgovor je lahko zelo kratek, pa precej demagoški, ali pa
zelo dolg, izčrpen in nikoli končan. Kakšen volilni sistem naj bo v
neki državi, je seveda predvsem odvisno od okoliščin v tej državi.
Ni mogoče predpisati splošnega recepta in zaradi tega je
sklicevanje na druge države in njihove izkušnje precej delikatno,

Z vidika učinkovitosti državne oblasti pa je ta sistem po svoje
najbolj problematičen, kajti v parlamentarnem sistemu, kakršnega
imamo, praviloma pripelje v parlament veliko število strank. V
nekaterih drugih parlamentih pa ne povzroča problemov, ker je
sistem drugačen.
V parlamentarnem sistemu nastopijo velike težave z oblikovanjem
vlade, za katero je potrebna trdna koalicija. Naše sedanje izkušnje
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pa kažejo, kako težko je sestaviti koalicijo in kaj pomeni to, da
vlada porablja večino svoje energije za to, da ohranja sama sebe
pri življenju. To je seveda velik problem proporcionalnega sistema.
Problem je tudi naprej, koalicije se lahko menjajo, delo vlade in
delo parlamenta ni učinkovito. Ampak spet moram reči, je dejal,
da je to posplošena ocena proporcionalnega sistema in da ta
sistem ne deluje povsod enako. V Avstriji zagotavlja stabilnost, v
Italiji pa je v povezavi z drugimi družbenimi dejavniki deloval
razdiralno in to je pripeljalo do nujne reforme volilnega sistema.
Nato je spregovoril o večinskem sistemu, ki se je najprej razvil v
Angliji kot zibelki demokracije. Tam seveda deluje demokratično,
kajti zrasel je skupaj z drugimi demokratičnimi institucijami in se
vanje logično in naravno vklaplja. Morda bi uvedba
proporcionalnega sistema, o katerem zdaj govorijo v Angliji,
pravzaprav podrla njihovo shemo delovanja demokracije.
Dvokrožni večinski sistem, ki je za nas bolj aktualen, pa je
tradicionalno uveljavljen v Franciji, državi s prav tako dolgo
demokratično tradicijo, čeprav ta ni primerljiva z angleško. Deluje
dobro in demokratično, pa ne toliko zaradi samega sistema, ampak
zaradi demokratične klime, ki vlada v Franciji. Izmed bivših
socialističnih držav so ta sistem prevzele nekatere tiste, ki so
najbolj brez demokratične tradicije in tam seveda ta sistem ne
deluje, kot je treba. Prve volitve, ki so na Hrvaškem pripeljale
HDZ na oblast, so potekale po tem sistemu. Napisan je bil sicer
po naročilu takratne hrvaške partije, pripeljal je pa do nasprotnega
učinka.
Z vidika volivcev ta sistem pomeni, da večinski sistem pripelje
neko ekipo na oblast, volivec pa nima vpliva na to. Volivec ne
more pripeljati s svojimi glasovi na oblast tistih manjših političnih
opcij, ki pa so lahko pomembne. V Angliji ima npr. liberalna stranka,
tretja po moči, tradicionalno okoli 20 % volivcev, vendar pa samo
5-6 % poslancev. To pomeni, da je volja nekaterih volivcev
pretirano cenjena, kajti glede na število svojih glasov so dobili
veliko poslancev, drugi pa veliko premalo. Z vidika volivcev torej
ta sistem slabo upošteva voljo volivcev, na drugi strani pa jo zelo
dobro upoštevali izbiri oseb. Seveda gre tudi tu za stranke, ki
stojijo za kandidati, ampak ti se morajo izkazati kot osebe: v
Angliji hodijo v predvolilni kampanji od hiše do hiše, se predstavljajo,
predstavljajo svojo politično vizijo itn., da bi prepričali volivce.
Angažirati se morajo. V proporcionalnem sistemu to sploh ni
potrebno.
Z vidika delovanja državne oblasti, pa spet v povezavi z volivci,
je ta sistem seveda jasen in pregleden. Enkrat so "naši" na oblasti,
"njihovi" v opoziciji, naslednjič je obratno. To pa je seveda lahko
zelo v redu v državi z demokratično tradicijo, kjer vsak tisti "naš",
ki je na oblasti, v,, da naslednjič mogoče ne bo na oblasti, in
seveda v,, da je treba imeti v parlamentu demokratične odnose,
kajti naslednjič bo pravice opozicije užival on. Ravno v tem sistemu
je to najbolj pomembno in sam sistem je ravno zaradi tega bistveno
bolj stabilen - angleški še najbolj - ker v parlamentu praviloma
vlada ena stranka, v dvokrožnem volilnem sistemu pa so po
navadi neke močne koalicije. Zakaj so močne? Zakaj pri Francozih
volilno telo tako zelo niha - enkrat je čisto na oblasti levica, drugič
Pa desnica? Zakaj enkrat vladajo parlamentu socialisti, drugič pa
ne morejo spraviti skupaj niti 10 %, da bi vložili nezaupnico?
Zaradi tega, ker je volilni sistem tak, da tistega, ki je malo boljši,
visoko nagradi, tistemu, ki je nekoliko slabši, pa vzame skoraj
vse. Hkrati pa je ta volilni sistem tudi učinkovit, daje stabilno oblast.
Z vidika volivcev je predvidljiv, volilne koalicije se sklepajo pred
volitvami, ve se, kdo bo oblikoval vlado, če bodo zmagali eni,
bodo oblikovali vlado ti, sicer pa drugi; volivci se ne morejo
pritoževati, kot se zelo pogosto pritožujejo pri proporcionalnem
sistemu.
Mi smo dober primer tega, je dejal; ko se dve stranki med seboj

obkladata z vsem mogočim, sta si v nasprotni politiki, ko pride
priložnost, da oblikujeta vlado, sta pa skupaj. Kaj naj si mislijo
volivci? Skratka, s tega vidika ni predvidljivosti. Ima pa dvokrožni
volilni sistem veliko pomanjkljivost, da volivec v drugem krogu ne
more voliti tistega, ki mu je najljubši.
Vsak volilni sistem ima prednosti in pomanjkljivosti. Iz izkušenj in
teoretičnih ovrednotenj pa izhaja, da je proporcionalni sistem manj
občutljiv za problem demokratične tradicije, ker dopušča vsem
političnim opcijam vstop v parlament. Večinski sistem-je s tega
vidika bolj tvegan, kajti tisti, ki pride na oblast, lahko tisto šibko
demokratičnost, kolikor je je že nastalo, zatre. Po proporcionalnem
sistemu se to skoraj ne more zgoditi. Zato strokovnjaki priporočajo,
da države, ki nimajo take demokratične tradicije, prevzemajo
proporcionalni sistem.
Proporcionalni sistem je tudi veliko bolj dovzeten za korekture v
smeri večinskega kot obratno. Omogoča večjo stabilnost
parlamenta in vlade in sicer z raznimi sredstvi od visokega volilnega
praga (mi imamo nizkega) od tega, da se na pravi način
izračunavajo volilni rezultati in delijo poslanska mesta med stranke,
da to nekoliko favorizira večje stranke, pa tudi do drugačnih
korektivov, s katerimi pa mi nimamo izkušenj, ker jih nismo
uporabljali. Ideja o 5-odstotnem volilnem pragu, ki se je pojavljala
leta 1992, ko smo sprejeli volilno zakonodajo, je bila odklonjena,
ker majhne politične stranke niso bile za to. Ideja o tem, da bi se
preračunavalo poslanska mesta med stranke po volilnih rezultatih
tako, da se nekoliko favorizira večje stranke, je bila odklonjena.
Večinski sistem je torej bolj tvegan in ga ni mogoče spremeniti
tako, da bi omogočal vstop predstavnikov različnih političnih opcij
v parlament. Proporcionalni sistem pa bolj omogoča uveljavitev
korektivov.
Branko Grlms je nadaljeval prejšnjo vsebino s tem, da vsak
volilni sistem učinkuje različno, odvisno od socioloških in drugih
okoliščin neke družbe, od demokratične tradicije in od vsega
drugega, kar oblikuje neko državo oziroma skupnost. Nato je
predstavil dvokrožni večinski volilni sistem, izglasovan na
fererendumu o tem, kateri volilni sistem uživa podporo med
ljudstvom, ki je po ustavi najvišji suveren. Odločitev o tem je že
padla in je nesporna, dokončna ter zelo dragocena. Vsi vemo, je
dejal, da se je državni zbor leta 1996 trudil, da bi najprej preprečil,
da bi do referenduma sploh prišlo, potem pa, ko je bilo očitno, da
tega ni več mogoče preprečiti, se je velik del politike tako v
državnem zboru kot tudi izven njega angažiral pri tem, da bi
preprečil, da bi bila odločitev ljudstva jasna. Ampak odločitev je
jasna: samo en volilni sistem je dobil bistveno več glasov za kot
proti. To je bil dvokrožni večinski volilni sistem. Vsi ostali so dobili
bistveno več glasov proti.
Glasov za dvokrožni večinski volilni sistem je bilo približno
260.000, preostala dva ponujena modela, to se pravi proporcionalni
in tako imenovani kombinirani, v nekem smislu modificirani nemški
volilni sistem, pa sta dobila skupaj 235.000 glasov. Tudi ta
primerjava jasno pove, da je bila odločitev ljudstva nesporna.
Državni zbor pa je večkrat zavestno kršil odločbe ustavnega
sodišča in torej ustavni red te države. Svoje je povedalo še ustavno
sodišče, ki ima v pravnem redu vlogo edinega, ki presoja, kaj je
ustavno in kaj ne.
Če lahko rečemo, da je odločitev ljudstva jasna in da zavezuje
politično, moralno in etično, je dejal, je jasno in izhaja iz 52. člena
odločbe ustavnega sodišča, da je ta odločitev tudi pravno
zavezujoča in seveda velja še vedno, tako kot je veljala tisti dan,
ko je bila sprejeta. Ne glede na to, da je državni zbor s sila
nenavadno potezo zavrnil zakon o volilnem sistemu (z navadno
večino ga je vrnil v prvo branje, pred tem pa je bil z dvotretjinsko

dogovora, ki pomeni pot v Evropo, bi se morali zavedati vsi.
Nespoštovanje odločb ustavnega sodišča, nespoštovanje
ustavnega reda in ustave na Zahodu ne ostane neopaženo.
Seveda je vsaka odločitev, tudi odločitev ustavnega sodišča,
lahko predmet diskusije, toda raven, na kateri se to počne v
Sloveniji, je nesprejemljiva. To počne v glavnem eden od bivših
članov tega istega sodišča, je dejal. Končal je z željo, da bi dosegli
soglasje, o katerem je govoril na začetku.

večino poslan v drugo branje), še vedno velja. Ta država potrebuje
soglasje vsaj o tem, da želimo biti evropska demokratična država,
v kateri je ustava temeljna os državnosti in tista temeljna pogodba,
ki zavezuje vsakega državljana, še posebej pa nosilce funkcij.
Menil je, da je ljudstvo izbralo dvokrožni večinski volilni sistem
zato, ker je zelo dobro ocenilo razmere, v katerih se je znašla
Slovenija. Kar 7 let smo že priče nastajanju določenih vlad, ki jih
oblikujejo sila raznorodne stranke; te so zaradi tega stalno v
blokadi znotraj sebe, so neučinkovite in zaradi njih država ne
napreduje tako kot bi morala.

Dr. Miran Mihelčlč je najprej odgovoril na vprašanje iz vabila,
kakšen naj bo volilni sistem. Dejal je, naj bo dober in čim širše
sprejemljiv, in nadaljeval s predstavitvijo kombiniranega volilnega
sistema.

To je izrecno in nekoliko nediplomatsko zapisala celo Evropska
unija v svojem lanskoletnem poročilu. Ta država zaostaja zato,
ker zaradi znotrajvladnih blokad ni sposobna izvesti ustreznih
reform. Edina stvar, ki v tej državi deluje tako kot je treba, je
opozicija. To piše v poročilu Evropske unije, je dejal.

Najprej je navzoče spomnil, da se je demokracija v nekdanji
jugoslovanski republiki Sloveniji pred desetimi leti začela udejanjati
z glasovanjem proti in ne z glasovanjem za. Pri tem ni šlo le za
izbiro takratnega slovenskega predstavnika v predsedstvu bivše
SFR Jugoslavije; šlo je tudi za logiko, s katero so nastopali nekateri
člani komisije, ki je bila zadolžena za pripravo prvega volilnega
sistema po spremembah slovenske ustave jeseni leta 1989.
Predstavniki tako imenovane slovenske pomladi so se - v tistem
času najbrž povsem upravičeno - zavzemali za sorazmerni sistem
pri volitvah v takratni družbenopolitični zbor slovenske skupščine.
Korektno ime za ta sistem je okvirni sorazmerni volilni sistem z
izrazitim poosebljanjem, predstavil pa ga je kot temeljni pobudnik
za ponudbo podobnega sistema pred štirimi leti. Sicer pa so bile v
referendumski predlog volilnega sistema državnega sveta
vgrajene številne zamisli iz zgodovine tujih volilnih sistemov ter
naših slovenskih strokovnjakov in politikov, tudi gospoda Janše,
s čimer je, kot je dejal, imel v mislih idejo o dvokrožnem večinskem
volilnem sistemu.

Dvokrožni večinski volilni sistem ima za ključno posledico, da
morajo nastati v njej koalicije že pred volitvami. To je dvakrat
dobro: prvič zato, ker postane s tem politični prostor bistveno bolj
pregleden, drugič pa zato, ker se na tej osnovi volivci mnogo
lažje odločajo. Potem ne more biti govora o volilnih prevarah in
razočaranjih.
Samo v dvokrožnem večinskem volilnem sistemu ima res vsak
volilni okraj svojega predstavnika v parlamentu in so torej vse
regije, vsi deli Slovenije enakomerno in enakopravno zastopani v
državnem zboru. To ni nepomembno, je menil, kajti poslanci
odločajo o proračunu, delitev proračunskega kolača pa je pogosto
obarvana tudi z lokalnimi željami tistih, ki predstavljajo svoje volivce
v državnem zboru.
Samo v omenjenem sistemu torej volivci s svojimi glasovi odločijo
o tem, kdo je oblast in kdo je opozicija. Pred volitvami je bila že
oblikovana koalicija, prej je bilo potrebno oblikovati predlog skupne
vlade in skupni program. Če dobiš podporo, imaš vlado. Taka
vlada je zagotovo bolj stabilna in tudi manj zapletena v razne
notranje razprtije, kot pa smo temu priča sedaj. Poleg tega ljudje
pri tem odločajo neposredno o ljudeh, kartudi želijo. Ni mešetarjenja
s strankarskimi listami. Nemški oziroma kombinirani volilni sistem,
ki je na referendumu dobil kar 4-krat več glasov proti kot za,
prinaša pomanjkljivosti. Ena izmed njih je možnost manipulacije
znotraj neke strankarske liste z razporeditvijo posameznih
poslancev po volilnih okrajih.

V skladu z antično grško politično prakso se osebno še vedno
zavzema tudi za možnost odpoklica poslanca, pod določenimi
pogoji in po postopku, v katerem bi morali imeti glavno besedo
volivci, ki so poslancu omogočili izvolitev v državni zbor.
Prva zamisel volilnega sistema, ki ga je kasneje za sprejem svojega
prilagodil državni svet, je nastajala v nedrjih društva civilne družbe,
v Slovenskem razvojnem svetu; še pred zanj sporno razsodbo
ustavnega sodišča je sam v pisnem prikazu delovanja društva
nakazal možnosti za nov referendum o volilnem sistemu, ki naj bi
ga izvedli spomladi 1999. Izrazil je hvaležnost gospodoma
Miroslavu Mozetiču in Matevžu Krivicu, da sta v zadnjem mesecu
in pol pred širšo slovensko javnostjo ponudila podobno zamisel.

Amerika, kjer imajo že dolga desetletja večinski volilni sistem,
praktično ne pozna poslanskih privilegijev. Tam zaradi tega, če
podpišeš nekrit ček, izgubiš svojo funkcijo. Do tega je prihajalo
tudi v zadnjih letih. Tako to pač je, kjer je uveljavljena odgovornost,
je dejal. Če ne uveljaviš odgovornosti pri zakonodajalcu, pri
najvišjem telesu, tistem, ki voli vlado, potem je seveda ne boš
uveljavil nikjer drugje in tako ta naša država brez odgovornosti
pluje kot ladja brez kapitana, je slikovito opisal.

Temeljna zamisel ponujenega volilnega sistema, ki ga je na
referendumu predlagal državni svet, je v podreditvi glasovanja
proti glasovanju za. Volivcu je v sistemu omogočeno, da v prvem
volilnem krogu dvakrat glasuje za, enkrat za posameznega
kandidata in enkrat za stranko. Z vključitvijo verjetnega
dvokrožnega glasovanja pa se lahko volilec v drugem volilnem
krogu izreče še enkrat za. Z dvema glasovoma in običajno tremi
glasovanji ima volivec izjemne možnosti, da vsaj eden izmed
njegovih glasov ne bo izgubljen, ker se njegov izbranec na eni
strani in nek kandidat izbrane stranke na drugi strani ne bo znašel
v državnem zboru. Na tem, za demokracijo temeljnem izhodišču,
naj bi bilo volilno telo razdeljeno v 11 volilnih enot s po štirimi
volilnimi okraji. V vsakem izmed teh 44 volilnih okrajev izvolijo
volivke in volivci po načelu absolutne večine že v prvem ali šele
v drugem krogu svojega poslanca, teh je torej 44. Razdelitev
vseh 88 sedežev, ob dveh sedežih za predstavnike narodnih
skupnosti Italijanov in Madžarov, pa se okvirno opravi po
sorazmernem načelu, s čimer je zagotovljeno približno razmerno
zastopstvo vseh vidnejših političnih strank v državnem zboru.
Končna razdelitev 88 sedežev med tekmujoče uspešne politične
stranke lahko nekoliko odstopa od povsem sorazmerne razdelitve
le zaradi tega, ker volivci izvolijo v državni zbor neodvisne

Na koncu je opozoril še na nekatere druge dileme. Tako se v
zadnjem času z neznosno lahkostjo ponujajo vse mogoče druge
rešitve, v duhu tistega, o čemer je govoril prej: kako izigrati
obstoječi ustavni red, kako izigrati Slovenijo. S tem v zvezi se
omenja najrazličnejše poti, tudi ponovni razpis referenduma. Ta
pa bi prinesel natanko isti izid, kot jih je prejšnji, je menil, tako
ravnanje pa bi bilo čisto izigravanje pravnega reda in sistema in v
nasprotju z načelom racionalnosti. Nujen je dogovor o tem, kako
čim prej uzakoniti dvokrožni večinski volilni sistem. Seja o tem je
že sklicana, vsebina zakona, ki je sedaj na dnevnem redu, pa je
dvokrožni večinski volilni sistem. Ne dvomim v dobronamernost
vseh tistih, ki skladno s svojim prepričanjem zagovarjajo tudi
drugačne sisteme, je dejal ob koncu, toda teh okoliščin in nujnosti
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poslance ali pa, kar je po njegovem mnenju pozitivno, zaradi
izjemno uspešnih kandidatov neke stranke kot posameznikov, ki
bi si med 44 sedeži, pridobljenimi po eno- ali dvokrožnem sistemu
absolutne večine, zagotovili več sedežev, kot to ustreza razmerni
moči njihove stranke.
Kot skladno dopolnitev temeljnemu izhodišču je omenil še dvoje
ugodnih značilnosti sistema; prva je, da bo vsaka od 11 volilnih,
poenostavljeno rečeno, pokrajinskih enot z veliko verjetnostjo
poslala v državni zbor od 7 do 9 poslancev, druga pa je, da se
poslanci, ki niso zmagali v dvokrožnem večinskem sistemu,
znotraj sedežev uvrščajo v državni zbor naprej in skoraj izključno
glede na višino odstotka glasov, ki so jih dobili znotraj volilne
enote. V državni zbor bi bilo po tem sistemu izvoljenih približno 75
do 77 povsem istih ljudi, kot bi bili izvoljeni po dvokrožnem
večinskem sistemu. Toda pomembne razlike so v podrobnostih:
gre za preostalih 11 do 13 sedežev, ki bi jih dobile stranke v tem
sistemu po sorazmernem načelu. Ta volilni sistem zmanjšuje moč
strankarske oligarhije bolj kot druga dva sistema, saj omogoča,
da resnično odločajo volivci: volivec lahko podpre primerno
konkretno stranko, ne podpre pa zanj neprimernega kandidata te
stranke in obratno. Poosebljenje tega sistema pa omogoča tudi
tako imenovane vmesne nadomestne volitve enega ali več zaradi
različnih vzrokov odstopljenih poslancev in s tem bolj sprotno
overovljeno preverjanje političnih razmer.
Med slabostmi tega sistema je omenil dejstvo, da je sistem
samega izračunavanja izidov nekoliko zapleten. Nikakor pa ga ni
možno računsko prilagajati interesom določenih strank, saj so
algoritmi za izračun povsem natančno opredeljeni. Tu pa gre hkrati
za veliko odgovornost, da se s predstavljanjem tega in drugih
volilnih sistemov ukvarjajo le tisti, ki so jim te računske zanke
povsem razumljive.
Za podrobnejšo razpravo o podrobnostih je priporočil uvid v
gradivo državnega sveta "Od pobude do referenduma", izdano
leta 1996, predstavnike političnih strank pa je pozval k treznemu
premisleku, v katerem naj prevlada razum in ne trenutni politični
interesi. Stanje duha v slovenski politiki in družbi nasploh je na
primer tako, da so tisti, ki se jim zdi ta volilni sistem dober ali celo
predober, pripravljeni trditi, da je to izrazit primerek nemškega
' volilnega sistema, drugi, ki ga ne marajo, pa prisegajo, da gre za
slab slovenski proizvod, ki ni primerljiv z nemškim. Dejansko gre
za močno dopolnjeno in izboljšano različico nemškega volilnega
sistema, je dejal in ob tem izrazil mnenje, da se kakovosti tega
sistema dobro zavedajo tudi tisti politiki, ki ga v tem trenutku ne
sprejemajo zaradi političnega prestiža in zaradi svojih zdaj
spremenjenih stališč. Izrazil je obžalovanje, če ne bi prišlo do
uresničitve projekta okvirnega sorazmernega volilnega sistema
z izrazitim poosebljanjem, saj bi bila odločitev za ta volilni sistem
zmaga demokracije in skupna zmaga slovenske politike, za katero
bi bili zaslužni vsi iz vseh parlamentarnih političnih izbir.
Nazadnje je izrazil pričakovanje, da bodo politiki v dobro mlade
slovenske države pripravljeni prevzeti odgovornost za skupna
velika dejanja.
Dr. Slavko Gaber je najprej povzel stališče sveta Liberalne
demokracije Slovenije kot najvišjega organa te stranke med
kongresoma do volilnega sistema. V prihodnje naj bi bila v volilnem
sistemu
zaobsežena dva pristopa, ki imata tudi največjo podporo
m
ed ljudmi: ti si želijo po eni strani oddati svoj glas za konkretno
osebo in tako bi se pri izvolitvi tudi štelo. Sedanji sistem je glede
'ega šibak. Hkrati pa si ljudje ne želijo sistema, v katerem bi
nekdo, ki je kot politična stranka pridobil med volilnim telesom 30,
35 ali pa 45 odstotkov glasov, zato dobil v parlamentu 60, 70 ali pa
celo več odstotkov sedežev in s tem moči. Predlog sveta liberalne
demokracije zato je, da pridemo do dogovora o sistemu, ki bi kar

najbolj ustregel tema dvema izmerljivima željama ljudi, saj je možnih
več rešitev. Tak sistem pa, kot je dejal, pravzaprav ne daje dosti
možnosti tistim političnim strankam, ki želijo, da bi vladale z
bistveno več dejanske teže, kot imajo podpore v javnosti. V zvezi
s tem se je treba vprašati, komu določen volilni sistem kaj omogoča.
Če je naša demokracija predstavniška demokracija, mora volilni
sistem omogočati, da ljudje vidijo v predstavnicah, predstavnikih
tudi zastopnice oziroma zastopnike svojih interesov, saj je to
eden temeljnih kriterijev demokratičnosti predstavniške
demokracije. V bistveno večji meri temu kriteriju zadoščajo sistemi,
ki so sorazmerni, bolj stabilni in jih je potrebno le še kolikor mogoče
personalizirati. Pri tem pa ne gre zgolj za predstavništvo določenih
regij, določenih volilnih okrajev, je dejal, ampak tudi za
predstavništvo oziroma identiteto različnih poklicev, spolov,
političnih prepričanj itd.
Volilni sistem mora omogočiti državljankam in državljanom, da
glede na to, kaj se jim zdi pomembnejše glede na njihovo notranje
strukturirano indentiteto, da oddajo svoj glas. Sam je prepričan,
da obstojijo boljši in slabši sistemi, ob tem ko so se na prehodu iz
50. v.60. leta 19. stoletja v glavnem izoblikovali vsi obstoječi volilni
sistemi, pa na tem področju že dolgo ni bilo izumljeno nič novega.
J. S. Mili oblikuje sistem, ki prej omenjeno omogoča v daleč največji
meri. To je tako imenovan sistem enega prenosljivega glasu. Vendar
se s to navedbo J. S. Mili ni že tudi izrekel'za ta sistem, kot je dejal;
vprašanje volilnega sistema je namreč vprašanje teoretskega
razmisleka na ravni modela. Namen pričujoče razprave pa da je,
kot se zdi, drug: pogovor o tem, o čem se je Slovenija sposobna
dogovoriti glede volilnega sistema, ki ji bo omogočil normalen
demokratični razvoj. Odmaknili smo se od čistih enostavnih
proporcionalnih sistemov in tudi zveličavnosti večinskega sistema
in dogovor o tistem, kar bi bilo sprejemljivo za največji del ljudi,
sem v tem primeru pripravljen podpreti, je dejal.
Predlagal je, da bi na referendumu preizkusili ljudsko voljo do
podpore modelov volilnega sistema, ki ta trenutek tekmujeta v
javnosti: kombiniranega ter dvokrožnega večinskega sistema.
Nihče ne more trditi, kakšna je ta volja, dokler je ne preizkusimo,
je dejal in ob koncu izrazil upanje, da bo za to v tej državi zadosti
smelosti.
Miroslav Mozetič je najprej popravil uvodno napoved in sicer s
tem, da bo predstavil predvsem svoje lastno razmišljanje in lastno
stališče, četudi je res, da se to v nekaterih zadevah prekriva s
stališči stranke. Vprašanje, kakšen volilni sistem bi bil najboljši za
Slovenijo, je za ta trenutek ocenil kot bolj retorično, čez teden dni
pa lahko postane povsem resnično.
Najbrž bi vsak državljan, ki se udeležuje volitev, na tako vprašanje
odgovoril: Najboljši je tisti volilni sistem, ki omogoča zmago kandidatu,
ki ga volim, in stranki, ki ji pripadam ali z njo simpatiziram. Toda tak
volilni sistem gotovo ne obstaja. So pa različni volilni sistemi, ki težijo
k takemu cilju - eni bolj, drugi manj uspešno. Toda ker ima naš
državni zbor le 90 poslanskih sedežev, kandidatov pa je na vsakih
volitvah kar nekajkrat več, je povsem jasno, da z razdelitvijo
parlamentarnih sedežev ne morejo biti zadovoljni vsi, ne morejo biti
vsi zmagovalci. Seveda je najlažje za poraz ali neuspeh, za slabo
vladanje, slabo delo poslancev ali parlamenta kot celote, za prebege
poslancev, za take ali drugačne koalicije kriviti volilni sistem. Ker smo
torej odkrili krivca za vse naše politične tegobe, se lotimo sprememb,
je dejal, oziroma sprejemanja volilnega zakona.
Toda pred tem moramo rešiti čisto majhen problem: prihajamo v
konflikt med parlamentom in ustavnim sodiščem, ki morda ob
višji stopnji pravne kulture niti ne bi bil tako problematičen. Lahko
bi pripeljal do boljšega razumevanja načela delitve oblasti in do
boljšega razumevanja načela supremacije ustave in ne
parlamenta. Toda to so povsem druga vprašanja.

drugo je demokratično vladanje. Pot od prve k drugi ni povsem
enostavna in gladka. Razdelitev sedežev in postavitev vlade je le
prvi korak k demokratičnemu vladanju.

V nadaljevanju je pojasnil, da je njegovo stališče do odločb
ustavnega sodišča in tudi do konkretne odločbe glede
referedumov v volilnem sistemu znano: moralno in pravno se
šteje zavezanega sodni odločbi. Po drugi strani pa je povsem
jasno, da nihče ne more prisiliti poslanca, da glasuje in še manj,
kako naj glasuje. Moraliziranje je po njegovem mnenju odveč. Ali
je tak poslanec, ki misli, da je glede odločbe ustavnega sodišča
ravnal prav, sprejemljiv ali ne, bodo odločali volivci na naslednjih
volitvah. Seveda bo njemu ali volivcem omogočila stranka, da
bodo volivci sploh odločali o takem kandidatu. Če se soočimo s
takim stanjem, se znajdemo pred skoraj nerešljivim problemom:
na eni strani izražena volja volivcev in odločbe ustavnega sodišča,
na drugi strani državni zbor, ki noče ali ne zmore uzakoniti take
rešitve.

Dr. Igor Lukšič je prvo težavo videl v tem, da bi vsak rad govoril
v svojem imenu, ne pa s stališča stranke. Videlo se je tudi, da je
težava tudi v parlamentu in sicer v tem, s kom se kdo sploh
pogovarja in kdo je tisti, ki glasuje v skladu s kakšno voljo: ali je to
stališče stranke, ali je to njegovo osebno stališče ali kaj tretjega.
Združena lista je že v začetku zagovarjala in še vedno zagovarja
stališče, da je volilni sistem možno spreminjati samo v skladu z
ustavo, ki zahteva dvotretjinsko večino v parlamentu. 260.000
volivcev je premalo za spremembo volilnega sistema, tudi če se
temu doda še 5 glasov ustavnih sodnikov. Zato je izrazil osebno
zadovoljstvo nad tem, da je državni zbor, s tem ko ni izglasoval
dvokrožnega večinskega sistema, spet vzpostavil normalno
parlamentarno demokracijo, ki jo je sklep ustavnega sodišča
ogrozil. To je tudi nekakšna zmaga samoohranitvenega nagona v
Sloveniji. Za uvedbo večinskega sistema v resnici ne stoji večinska
politična volja, ki se v parlamentu izraža kot dvotretjinska večina.
V tem smislu se postavlja tudi problem referenduma, ki ga
predlagata gospoda Mozetič in Krivic; izkazana bi bila prešibka
politična volja, če bi npr. samo 130.000 volilcev, kar bi bilo lahko
51 %, določilo volilni sistem za Slovenijo. Če za volilnim sistemom,
ki je osnova političnega sistema, ni stabilne politične volje, kako
naj pričakujemo, da bo potem ljudstvo verjelo v parlament, v ljudi,
ki izhajajo iz sistema kot voljeni poslanci, je dejal.

Sam je kot poslanec, ki mora glasovati, izhajal iz dejstva, da je
volilni sistem, ki ga imamo, za večino nesprejemljiv, da smo na
referendumu izrazili določeno voljo, da imamo odločbo ustavnega
sodišča in da obstajajo zelo različna stališča. Da bi bil preprečen
večji konflikt med parlamentom in ustavnim sodiščem in konflikt z
državljani, ki so na referendumu izrazili določeno voljo, je predlagal
pot, ki se mu zdi ustrezna za izhod iz tega stanja. Lahko se zgodi,
da ne bo potrebna, saj je bila predlagana le za primer, če državni
zbor ne uzakoni referendumsko izražene volje volivcev. Ta trenutek
je še vedno aktualna.' Na podoben način se v parlamentarnih
demokracijah rešujejo nerešljivi konflikti med vlado in parlamentom:
če postane blokada dela vlade popolna, če parlament ni sposoben
opravljati svojega dela, se razpusti parlament in razpiše volitve.
Njegov predlog vsebuje enako idejo: če parlament ni sposoben ali
pripravljen sprejeti novega volilnega zakona, naj to storijo volivci.
To so bili tudi razlogi, zaradi katerega smo tak referendum enkrat
že imeli.

Po njegovem mnenju je večinski sistem za Slovenijo slab iz vsaj
štirih razlogov: prvič, omogoča manipuliranje, saj je pri določanju
volilnih okrajev ob približno 50:50-odstotni razdelitvi političnega
telesa v Sloveniji možno že skonstruirati zmago. Drugič, oddaljuje
nas od Evrope; v Evropi razen Francije nihče nima večinskega
sistema. Tudi v Veliki Britaniji sedaj pripravljajo reforme in evropske
volitve so bile že izpeljane po proporcionalnem sistemu;
laburistična stranka se je za to odločila kljub temu, da je izgubila
število poslancev in je to vedela že vnaprej. Tretjič, večinski sistem
gradi na nepolitičnem predstavništvu, na predstavništvu določenih
korporativnih interesov, ki so vezani na teren. In četrtič, tak volilni
sistem omogoča tudi zmago manjšine.

Če tudi po izvedenem referendumu parlament noče uzakoniti
izražene volje volivcev - vseeno zakaj - morajo to storiti volivci in
sicer tako, da je njihova volja, izražena na referendumu, že zakon.
Ob tej poenostavljeni razlagi je pojasnil, da se sklicuje na podrobno
razdelane možne pravne poti, kar je delo mag. Krivica. Izpeljati
moramo tak referendum, ki bo izključil parlament iz odločanja, saj
odločitve očitno ni sposoben sprejeti, je dejal. To ni ponovni referendum; gre praktično za nov referendum o drugi stvari, ki naj bi
imel tudi drugačen rezultat. Ugovor, da so volivci že povedali
svoje, je možen in ga sprejema, je dejal, toda ne pomaga nam pri
izhodu iz tega stanja. Tudi trditev, da je edini ustavni izhod iz tega
stanja v zakoniti večinski volilni sistem, za katerega so se volivci
v največjem številu že izrekli, ne more prisiliti poslancev, da bodo
tako ravnali.Torej se lahko odločimo za pot ponavljanja glasovanja
o večinskem volilnem sistemu, za pot izmeničnega glasovanja o
večinskem oziroma kakšnem drugem volilnem sistemu, a
vprašanje je, do kdaj. Volitve se bližajo.

Slovenija pa potrebuje volilni sistem, ki bo utrjeval zavest o državi.
In parlament je država, ni skupina posameznikov, ki branijo
stališče svoje občine ali svoje volilne enote, svojega okraja, pred
neko oblastjo, ki nekje obstaja. Parlament je tista oblast, ki
konstituira voljo države, politika pa je prostor iskanja konsenza,
ne pa umetnost izrivanja nasprotnikov. In večinski sistem, če ga
Slovenija sprejme, bi pomenil ravno slednje.

Tudi dilema, ali sedaj sploh imamo volilni zakon ali ga nimamo, je
umetna, je menil. Če ga nimamo, čim prej najdimo izhod. To v
našem primeru pomeni 60 glasov, je dđjal, in če jih ni, je ena
možna pot tista, o kateri sem govoril.

Ob koncu je tistim, ki zagovarjajo stabilnost političnega sistema,
povedal, da bolj političnega, bolj stabilnega političnega sistema,
kot je enostrankarski sistem, ni. Torej je pričakovati, je dejal, da
ko bodo ti zmagali na volitvah, v težnji po učinkoviti in stabilni
državi ukinejo še tisto edino stranko, ki bo obstajala.

Različni volilni sistemi dajejo različne rezultate in zahtevajo različno
obnašanje strank in volivcev, je sklenil svoj nastop; volilni sistemi
so le orodja, formule, kako glasove pretvoriti v parlamentarne
sedeže. Same po sebi ne morejo spremeniti obnašanje strank,
poslancev in volivcev. Ne vplivajo neposredno na način dela
poslancev, ne morejo neposredno preprečiti prebegov ali
neposlušnosti poslancev, ne morejo preprečiti razpadov že pred
volitvami sestavljenih koalicij, ne vplivajo same po sebi na boljše
vladanje. Zato je zelo težko z gotovostjo reči, kateri volilni sistem
bi bil najboljši za Slovenijo, ne da bi pred tem razčistili, kaj pod tem
pojmujemo in kaj sploh želimo doseči. Eno je volilna demokracija,

Težnji, da bi avtokratski sistem vodenja stranke prenesli na državo,
mora Slovenija reči ne, je dejal. Če se stranko še da voditi na
avtokratski način, pa se države, kot je Slovenija, ne da. Pluralna
družba, kot je Slovenija, razklana na več subkultur, ki zahtevajo
zase, da se prepoznavajo v državi, zato da bodo to državo imele
za svojo, potrebuje neko obliko proporcionalnega sistema. V zvezi
s tem je izrazil upanje, da bo soglasje v tej državi in v parlamentu
omogočilo, da se bomo Slovenci ter vsi drugi državljani in
državljanke Slovenije lahko v parlamentu še naprej prepoznavali.
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Dr. Ciril Ribičič se je na pobudo organizatorja omejil predvsem
na svojo kritiko tistega dela odločbe ustavnega sodišča, ki
napačno ugotavlja voljo zakonodajalca.

Če bi v Sloveniji uvedli enokrožni večinski sistem, je nadaljeval, to
najbolj čisto, najbolj skrajno, najbolj radikalno obliko večinskega
sistema, bi seveda zmagal v tem enokrožnem glasovanju predlog
socialdemokratov, podprt s podpisi volivcev. Vendar takšne ureditve
nimamo. V ustavi je izrecno napisano, da zmaga na referendumu
predlog, ki je dobil večino glasov vseh tistih, ki so se tega
referenduma udeležili. On sam se je zavzemal za dvokrožno
glasovanje o referendumu. Poleg pomanjkljivosti je imel ta predlog
po njegovem mnenju to prednost, da bi se v drugem krogu
pokazalo, kateri predlog ima večinsko podporo.

Kot zelo pomembno je navedel vprašanje varovanja ugleda
ustavnega sodišča kot tistega vrhovnega organa v naši ureditvi,
ki naj varuje ustavo in postavlja vsakomur, tudi parlamentu, meje
za spoštovanje ustavnosti. Za parlamentarce pa mora biti, kot je
dejal, zanimivo tudi vprašanje, kako je z varovanjem ugleda
parlamenta, njegqvih pooblastil in odgovornosti. Posamezen
poslanec naj glasuje za tiste odločitve, za katere je prepričan, da
so najboljše za državo. A ta stvar ne more biti tako enostranska,
da je treba avtomatično spoštovati vse, kar naredi ustavno
sodišče, pa tudi če gre za poseganje v pristojnosti drugih organov.

Seveda lahko rečemo - ljudstvo je odločilo, ustavno sodišče je
odločilo; vendar kar zadeva ljudstvo, ni treba, da govorimo o
plebiscitarni odločitvi; včasih se namreč poskuša ustvariti vtis,
da se je ogromna večina vseh volivcev zavzela za večinski sistem,
je dejal. Ta referendum je primerjal z referendumom o gradnji
termoelektrarne; predlagatelj drugega zakona gospod Potrč je
naslednji dan umaknil ta zakon, rekoč da se še naprej zavzema
zanj, da pa ga večina volivcev ni podprla.

Iz odločbe ustavnega sodišča izhaja, kot da se - citiral je navedek
- "državni zbor ni opredelil do vprašanja, kakšna večina je potrebna
za odločitev na referendumu". Iz tega je potem ustavno sodišče
izpeljalo, da samo ugotovi voljo zakonodajalca s približno tako
formulacijo: zakonodajalec, državni zbor, je izrazil takšno in takšno
voljo'in drugačne tudi ne bi mogel izreči. Sam pa je po pregledu
stenogramov ugotovil, da je bilo ob sprejemanju tega zakona
povsem jasno, kakšna je volja zakonodajalca glede spornega
vprašanja, kakšna večina je potrebna za odločitev na referendumu.

Na referendumu o volilnem sistemu je bilo od vseh volilnih
upravičencev 16,9 % tistih, ki so glasovali za dvokrožni volilni
sistem. Gre pa seveda za temeljno vprašanje ustavnega pomena,
vprašanje, ki bi bilo tudi zapisano v ustavi, če bi bil sporazum
strank o volilnem sistemu dosežen nekaj mesecev prej, kot je bil.
Ustavna komisija takrat ni želela čakati spremembe ustave. Če bi
bilo to zajeto v ustavi, seveda referendum ne bi bil mogoč. Spomnil
je na to, da je možno o ustavni spremembi razpisati referendum
kot naknadni s tridesetimi poslanskimi podpisi, nadaljeval pa, da
je ustavodajalec želel zakon o volilnem sistemu posebej zavarovati
s strogo večino in s težkim postopkom za spremembo. Da bi torej
o volilnem sistemu lahko odločali s 16,9 % večine vseh volivcev
ali pa s 44,5 % tistih volivcev, ki so se udeležili referenduma,
seveda ne more biti govor, saj je to v nasprotju z ustavo.

V nadaljevanju svojega prispevka je podrobno povzel potek seje
državnega zbora in rezultate glasovanj o posameznih predlogih:
"Predlog poslanske skupine socialdemokratske stranke je bil, da
bi lahko volivec na referendumu glasoval za in proti pri več
vprašanjih, se pravi, da bi se lahko tudi pozitivno opredelil za več
vprašanj; to bi pomenilo, da bi imeli več vzporednih referendumov
in da bi odločitve za/proti bile, kot trdijo tudi danes in kot trdi
odločba ustavnega sodišča, merodajne za to, kateri predlog je
zmagal. Ta predlog je ob sprejemanju zakona dobil podporo 8
poslancev, 30 poslancev je bilo pa proti. Nato je bil predlog kolega,
gospoda Anderliča, ki je predlagal, da je treba v državnem zboru
jasneje izraziti zamisel enega referenduma z več vprašanji; za ta
predlog je od 48 prisotnih glasovalo 41 poslancev, proti sta bila pa
2 poslanca, in je s tem dobil potrebno predpisano dvotretjinsko
večino prisotnih poslancev. Nato smo glasovali o predlogu
poslanske skupine socialdemokratov, v katerem je bilo zapisano,
da je izglasovan predlog, za katerega glasuje več kot polovica
volivcev, tistih volivcev, ki so o posameznem predlogu glasovali.
To bi torej zopet pomenilo, da imamo več vzporednih referendumov.
Ta je dobil nekaj več podpore, en glas več kot prej, 9 glasov, proti
je bilo 31 glasov. Nato smo glasovali o predlogu takratnega
poslanca Slovenske ljudske stranke, današnjega državnega
sekretarja, gospoda Žarka Preglja, ki se je zavzel za tak sistem,
da bi zmagal referendum, kjer je bilo več glasov za kot proti, če bi
bilo pa več takšnih, pa za nek poseben sistem ponderiranja teh
glasov; ta predlog je dobil 7 glasov podpore in 30 glasov je bilo
proti. Nato smo glasovali o amandmaju poslanca, kolega Mirana
Potrča, ki je želel, da se jasneje izrazi, kako je z glasovi tistih, ki
glasujejo proti vsem trem predlogom; ta predlog je dobil 34 glasov
za in 4 glasovi so bili proti. Nato smo glasovali o predlogu poslanske
skupine Liberalne demokracije Slovenije, ki ga je podpisal kolega,
gospod Tone Anderlič, da je neveljavna glasovnica, na kateri je
volivec obkrožil besedo za pri več kot enem vprašanju; ta
amandma je predlagal in tudi obrazložil z utemeljitvijo, z motivom,
da bi to pomenilo, da bi imeli več vzporednih referendumov, za se
lahko glasuje samo pri enem referendumu, drugače pač ni mogoče
jasno izraziti volje; ta predlog je dobil 39 glasov podpore in 2
glasova sta bila proti. Ko je bilo končano glasovanje o amandmajih,
je bilo glasovanje o celotnem zakonu. 44 poslancev je podprlo
2
akon in 5 poslancev je bilo proti temu zakonu in s tem je dobil
dvotretjinsko
večino, pri čemer se je vsa diskusija in vsi amandmaji,
0
katerih smo glasovali, lotevali samo vprašanja, za katerega
pravi odločba ustavnega sodišča, da se do njega državni zbor ni
opredelil."

Nato je reagiral na tezo gospoda Grimsa, da zagotavlja zastopanost vseh volilnih enot edinole dvokrožni večinski volilni sistem;
dejal je, da je mogoče pozitivne učinke iz pobude za uvedbo
dvokrožnega volilnega sistema - recimo zmanjšanje števila
parlamentarnih političnih strank, ne da bi prišli v skrajnost, v
dvostrankarski sistem, pa volitev osebnosti, ne da bi prišlo do
tega, da lahko manjšina z manjšino glasov prevzame večino
sedežev in s tem izvršno oblast, ali pa večjo stabilnost države,
vendar na takšen način, da bo v vladi še kakšna pomembna
manjša stranka in da tudi v opoziciji ne bosta samo dve stranki dosegati s kombiniranim volilnim sistemom, ki ga je obrazložil
gospod Mihelčič. Korektno je, da je ravno on razlagal ta sistem,
ker je nastal v Slovenskem razvojnem svetu, deloma korigiran in
dograjen pa je bil v državnem svetu. Soglašal je z njegovo
interpretacijo, da je to izboljšan nemški sistem in sicer v tem
smislu, da je mnogo bolj demokratičen. Drugi glas je namreč v
Nemčiji namenjen strankarskim listam, ki tam nastopajo v deželah.
Pri nas pa ne bi prišli v parlament tisti in po tistem vrstnem redu,
kot je to določilo vodstvo neke stranke, ampak tisti, ki so bili
poraženi na večinskih volitvah, se pravi najboljši poraženci in
sicer če bi bila njihova stranka uspešna in bi stranki pripadalo več
sedežev, kot jih je že osvojila na neposrednih volitvah. Izvajanju
gospoda Grimsa je postavil nasproti stališče, da bi bil vsakdo, ki
bi bil izvoljen v svoji enoti po večinskem sistemu, izvoljen
dokončno. Nihče mu ne bi mogel odvzeti tega mandata, tudi če bi
kaka stranka dobila več sedežev, kot jih ji pripada na podlagi
drugih glasov, in tudi ne, če stranka ne bi izpolnila praga za drugo
delitev mandatov. V vsakem primeru bi vsaka volilna enota imela
svojega predstavnika in to bi bil tisti, ki bi bil izvoljen po večinskem
sistemu, se pravi po sistemu, za katerega se, kot je dejal, gospod
Grims zelo odločno zavzema.
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Seveda bi pa ob tem z drugim glasom zagotovili sorazmerno
zastopanost političnih strank. Sorazmernost pomeni, da ima
stranka toliko sedežev, kolikor je delež glasov, ki jih je dobila na
volitvah. To je pozitivna, ne pa negativna značilnost nemškega
volilnega sistema.

svoja stališča glede osnovnih družbenih reform, javnomnenjska
podlaga teh presoj je močna. Prehod v samostojno državo je bil
javnomnenjsko popolnoma podprt. Tudi kritika razmer prejšnjega
sistema je vodila že takratne zakonodajalce k reformi tega sistema,
k obratu.

Slabost večinskega sistema pa se kaže v primeru zastopanja
volilnih enot. Večinski sistem je seveda demokratičen za volitve v
volilni enoti. Vodi tudi do stabilne vlade. Vendar je z vidika vseh
tistih, ki niso glasovali za kandidata, ki je zmagal in ki niso glasovali
za stranko, ki je prevzela vlado, negativen; ne samo zato, ker so
njihovi predstavniki in seveda tudi njihovi volivci ostali v manjšini,
ne samo zato, ker ima opozicija v večinskem sistemu manjšo
moč, ampak tudi zato, ker lahko manjšina vlada, ker z manjšino
glasov lahko dobimo večino glasov, kar je mogoče pokazati na
konkretnem primeru sosednje Hrvaške. Dodal je, da ta sicer niti
nima skrajnega čistega večinskega volilnega sistema, pa vendarle
ta načela tam v praksi prevladajo. Slaba posledica, je dejal, bo
torej, da desne politične sile v mestih in leve politične sile na
podeželju dolga desetletja ne bodo imele možnosti dobiti nobenega
mandata, nobenega poslanca. Iz vseh držav, ki imajo večinski
volilni sistem, so znani primeri tako imenovanih varnih sedežev in
varnih volilnih enot, kjer je vnaprej jasno, da bo zmagal laburist ali
konzervativec (v Veliki Britaniji) oziroma demokrat ali republikanec
(v Ameriki).

V času po osamosvojitvi in v obdobju funkcioniranja novega
demokratičnega institucionalnega sistema se na osnovi rezultatov
javnega mnenja kaže nekaj krucialnih, na raven vrednote
privzdignjenih opredelitev slovenske javnosti, ne bi pa rekel, da je
volilni sistem oblikovan na tej ravni. Če bi se želeli glede volilnega
sistema sklicevati na javno mnenje, bi morali sprožiti obsežno
akcijo socialne oziroma družbene socializacije političnega
izobraževanja ali pa politične indoktrinacije, da bi se večina ljudi
sorazmerno zlahka opredeljevala do tega vprašanja. V zvezi s
tem pa je dodal, da sistematičnega sociološkega ali politološkega
raziskovanja fenomena volitev žal ne premoremo.
Raziskovalci kdaj pa kdaj priložnostno, ob tekočih raziskovanjih
posežejo tudi v ta prostor in iz tega priložnostnega poseganja je
navedel nekaj osnovnih vtisov. Prvič, za odnos do problema
volilnega sistema in načina volitev velja osnovna značilnost neinformiranost. Velika večina ljudi ne ve, glede katerih vprašanj
teče politični spopad. Od referenduma do danes je sicer stopnja
informiranosti nekaj boljša, kaže se tudi neka oscilacija, ki ni
skladna z napovedjo enega od predgovornikov, je dejal. V času
referenduma je bilo namreč relativno opredeljevanje v prid takrat
ponujenega večinskega sistema empirično potrjeno tudi v
raziskavah, ki so bile javno objavljene, pozneje pa se je sicer še
vedno ne dovolj informirana javnost od večinskega sistema močno
nagnila h kombiniranemu sistemu ali pa se je ponovno zavzemala
za proporcionalni sistem. Torej enoznačne opredeljenosti v prid
večinskega sistema ali pa relativno najmočnejše opredeljenosti v
prid tega sistema v slovenski javnosti vsaj na ravni sociološke
instrumentalizacije ni več. Seveda pa je oscilacije mogoče
opazovati v odnosu do delovanja zakonodajnega telesa oziroma
v odnosu do delovanja demokratičnih institucij v državi nasploh.

Večinski volilni sistem je sicer enostaven, pregleden, voli se
osebnost, vodi tudi v stabilnost, to pa nič ne pomeni za vse tiste,
katerih glasovi gredo v koš desetič, je dejal ob koncu. Kateri koli
proporcionalni sistem to seveda rešuje v sami osnovi. Ne more
se zgoditi, da bi tretjina poslancev, ki v večinskem sistemu nimajo
nobenega vpliva in gredo njihovi glasovi avtomatično v koš, ostala
brez predstavnika, saj je bistvo proporcionalnega sistema prav v
tem, da v njem dobijo zastopanost tudi manjše politične stranke in
politične grupacije.
Dr. Niko Toš je najprej navedel dva podatka iz dokumentacije
prof. Klingemanna, ki je nedavno predaval v državnem zboru,
govorita pa o razmerjih med različnimi uporabljenimi volilnimi
sistemi v zadnjem obdobju. Najprej podatek, da je v demokratičnih
deželah sodobnega sveta razmerje med večinskim in
proporcionalnim sistemom oziroma mešanim sistemom nekako
60:40 in sicer v prid kombiniranim in proporcionalnim sistemom. V
deželah, ki nimajo te oznake, je obratno. Naslednji podatek velja
za dežele srednje in vzhodne Evrope: če je v obdobju po zlomu
komunističnega sistema preteklo določeno število volitev, jih je
najprej 10 potekalo na večinski ravni, nato 20 na mešani ravni in
35 na proporcionalni ravni. Prehod je izrazit med večinskim in
mešanim sistemom, pa tudi med mešanim in proporcionalnim
sistemom, kar kaže, da dežele srednje in vzhodne Evrope v
obdobju tranzicije izrazito iščejo izhode za izboljšanje pogojev
delovanja svojih demokratičnih institucij.

Relativna večina torej pritrjuje stališčem, da je volilni sistem treba
spremeniti in glede tega je menil, da tudi v političnem prostoru ni
pomembnega ali bistvenega razhajanja. Zakaj je treba volilni sistem
spremeniti, glede tega pa stojijo vsi akterji na različnih straneh.
Izhodiščni bonus, s katerim je šla nova oblast leta 1990 v družbeni
prostor, je med tem precej porabljen. Stopnja zaupanja, ki ga
uživa državni zbor - nekaj višje zaupanje žanje državni svet - je
nizka. Tega ni mogoče enoznačno pojasnjevati z nerazpoloženjem
ljudi zaradi funkcioniranja strank ali z njihovim nezadovoljstvom
nad splošnimi socialnimi, gospodarskimi in drugimi razmerami,
kajti v slovenskem družbenem prostoru je značilna večina ljudi
zadovoljna s stanjem v materialni sferi družbe, tako kot ga le-ti
občutijo znotraj svojih družinskih ekonomij. Delež zadovoljnih s
političnimi razmerami, z delovanjem demokracije, pa je značilno
nižji. Državljani naslavljajo na nosilce oblasti množično kritiko v
smeri sprememb. Ali je spreminjanje volilnega sistema rešitev
problema, ki ga ljudje čutijo, pa je seveda že drugo vprašanje, je
dejal.

V nadaljevanju je izrazil prepričanje, da je vprašanje volilnega
sistema najprej strokovno politično vprašanje in šele podredno
vprašanje, ki naj ga rešuje javno mnenje. Kakšen naj bo volilni
sistem, je torej potrebno razrešiti na ravni stroke, na ravni
sporazuma med nosilnimi političnimi silami, grupacijami ali
opcijami, podredno pa s pomočjo instrumentov javnega mnenja.
Tudi posamični preseki ali posegi v javno mnenje, s katerim se,
kot je dejal, že dolgo ukvarja, potrjujejo, da je temu tako.
Izoblikovanost javnega mnenja dosega namreč ob ključnih
družbeno razvojnih, sistemskih vprašanjih raven vrednote, ki
mora biti prevedena v sistem na ravni ustave in zakonov, kjer
javno mnenje skozi moč svoje enoznačne opredelitve pravzaprav
neposredno deluje v ozadju zakonodajne presoje, zakonodajnega
odločanja. Slovenci smo v preteklih desetletjih, še posebej od
sredine prejšnjega desetletja do danes, nekajkrat jasno opredelili

Od leta 1996 do 1999 se je javno mnenje spremenilo od takrat še
nizkega večinskega opredeljevanja v prid večinskemu sistemu k
še vedno nizkemu večinskemu opredeljevanju za druge rešitve.
Približno polovica volilnega telesa jasneje reflektira politične
razmere v slovenskem prostoru; tisti, ki bolj pripadajo
desnosredinski opciji, se jasneje in močneje opredeljujejo v prid
večinskega dvokrožnega sistema, oni, ki stoje bolj na sredi ali
bolj levo, pa se močneje opredeljujejo za druge rešitve, je dejal.
Pri tem pa nobena, niti strankarska pripadnost, ne razjasni tega
vprašanja, kar v bistvu kaže, da je volilno telo odprto, ni
indoktrinirano in ni v celoti informirano. Tudi pripadniki strank desne
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opcije se zavzemajo za proporcionalni ali za kombinirani sistem
in obratno, kar je sicer značilno za javnomnenjsko refleksijo takih
pojavov.
Določene refleksije pa so dokaj enoznačne in bi jih lahko skorajda
privzdignili kot pomembna vodila pri prereguliranju volilnega
sistema. Na vprašanje o tem, ali ljudje sodijo, da je treba glede na
razmere in izboljševanje stanja v funkcioniranju demokracije
dvigniti volilni prag, zato da manjše stranke ne morejo v prostor,
47 % meni, da je to neprimerno, da je to primemo pa meni 28 %;
razlike med državljani s strankarskimi opcijami so približno enake.
Na vprašanje, ali bi smeli zgraditi tak volilni sistem, po katerem bi
večje stranke imele več poslanskih mest, kot bi bil njihov delež v
volilnem telesu ob nekih volitvah, torej nadreprezentiranje kot
nujen učinek večinskega sistema, meni 57 %, da je to neprimerno,
približno 13 % pa, da je to primerno. Torej velika večina sodi, da ta
učinek večinskega sistema sam po sebi ne bi smel nastopiti. Na
vprašanje, ali je primerno, da se del glasov volivcev izgubi - to bi
se lahko dogajalo določenim skupinam volilcev v določenih volilnih
okoljih skozi desetletja, vedno znova bi bil izvoljen samo
predstavnik ene opcije - meni 58 %, da je to neprimerno, da je
primerno, pa meni 10 % vprašanih; preostali so tudi v prejšnjih
primerih neopredeljeni.
Nazadnje je v zvezi z večinskim dvokrožnim sistemom predstavil
tudi odgovor na vprašanje iz slovenske raziskave, ki ga zastavlja
dejstvo, da volilni tonus s prehodom v drugi krog v vseh
zahodnoevropskih državah značilno upade. £al se v demokratični
Evropi dogaja, da ta močno upada celo že v prvem krogu. Mi si
glede na stanje razvitosti demokratičnih institucij seveda ne
moremo privoščiti, da bi že vnaprej izgubljali volilno telo, je dejal.
Odgovori torej: ljudje menijo, da je enkratni pohod na volitve smiseln
in da je drugi pohod na volitve težko razumljiv, približno v razmerju
70:15 ali 16 %, kar kaže na to, da je razumevanje tehničnih
implikacij enega ali drugega volilnega sistema, ene ali druge rešitve,
zelo izrazit, je zaključil.
Mag. Matevž Krivic je začel z mislijo, da je naše največje
parlamentarno in siceršnje začetništvo pri prevzemanju evropske
pravne in politične kulture ravno v tem, da se pri nas poslanci
sprašujejo, ali smejo izglasovati tak zakon, kakršnega hočejo.
Misel je še stopnjeval: to ni samo začetništvo, to je pravo čudaštvo.
Pri nas citiranje tujih izkušenj ne pomaga, vsa modrost je: odločba
ustavnega sodišča je sveta in nedotakljiva. Lahko je še tako
napačna, lahko je še tako sporna, parlament jo mora spoštovati,
kajti kaj bodo pa sicer državljani rekli, je dejal. Pogost je argument,
da si bo brez tega vsak po svoje jemal pravico spoštovanja
sodne odločbe.
To na videz preprosto in logično vprašanje, če parlament ne
spoštuje odločb ustavnega sodišča, zakaj bi jih pa potem
državljani, spet dokazuje to začetništvo, nerazumevanje dejstva,
da moderni demokratični sistemi temeljijo na načelu delitve oblasti.
Posledica tega načela delitve oblasti je, da pri nekaterih najbolj
zapletenih in težkih ustavno pravnih vprašanjih nobena moderna
ustava ne predvideva pravnega mehanizma za razrešitev
temeljnega političnega in pravnega spora ravno zato, ker v
modernih demokratičnih državah ne obstaja nosilec zadnje
resnice, na primer ustavno sodišče ali pa v Ameriki vrhovno
sodišče. Kolikor se lahko o takem zadnjem razsodniku sploh
govori, je to lahko samo ljudstvo na volitvah ali pa na referendumu,
kadar državna ureditev referendumsko odločanje ljudstva
omogoča. Pri nas tega ni, na kar sem opozarjal že tri leta, je dejal.
Naša ustava v 3. členu obljublja, da bomo imeli tudi neposredno
demokracijo,
toda nimamo je, kajti oblike referenduma, ki jo imamo
Pr' nas, ne prakticirajo nikjer na svetu. Obliko, ki zagotavlja

ljudstvu, da lahko odloči o zakonu, je pred 100 leti razvila Švica in
s pridom jo uporabljajo v ameriških in v nemških zveznih deželah.
To pomeni, da ljudstvo izglasuje zakon in ne neke meglene ideje
o tem, kakšen naj bi bil zakon, ki naj bi ga sprejeli poslanci.
Izrazil je soglasje z mnenji gospoda Mozetiča in njegovo argumentacijo, zakaj iti na referendum, s katerim bo ljudstvo res lahko
sprejelo zakon, ter dodal razširitev: ne samo v primeru in iz razloga,
da parlament ne bi mogel sprejeti zakona, ampak celo če bi
parlament postal sposoben sprejeti lastno odločitev, bi neka
politična mor la in celo ustava po njegovem mnenju zahtevala,
da se gre s tem na konkurenčni referendum. To, da se nek zakon
sprejme v parlamentu, potem pa se ga da ljudstvu v potrditev na
referendum, je mnogo manj vredno, kot pa če daš ljudstvu realno
izbiro med dvema izdelanima predlogoma. Imamo člen ustave, ki
ljudstvu obljublja že devet let, odkar smo jo sprejeli, da bo lahko
izvajalo zakonodajno oblast neposredno, je opozoril.
Nato je obravnaval vprašanje vezanosti poslancev ali poslanca
kot posameznika in vezanosti državnega zbora. To dvoje se še
vedno meša, je dejal, četudi nikakor ni isto. Poslanci niso vezani
na nikakršna navodila. Nihče jih fizično ne more prisiliti, da naj bi
pritisnili na tipko ravno v tem trenutku, ne pa v naslednjem, ko se
glasuje proti; to je svobodna odločitev vsakega poslanca. Ustava
to utrjuje z določbami o imuniteti, pa ne s tistimi zloglasnimi in v
modernem svetu že spornimi določbami o tako imenovani
kazenski imuniteti, kar je najbrž že preživela stvar. Tisto, kar ni
preživelo in kar je temelj parlamentarne demokracije, je absolutna
in trajna imuniteta poslanca, torej ne samo v času, ko je poslanec,
ampak tudi še naslednjih 50 let, če bo še živel, za vse, kar je rekel
in kako je glasoval v parlamentu. To je izraz tega, da je njegova
volja suverena in nedotakljiva v kateri koli točki.
Vezanost državnega zbora pa obstaja po ustavi samo v eni točki;
to je vezanost na izide referenduma, pri čemer pa ustava zaradi
nejasnosti oziroma dilem ob njenem sprejemanju ni sama
precizirala, kakšna je ta vezanost, ampak je prepustila določitev
obsega in načina vezanosti državnega zbora na izide
referenduma z zakonom, ki ga sprejema ta državni zbor, sicer z
dvotretjinsko večino. Da je torej državni zbor v sedaj veljavnem
zakonu o referendumu določil enoletno, kratko rečeno, negativno
vezanost, je v bistvu popolnoma v skladu s temi intencami
ustavodajalca. To konkretno v tem primeru pomeni, da parlament
eno leto po ugotovitvi izidov referenduma ne sme sprejeti
drugačnega zakona v nasprotju s'tem zakonom. To je ta tako
imenovana negativna vezanost. Če bi to storil kljub tej ustavni
prepovedi, bi seveda na zahtevo katerega koli prizadetega ustavno
sodišče tak zakon lahko razveljavilo, ampak samo v tem primeru.
Tako imenovane pozitivne vezanosti parlamenta, da je ta dolžan
v roku, ki si ga izmisli ali določi ustavno sodišče, sprejeti tak in tak
zakon v pozitivnem smislu, pa seveda ni nikjer na svetu, tudi v
naši ustavi in v našem zakonu tega ni, je dejal. Zatem se je
vprašal, če se tisti, ki si drznejo v istem stavku reči, da mora
državni zbor spoštovati ustavo v tem smislu, da mora izglasovati
zakon, ki je bil sprejet na referendumu, na referendumu je bil pa
sprejet zato, ker je dobil bistveno več glasov za kot proti, zavedajo,
da s takim argumentiranjem grobo kršijo ustavo. V ustavi namreč
ne piše, da je zmagal na referendumu tisti predlog, ki je dobil
bistveno več glasov za kot proti, ampak piše, da je zmagal na
referendumu tisti predlog, ki je dobil večino glasov od tistih, ki so
se glasovanja udeležili. 44,5 % seveda ni večina.
Do leta 1987 je v Nemčiji še obstajala neka majhna dilema v
teoriji, ki pa niti ni primerljiva z našo. Dilema je bila v tem, ali je
nemški parlament vezan na odločbo ustavnega sodišča v
primeru, kadar je nemško ustavno sodišče nek zakon že
razveljavilo kot protiustaven. Pri nas sploh ne gre za to, ker ni bil
noben zakon razveljavljen, šlo je samo za neka navodila. Poleg
tega v nemškem zakonu celo izrecno piše, kar v našem niti ne

korporacije, vlade, stranke ipd. Uveljavlja se proces, v katerem
se o bistvenih družbenih vprašanjih odloča v nenehnem
dogovarjanju med visoko birokratiziranimi aparati. Menil je, da
sintagma "izboljšani nemški sistem" še najbolje posreduje voljo
ljudstva oziroma politično moč volivca in volilnega telesa.

piše, da je parlament vezan na odločbo ustavnega sodišča. Do
leta 1987 je bila nemška teorija v dilemi glede tega, ali izhaja iz
tega prepoved ponovitve vložitve tega zakona v parlamentu,
prepoved, da bi ga smeli po razveljavitvi - čez en teden ali čez
eno leto - enakega še enkrat sprejemati. Teorija je nihala ravno
zaradi prej omenjenih določb. Leta 1987 pa se je ta primer zgodil,
parlament je to storil, prišel pred ustavno sodišče, to pa je
kategorično in popolnoma jasno v svoji odločbi reklo, da ni govora,
da ne bi smel parlament tega storiti: lahko to stori.

Tretja pripomba se je nanašala na vprašanje referenduma. V Evropi
je vrsta držav, ki nimajo dobrih izkušenj z referendumom, je dejal.
Vse od starega Rima naprej plebiscitarne odločitve niso vedno
ponujale optimalnih rešitev. Rimska republika je pravzaprav
razpadla v tisti fazi, ko se je demokracija zaradi plebiscitarnega
odločanja sprevrgla v oligokracijo. Ko je Hitler prišel na oblast,
resda ob podpori bajonetov, se je potem vedno lahko skliceval na
to, da ga je ljudstvo plebiscitarno podprlo. V Nemčiji vam bo vsak
lokalni politik vedel povedati, je poudaril, da je referendumsko
odločanje tvegano zato, ker lahko prinese na dan tudi zelo
neracionalno odločanje. Vloga politike, strank, parlamenta je, da
pobude, ki prihajajo od spodaj, racionalizira. Če pa naj referendum že bo, naj se na njem odločajo zelo dobro obveščeni državljani;
zaveden občan bo tudi na referendumu, ki se zdi jzredno demokratičen, odločal sebi v škodo in napačno, je zaključil.

Vezanost parlamenta na odločbo ustavnega sodišča pomeni
vezanost samo na tisto, kar je bilo odločeno. In odločeno je bilo
samo, da je konkretni zakon s konkretno številko in imenom
razveljavljen in ga ni več. Kaj je torej ta vezanost? To, da se
parlament ne sme delati, kot da ta zakon še velja, ne sme
sprejemati sprememb in dopolnitev, novel ali kaj takega. Ni pa
nikakršne vezanosti parlamenta, da ne bi smel popolnoma enake
ali pa v bistvu enake odločitve, ki je že bila razveljavljena kot
protiustavna, ponovno sprejeti. Za konec je prebral, kako so to
utemeljili: vse prej omenjeno (razveljavitev) parlamentu ne
preprečuje, da bi sledil svoji "Gestaltungsfreiheit", torej svobodi
urejanja, ki je funkcija parlamenta, in svoji odgovornost za to
sprejetje vsebinsko enake nove ureditve, če jo šteje parlament
za nujno. Ta presoja, je citiral, "ustreza posebni odgovornosti
demokratično legitimiranega zakonodajalca za prilagajanje
pravnega reda bodisi spreminjajočim se družbenim zahtevam
bodisi spremenjenim predstavam o ureditvi" in tako dalje.

Franc Pukšld je pričakoval, da bo o večinskem volilnem sistemu
tekla strokovna, ne toliko politično obarvana razprava. Ni soglašal
z mnenjem, da 260.000 volivcev ni dovolj velika politična volja za
spremembo volilnega sistema. Vsekakor je bilo to največ glasov
za nek volilni sistem, za kombiniranega jih je bilo pravzaprav
najmanj. 53 poslancev, kar je krepko več kot 50 % poslancev, je
odločilo o spremembi volilnega sistema. Vendar imamo v zakonodaji
zapisano, je dejal, da je za spremembo volilnega sistema potrebno
60 poslancev, to je dvotretjinska večina. Tako kot je treba to
načelo spoštovati, čeprav se je torej več kot polovica poslancev
odločila drugače, je seveda potrebno še bolj ali pa najbolj enako
spoštovati načelo, vsebovano v 90. členu ustave, da je izid
referenduma za državni zbor zavezujoč. V tem smislu se je strinjal
z gospodom Krivicem, da je pravzaprav končna in zadnja resnica
izražena na referendumu ali na volitvah in to končno in zadnjo
resnico so volivke in volivci že izrekli.

Končal je s poudarkom, za katerega je dejal, da manjka tudi pri
nas: posebna odgovornost demokratično legitimiranega
zakonodajalca. Zakonodajalec je po svojem izvoru demokratično
legitimiran z volitvami, oba druga nosilca oblasti, izvršna in sodna
oblast, nimata direktnega demokratičnega izvora. Ravno ta finesa
se pri takem ključnem vprašanju pokaže kot odločilna za presojo,
je končal.
Marjan Sedmak je prvi spregovoril v razpravi, ki jo je po uvodnih
referatih odprl predsednik državnega sveta Tone Hrovat. Proti
vsem pričakovanjem, je ugotovil, je bila to izrazito strokovna
razprava, ki je postregla z argumenti. Želel pa je dodati tri opombe.

Ko je leta 1995 potekala razprava o tem, kakšen volilni sistem
bomo imeli za naslednje parlamentarne volitve, jo je spremljal kot
eden izmed občanov, ki ni bil v politiki. Takratno vložitev predloga
zakona s strani poslancev parlamenta ter državnega sveta v
istem dnevu je označil kot mešanje štren.

Prvo je imenoval politična in se je nanašala na odločanje o tem, ali
referendum da ali ne. Situacija ni popolnoma čista, je dejal, ne vidi
samo soočanja strokovnih argumentov na eni strani in ideoloških
na drugi strani. Ne gre samo za vprašanje spreminjanja volilne
zakonodaje kot takšne. Menil je, da bi se z uvedbo večinskega
sistema v slovenskem političnem prostoru reševala tudi neka
druga dilema, ki se nam vsiljuje, to je dilema o hegemoniji, bodisi
na levem bodisi na desnem spektru našega političnega prostora.
Večinski sistem bi verjetno rešil tisto, kar nam je nenehno pred
očmi, vendar pa pogosto ne opazimo, rešil bi predvsem vprašanje
hegemonije na desnici. V sedanji konstelaciji parlament skoraj da
res ne bo zmogel razplesti tega vprašanja, ker se bo pač
nenehoma obnavljalo vprašanje volilnega sistema, zato da se v
bistvu reši vprašanje hegemonije na desnici. Sam ni prijatelj
referendumov, vendar pa je verjetno to, kar sta predlagala
gospoda Krivic in Mozetič, skorajda edina rešitev iz tega pat
položaja.

Nadaljeval je, da smo ugled parlamenta ubranili, ko parlament ni
dal zahteve za ponovno presojo odločbe ustavnega sodišča na
ostale institucije, kot so zahtevali nekateri poslanci. Izrazil je vero
v to, da bodo poslanci in poslanke tega državnega zbora zmogli
toliko moči, da bodo spoštovali to, kar piše v ustavi, in upanje, da
bo do večinskega volilnega sistema prišlo, da bo zakon z
amandmaji čim boljši in da bo to dejansko samo končna in zadnja
beseda občank in občanov na minulem referendumu.
Lojze Zupančič je želel kot podpredsednik Slovenskih krščanskih demokratov pojasniti stališča te stranke. Vprašal se je, kakšni
so naši cilji, kaj hočemo doseči v Sloveniji: ali hočemo imeti
demokratično, pri tem pa neučinkovito vlado s participacijo vseh
strank ali pa hočemo imeti učinkovito vlado, učinkovito oblast, ki
bo znala izpeljati razvojne projekte in Slovenijo potegniti Iz
trenutnega stanja. Opozicija, torej socialdemokrati in krščanski
demokrati, na določen način pa tudi združena lista, posamezne
strokovne inštitucije in strokovnjaki, namreč ocenjujejo, da ta
država ne napreduje dovolj hitro, in menijo, da je potrebna
učinkovita oblast. Gotovo pa se bo, če bi šli v tak večinski dvokrožni
sistem, kot se predlaga, oblikovala elita, ki jo bo težko zamenjati.
Zato je treba razmisliti, na kakšen način se da to preprečiti in

Druga pripomba se je nanašala na vprašanje teorije države In
političnega sistema, na vprašanje, zakaj dajati prednost tisti rešitvi,
ki je znana pod sintagmo "izboljšani nemški sistem". Vse evropske
demokracije, tudi razvite, se danes spopadajo z neke vrste
degeneracijo države iz suverene države v državo, ki je koalicija
organiziranih interesov, je dejal. S tem je povezano vprašanje
uveljavljanja korporativizacije družbe; ta se kaže tako, da se veliki
družbeni konglomerati birokratizirajo in da občan ali državljan ne
pride več do besede kot takšen, ampak samo kot predstavnik
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vgraditi varovalke, da do tega ne pride; morda v tem smislu, je
dejal, kot velja za predsednika države, da ima dva mandata,
lahko uzakonimo, da večinski sistem velja za en ali dva mandata,
potem pa je treba nujno sprejeti nov večinski sistem. V tem smislu
krščanski demokrati zagovarjajo stališče, da je Sloveniji potrebna
predvsem učinkovita oblast, učinkovita vlada, da se bo hitreje
razvijala.

To pa pomeni, da bi bilo potrebno spremeniti ustavo in omogočiti,
da se odpre število poslanskih sedežev za presežne mandate.
Tega tedanji predlog državnega sveta ni vseboval, izhajajoč iz
predpostavke, da ustave ni mogoče spremeniti.
Dr. Rado Bohinc se je udeležencem in referentom zahvalil tudi v
imenu Društva Občanski Forum. Posvet je vendarle potrdil
pričakovanja, saj pretežno ni šlo za ceneni politični propagandizem, ampak za soočenje strokovnih argumentov. Občanski
forum kot društvo bo to bogastvo razprave strokovno ovrednotil
na pristojnih organih in sprejel o tem stališča, je dejal; predvsem
gre za tri vprašanje, ki so bila na posvetu najbolj odmevna, odprta
in argumentirano postavljena: ali v nov pravi referendum o tem
eminentnem vprašanju, kako z vezanostjo parlamenta na ustavno
odločbo oziroma vezanostjo poslanca v tej zvezi in pa kakšen
volilni sistem ustreza demokratičnim tradicijam v Sloveniji oziroma
stopnji razvitosti njene demokratične zrelosti. Opredelitve naj bi
poslali tako državnemu svetu kot tudi političnimi strankam. V
kolikšni meri pa bodo stališča društva, majhnega društva pred
velikansko korporativno ureditvijo Slovenije, upoštevana s strani
politike, od tega je pa seveda odvisno, kakšna je demokratična
zrelost v tej državi, je zaključil.

Prof. dr. Ivan Kristan je v zvezi z razpravo gospoda Grimsa o
tako imenovanem tretjem soglasju dejal, da mora biti ustava res
temelj našega pravnega reda, da mora ustava vedno imeti veljavo
in prednost, da mora ustava vedno zmagati, ne pa, da jo lahko
kdor koli pohodi oziroma da si celo ustavno sodišče privošči, da
krši ustavo.Tp je tretje soglasje, je dejal. V imenu tega pričakovanja
je treba apelirati, da v prihodnje takih odločitev v nasprotju z
ustavo ne bi več sprejemali.
V zvezi z zadnjim delom razprave gospoda Pukšiča je dejal, da
pravzaprav ne vidi možnosti, da bi bil ta večinski volilni sistem
uzakonjen, ker je bil v državnem zboru odklonjen že v prvi verziji.
Kot napačno je ocenil rezoniranje Socialdemokratske stranke,
da je zmagal dvokrožni večinski volilni sistem, ker je na
referendumu dobil največ glasov za, torej več kot druga dva
predloga. Res je, da je dobil več glasov za kot druga dva predloga,
ampak to ni ustavna pozicija; ustavna pozicija,je, da na
referendumu zmaga predlog, ki dobi večino glasov tistih, ki so
prišli na referendum. Te večine pa ta predlog ni imel, to se pravi,
da ni zmagal na referendumu. Na referendumu več kot polovice
glasov volivcev, ki so glasovali, ni dosegel nobeden od treh
predlogov. Zato je nesmiselno kar naprej ponavljati, da je zmagala
volja ljudstva. Te volje ljudstva na referendumu ni bilo. To je določeno
tudi v zakonu o načinu glasovanja in o ugotavljanju njegovega
izida, ki so mu nekateri odrekali njegovo ustavnost.

Pavel Rupar je menil, da posvetovanje ni prineslo nič novega in
da se po uvodu Branka Grimsa praktično ni pojavil niti en
strokovnjak, ki bi zagovarjal katero koli drugo opcijo razen tiste,
za katero je bilo vnaprej določeno, da se bo govorilo o njej. Med
drugim je izrazil razočaranje nad besedami profesorja ustavnega
prava, ki prepričuje zbrano prepričano ljudstvo, da se odločba
ustavnega sodišča lahko tudi krši.
Obžaloval je, da so razpravljavci potvarjali rezultate referenduma.
V svoji laični miselnosti, kot je dejal, je to primerjal tudi s sistemom
volitev predsednika države, ki kot predvideva, ni nikoli dobil 5o %
absolutnih glasov; vedno jih je dobil 30 ali 25 % in vedno so bili
ostali volilni glasovi vrženi proč. Voljo ljudstva, tistega, ki se je na
katerih koli volitvah ali referendumih odločilo za večino glasov, je
edino pravno in edino smiselno spoštovati.

Na koncu se je v imenu organizatorjev zahvalil za udeležbo na
posvetu. Izrazil je mnenje, da je posvet načel aktualno tematiko,
ki je prav zdaj dosegla visoko stopnjo političnega in strokovnega
zanimanja. Predstavljeni so bili različni zorni koti te problematike.
Bila je dana možnost pozitivne opredelitve za kateri koli sistem.
Dejal je, da je ta posvet lahko koristen pri iskanju izhoda, zlasti po
seji, koje državni zbor zavrnil predlog Socialdemokratske stranke.
Zdaj naj vse politične sile v Sloveniji, politične stranke, parlamentarni klubi sedejo skupaj in čim hitreje najdejo kolikor je možno
racionalno sporazumno rešitev, racionalni kompromis, saj je treba
jeseni sprejeti zakonodajo. Javno mnenje je v pričakovanju, da
se bo nekaj spremenilo in zato je tem bolj upravičeno zdaj apelirati
za kompromis, je dejal.

Tone Hrovat je ob zaključku posveta povzel namen vseh treh
organizatorjev: da se v državnem zboru po razpravah med
strankami še enkrat javno tudi predoči rešitev, ki bi omogočila
izhod iz dejanske zagate, v katero smo prišli.
Zahvalil se je soorganizatorjema in vsem uvodničarjem, ki so dali
svoj prispevek s stališča stroke in tudi s stališča posameznih
strank. Na ta način so bile javno predstavljene tudi tiste dileme, ki
do sedaj niso bile vedno javno izražene, temveč so se nekako
ustavljale za zaprtimi vrati posameznih strank.

Menil je, da je kombinirani volilni sistem možna podlaga tega
kompromisa. Ta predlog je povzet po nemškem proporcionalnem
sistemu, v dveh elementih pa predstavlja izboljšavo. Sedaj pa je
tudi čas za razmislek, je dejal, ali ne bi sprožili predloga, da bi tudi
Ph nas, tako kot v Nemčiji, uvedli presežne mandate, kar pomeni,
da bi se državni zbor morda povečal za kakšnih pet poslancev.

Vse udeležence je ob koncu povabil tudi k nadaljnjemu aktivnemu
sodelovanju.
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Državni svet Republike Slovenije, Društvo Občanski Forum, Društvo slovenskonemškega prijateljstva in Liberalna akademija so 24. januarja 2000 pripravili predavanje
KOMBINIRANI VOLILNI SISTEM V ZR NEMČIJI. Predaval je prof. dr. Max Kaase, redni
profesor za politične vede in primerjalno družboslovje Univerze v Mannheimu.

slovenščino na iniciativo prof. Toša. Neka novinarka slovenske
televizije me je poprosila za intervju. V neformalnem pogovoru mi
je dejala, da v Sloveniji obstaja zaskrbljenost zaradi neke vrste
razočaranja nad demokracijo zahodnega tipa. V zvezi s tem bi
rad samo opozoril, da to ni prav nič nenavadnega. Pluralne
demokracije so komplicirani sistemi. Potrebujejo komplicirano
institucionalno zgradbo, ki je ljudje vedno ne razumejo. Kajti večina
ljudi, in to velja tako za to državo kot tudi za etablirane demokracije,
vzdržuje naravno distanco do politike. Sicer se ljudje angažirajo
enkrat bolj, drugič manj, toda za večino ostaja politika področje, ki
ne sodi v središče njihovega življenja. Razumejo, da politika
ustvarja okvirne pogoje za njihovo življenje, vendar pa izvedo
zelo veliko o politiki skozi medije. To pa je lahko svojevrsten problem, kajti mediji predstavljajo politiko na svoj način, ki ni vedno
najprimernejši kompleksnosti demokratičnega odločanja. Toliko
za začetni zamah.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je uvodoma
pozdravil soorganizatorje tega zanimivega predavanja.
V posebno čast mi je, je dejal, pozdraviti drugega sekretarja
veleposlaništva Zvezne republike Nemčije g. Albrehta von Wittkeja
ter cenjenega profesorja dr. Maxa Kaaseja, ki se je kljub obilici
obveznosti prijazno odzval našemu povabilu. Posebej je pozdravil
tudi predsednika Društva slovensko-nemškega prijateljstva dr.
Nika Toša, predsednika Društva Občanski Forum dr. Rada
Bohinca ter predsednika Liberalne akademije dr. Darka Štrajna.
Vsi, ki jim je namenil poseben, imajo velike zasluge za to zanimivo
in za nas aktualno predavanje.
Dr. Max Kaase je profesor za politične vede in primerjalno
družboslovje na Univerzi v Mannheimu. Ta čas zaseda mesto
raziskovalne profesure v okviru oddelka za preučevanje družbenih
sprememb in institucij na družboslovnem oddelku v Berlinu. Njegov
akademski domicil je na Univerzi v Mannheimu, kjer je od leta
1980 redni profesor, med leti 1974 in 1979 pa je opravljal funkcijo
znanstvenega direktorja nemškega Inštituta za analizo javnega
mnenja. Deluje tudi na področju politične psihologije, metodologije,
družboslovnega raziskovanja, komparativnega raziskovanja
politike in političnih sistemov ter politične teorije. Je tudi avtor in
soavtor večjega števila znanstvenih monografij in člankov ter
pomembnih publikacij s področja raziskovanja volilnih procesov
v Zvezni Republiki Nemčiji (ZRN). Trenutno opravlja tudi funkcijo
podpredsednika Evropske znanstvene fundacije in je član številnih
pomembnih ustanov v akademskem okolju na ravni Evropske
skupnosti.

Rad pa bi spregovoril o izkušnjah, ki smo jih imeli v ZRN. Kot
veste je nemška ustava nastala leta 1949. Trajalo pa je približno
20 let, da se je demokracija v ZRN ustalila.
Obstaja ameriška raziskava o politični kulturi iz poznih 50 let.
Ameriški avtorji v tej raziskavi tožijo nad tem, da se je nemško
prebivalstvo glede sprejemljivosti demokracije usmerjalo samo
po gospodarskem uspehu in da demokracija v ZRN obstaja v
povezavi z dosežki gospodarskega sistema, gospodarskega
razvoja. Tu bi lahko že našli neko paralelo. Sistem se je spreminjal
v letu 1966, to je v času velike koalicijske vlade krščanskih in
socialnih demokratov. Leta 1969 je z zamenjavo koalicije, v katero
je vstopila liberalno demokratska stranka, prišlo do prve socialno
liberalne vlade v zgodovini nemške republike. Prav ta menjava
vlade je pomenila sprejemljivost demokracije kot oblike vladanja
tudi mimo izključnega vrednotenja demokracije po gospodarski
zmogljivosti.

Dr. Niko Toš je k predstavitvi cenjenega gosta, ki jo je podal
predsednik državnega sveta, dodal, da je prof. dr. Max Kaase
pionir raziskovanja volilnih procesov v ZRN, da je leta 1961 v
druščini uglednih starejših akademskih kolegov sodeloval pri
postavitvi prve velike vsenemške raziskave volilnih procesov in
da odtlej opravlja kontinuirano v povezavi s kolegi analize nemških
volitev. Njegovo delo se še posebej izraža v bibliografijah,
predvsem skozi partnerstvo dveh imen, namreč Kaase in
Klingemann. Prof. dr. Klingemanna omenjam zato, je dejal, ker
nam je prav na tem mestu predaval pred približno pol leta. Za
Fakulteto za družbene vede je to prijetna priložnost, da se
srečamo s kolegom prof. Kaasejem. To srečanje lahko obrodi
kakšne nove oblike sodelovanja, ki ga sicer gojimo med našimi
ustanovami že kar nekaj let.

Kot sem dejal, je bilo potrebnih za ta miselni premik celih 20 let.
Zato ne moremo pričakovati, da bo sistem, tak kakršen pač
demokracija je, sprejemljiv za -ljudi od danes na jutri. Potreben je
določen čas, potrebne so tudi institucionalne strukture, ki ljudem
olajšujejo sprejem demokracije kot oblike politične ureditve.
Nisem sicer nameraval govoriti o tem, razen če bi me v diskusiji
povprašali o trenutni politični krizi v ZRN. Namreč, vedno sem se
skušal izogibati pojmu kriza. Kajti ta pojem ima pravi smisel samo
v povezavi z medicino. Tam čisto natančno vemo, kaj pomeni
beseda kriza. Na našem področju pa to ni tako enostavno. Prav
gotovo ne gre za krizo demokratične politične ureditve. Gotovo
pa gre za velik pretres strankarske demokracije v Nemčiji; za
mnoge je to veliko osebno razočaranje nad političnimi figurami, ki
so jih dolgo časa gledali kot vzornike. V zvezi s tem bi rad opozoril
na nekaj, kar je mnogim težko razumeti tudi v naši deželi.

Prof. dr. Max Kaase
Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodje,
drage kolegice in kolegi! Dovolite, da se najprej zahvalim za vabilo
na to predavanje; upam, da vam bom lahko posredoval nekaj
misli kot popotnico k razpravam, ki so še pred vami, dokler ne bo
prišlo do politične odločitve glede prihodnosti slovenskega
volilnega sistema. S prof. Tošem sva se menila o tem, da bi naj
govoril o nemškem volilnem sistemu, seveda, upoštevajoč razvoj
v Nemčiji pa tudi situacijo v Sloveniji.

Politični sistem kot je demokracija zahteva določeno stopnjo
odprtosti in v tem smislu se pojavljajo določeni problemi,
problematični procesi, ki jih ni mogoče pomesti pod preprogo.
Začel bi z naslednjimi ugotovitvami. Veste, da je Tony Blair leta
1997 doživel v Veliki Britaniji grandiozen volilni uspeh. Osebno

Danes dopoldan sem bil na predstavitvi knjige, ki je prevedena v
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sem bil izredno presenečen, ko sem slišal, da je Tony Blair
septembra 1987 vodil Independent Commission of Voting System
(neodvisno komisijo za volilni sistem). Ta komisija naj bi takrat
razmišljala o tem, ali obstajajo določene problematične
konsenkvence v zvezi z relativnim večinskim sistemom in ali bi
ga lahko tudi kako korigirali. V poročilu je komisija posredovala
cilje, ki jih je ugotovila ob razmišljanju o spremembi angleškega
volilnega sistema. Prvi cilj naj bi bil v široki proporcionalnost, ki naj
pomeni vprašanje realizacije oziroma spremembe glasov v
parlamentarne sedeže. Drugi cilj je zadeval, in to je v zvezi s to
diskusijo bistvenega pomena, potrebo Anglije po stabilni vladi.
Tretji cilj je odpiral več opcij za volivce. Četrti cilj pa je v ozki
povezavi med poslanci in njihovim volilnim okrožjem. Dotedanji
angleški sistem je bil čist sistem relativnih večinskih volitev.

ali pa kombinirani volilni sistem. Bilanca ni bila povsem
uravnovešena, družbe so pač izkoristile različne opcije. Ni torej
tako, da bi lahko danes rekli, da prevladuje določen tip volilnega
sistema, na primer: večinski ali proporcionalni ali kombinirani. Po
novejših analizah lahko ugotovimo, da so proporcionalni volilni
sistemi nekako dominantni nad večinskimi sistemi, pač glede na
integracijo družbenih interesov. Iz raziskav v osemdesetih letih
vemo, da večinski sistemi v principu lahko združujejo v sebi večji
potencial nasilja.
Dovolite mi, da povem sedaj nekaj o osrednjih značilnostih
večinskega in proporcionalnega sistema. Če uvedemo večinski
volilni sistem, potem želimo ustvariti večinsko vlado, vladno večino
ene stranke. Obstaja več variant, na primar, francoski sistem z
dvema krogoma, torej absolutni večinski sistem, ali pa angleški
enokrožni sistem relativne večine. Nasprotno pa proporcionalni
volilni sistemi v jedru odslikavajo razporeditev različnih družbenih
preferenc v parlamentu. Tej predstavitvi najbolj ustreza sistem v
Nemčiji, kjer velja kot pri mnogih proporcionalnih sistemih 5%-ni
prag za vstop v parlament. V nekaterih državah je ta prag še nižji.
Pri tem gre pač za različne preference, ki naj akcentirajo volilno
telo. V tej zvezi obstajajo argumenti za ta ali oni volilni sistem.

To poročilo je bilo objavljeno oktobra leta 1988 in citiral bom stavek,
ki kaže na problematiko, s katero se je ukvarjala komisija. Stavek
je zanimiv za vsakogar, ki razmišlja o volilnih sistemih oziroma
lahko predstavlja celo moto pri tovrstnih razmišljanjih:
"Razveseljivo je bilo, da ti štirje pogoji niso bili absolutno postavljeni.
Če bi bilo to drugače, potem naša naloga ne bi bila samo veliko
težja - že tako in tako je bila dovolj težka - bila bi pravzaprav
izvedbeno nemogoča". To razmišljanje citiram zato, ker s tem
postane jasno, da odločitev za določeni volilni sistem mora vedno
upoštevati različne vidike; konec koncev predstavlja kompromis
različnih predstav o ciljih, kar pomeni, da ne moremo uveljaviti
nekega volilnega sistema, ne da bi nam ne bilo prej jasno, katere
cilje zasledujemo, katere cilje želimo realizirati z določenim volilnim
sistemom.

V nadaljevanju želim navesti nekaj osrednjih točk, ki govorijo v
prid večinskemu volilnemu sistemu. Ta sicer ne vodi pod
vsakršnimi pogoji do jasne vladne večine; ta je odvisna od različnih
dejavnikov. Pomembna je, denimo, usmerjenost strank v neki
regiji. V principu lahko rečemo, da tak sistem učinkuje proti
razcepljanju in tako spodbuja določeno stabilnost vlade; to je tudi
glavna teza, ki govori v prid takemu volilnemu sistemu. Volivec se
že tako ali tako težko znajde v predvolilnem strankarskem labirintu.
Odloča se za možnost take ali drugačne vlade. Volivci naj bi
podprli vlado, ki je delala dobro. Nasprotniki večinskega sistema
opozarjajo na nevarnost politične polarizacije, kar ni povsem
izključeno. V relativno homogenih družbah se bo po nekaterih
teorijah razvoj usmeril tako, da bodo stranke s svojimi programi
zasledovale sredinskost, ki zagotavlja več politične zmernosti
kot politične polarizacije. Večinski princip daje volivcu možnost,
da zahteva od vlade odgovornost, sicer lahko terja menjavo vlade,
kar pa ima lahko pozitivne ali negativne posledice. V vsakem
primeru je ta volilni sistem primernejši, kadar želimo menjave ali
spremembe starih političnih opcij. Ni namreč prav, da je vlada
predolgo na oblasti; tedaj niso izključeni, kot denimo, prav v ZRN,
škandali in korupcija. Zato so vse glasnejše zahteve, naj bi
določena vlada predolgo ne ostajala na oblasti, saj tako izgublja
občutek za realnost, preveč se zapira, personalna sestava ostaja
nespremenjena. Do sprememb zlepa ne pride. Možno bi bilo sicer
skrajšati mandatno obdobje, kot to poznajo v Združenih državah
Amerike.

Izbira volilnega sistema je visoko prioritetna ustavno politična
problematika. Namreč gre za enakopravne, tajne volitve. In to je
tisto, o čemer govorimo v demokraciji. Akceptirani postopek
moramo gledati na dolgi rok. Zato vsakršna odločitev za določeni
volilni sistem ima izredno velik političen in družbeni pomen.
če si pogledate volilne sisteme po svetu, boste lahko ugotovili, da
jih na grobo razdelimo v nekaj kategorij. Če pa stvari pogledamo
natančneje, in temu naj služi tudi predstavitev nemškega volilnega
sistema, boste videli, da je v različnih državah glede umestitve v
splošne kategorije prisotna še cela vrsta posebnosti v oblikovanih
volilnih sistemih. Vselej pa, kot rečeno, morajo volilni sistemi
predstavljati kompromise med različnimi interesi političnih strank.
V Nemčiji smo se poskušali iz neuspehov VVeimarske republike
tudi česa naučiti. Vendar leta 1949 ni bilo možno uveljaviti
večinskega volilnega sistema. Zato je bil takrat uveden 5%-ni
prag. Stranke, ki ne bi na volitvah dosegle tega deleža, bi bile
izključene iz razdelitve mandatov.
Politične institucionalne demokratične ureditve ne moremo urejevati
samo preko volilnega sistema, institucionalno sistem ureditev
moramo gledati kot celoto. Za ponazoritev nemške situacije bom
navedel primer, ki zadeva konstruktivno nezaupnico po 65. členu
nemške ustave. V VVeimarski republiki demokracija ni uspevala
tudi zato, ker je bilo mogoče kanclerja odpoklicati, ne da bi prevzel
odgovornosti za ta kdo naj oblikuje novo vlado. Zdaj je mogoče
odpoklicati kanclerja samo s konstruktivno nezaupnico, kar
pomeni da se z nezaupnico hkrati izvoli novi kancler. Gre torej za
vzajemno odvisnost med volilnim sistemom na eni strani in na
drugi strani za institucionalno strukturo, ki naj bi zagotavljala, da
se bodo določeni efekti v proporcionalnem volilnem sistemu s
praviloma koalicijsko vlado nevtralizirali na drugi ravni.

V nasprotju z omenjenim volilnim sistemom pa imamo zagovornike
proporcionalnega volilnega sistema, ki je tudi konstutivna možnost
vsake demokracije.
Glede večinskega sistema pogosto omenjamo Veliko Britanijo.
Leta 1997 so konzervativci dobili 30,7 % glasov, imeli pa so 25 %
sedežev, torej 5,7 % manj sedežev kot glasov. To je še nekako
sprejemljivo. Laburisti pa so dobili 43,2 % glasov in dobili 63,6 %
sedežev; imeli so 20,4 % več sedežev kot čistega rezultata
volilnega rezultata. Prišlo je do precej spektakularne situacije.
Seveda, liberalci so v tem sistemu poseben problem med
takoimenovano dvostrankarsko realnostjo. V ZDA to sicer ni problem. Če ima strdnka večino in če se ta večina glasov prenese na
sedeže v parlamentu, teh pa je 10 %, potem to ni relevantno. To je
mogoče relevantno za posamezne politike, ki pridejo v parlament,
za sistem pa ne. Če pa se pojavi tretja stranka, kot denimo v Veliki
Britaniji, potem prihaja do izkrivljenih situacij. Leta 1997 so dobili
liberalci s 16,8 % glasov 7 % sedežev, kar še ni predstavljajo
najbolj spektakularnoga razhajanja. Mnogo huje je bilo leta 1983

Vsaka družba, ki razmišlja o preoblikovanju volilnega sistema, bi
morala razmišljati tudi o tem, da so potrebne druge dodatne opcije
za nevtralizacijo možnih dodatnih efektov nekega volilnega
sistema. Kratek čas je v demokratičnih državah obstajalo 32
sistemov, ki so predstavljali varianto relativnega ali pa absolutnega
večinskega volilnega sistema, 45 držav je imelo čisti proporcionalni
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vodstvom Herberta VVenerja dobro kazalo. Inštitut za socialne
raziskave je po nalogu SDP izvajal celo vrsto volilnih simulacij, s
katerimi so simulirali izid volitev morebitnega večinskega volilnega
sistema. Rezultati so bili po oceni SDP za to stranko tako
problematični, da so rekli: "Ne, v ta riziko ne gremo, v to nismo
pripravljeni iti; v principu smo sicer pripravljeni reči, da je to zelo
zanimiv sistem, ampak z njim bi bili trajno izločeni in zato ne
moremo sprejeti tega sistema". Kmalu pa so se razmerja glasov
spremenila, tako da bi SDP z večinskim volilnim sistemom v
sedemdesetih letih zelo dobro zvozila. Tu spet vidite, kako so
lahko dnevna politična dogajanja in razmišljanja silno dvorezna.

na volitvah v spodnji dom, ko so liberalci dobili s 25,4 % glasov le
3,5 % sedežev. Prišlo je do razlike 21,9 %. O majhnim strankah
pa sploh ne bi govoril.
Obstaja sicer možnost korekturnega dodatka v kombiniranem
sistemu, ki prinaša do 20 % z drugim glasom. To daje tudi manjšim
strankam boljšo možnost. Simulacija tega "dodatka" je pokazala,
da bi imeli 1997. leta laburisti 58 sedežev manj, liberalci pa 64
sedežev več, konservativci 10 sedežev več, ostale stranke pa
po 5 sedežev več. Te podatke sem povzel iz posebnega poročila,
zato trdim, da tisti, ki vztrajajo pri večinskem volilnem sistemu,
morajo vedeti za določene težave.

Ker prav zdaj razmišljate o spremembi volilnega sistema, je
pomembno da pravočasno opravljate simulacije, recimo, na
osnovi volilnih rezultatov iz leta 1996, saj bi vam simulacije
nakazale oziroma predvidele možne izide na volitvah po
večinskem modelu.

Iz povedanega lahko vidite, da je vsaka odločitev za določeni
volilni sistem predvsem politične narave. In pri taki odločitvi je
pomembna tudi uvedba neodvisne komisije, kot jo poznajo Angleži.
Taka komisija lahko izključi iz diskusije interese posameznih
strank, se loteva problematike s distanco, vključujoč znanstveno
stroko in politiko. Tako je moč pomembno sistemsko odločitev
izključiti iz dnevnih konfliktov, iz dnevnih sporov, iz dnevnih
interesov posameznih strank. Laže se tedaj lahko vprašamo,
kakšna je v bistvu družba, kakšno družbo, kakšno demokracijo
sploh želimo, kateri sistem je za demokracijo najbolj primeren. Pri
tem gre tudi za najbolj optimalne, najbolj poštene razmere.

Če pravilno razumem, naj bi pri vas tri konservativne stranke
skupaj nastopile na volitvah, kar kaže na tendenco k
dvostrankarskemu sistemu. V simulacijah bi morali upoštevati
tudi volilna okrožja, ki so lahko bistveni faktor pri volilnih učinkih.
Šele tako bi ugotovili možnost možne volilne izide glede na leto
1996. Upam, da ste dovolj pametni, da boste vsaj skušali uvesti
možnost za objektiviranje diskusij in političnega učinka. Namreč,
če bi ugotovili, da reformirani volilni sistem daje eni stranki
prednost, drugi pa škodi, bi bila navdušenost nad spremembami
zelo deljena.

Sedaj pa bi prešel k nemškemu volilnemu sistemu. Ne bom se
spuščal v detajle, bom pa nevedel nekaj bistvenih osnovnih
elementov tega sistema; pokazal pa bom tudi na določene
posledice. Čisto na začetku sem že opozoril, da smo bili po drugi
svetovni vojni, ko smo začeli v ZRN oblikovati državne institucije,
pod velikim vplivom VVeimarske republike. Od tod tudi težnja, da
sta se CDU in CSU v parlamentu zavzemali za uvedbo relativnega
večinskega volilnega sistema. Druge stranke, predvsem pa
socialni demokrati so se bali, da bodo na ta način lahko trajno
izključeni iz vlade in s tem stran od moči odločanja; zato smo se
potem odločili za drug sistem. Ohranili smo celo vrsto centralnih
elementov nemškega volilnega sistema. Sicer gre za neke vrste
proporcionalni volilni sistem, ki danes velja kot mešani - kombinirani
sistem: 50 % parlamentarcev se voli po volilnih okrožjih z relativno
večino glasov, 50 % pa preko deželnih list. Kot federalistična
država s federalistično ustavo poznamo deželne liste po
posameznih zveznih deželah, kjer pridobiva volilne glasove tistih
50 % z list. Mnogi argumenti govorijo v prid teh list; skoznje imajo
pač stranke možnost zagotoviti, da bodo v parlament prišli njihovi
najboljši ljudje. Če me vtis ne vara, pa se nekaterim razmišljanjem
zdi, da se tako vloga strankarskih vodstev preveč krepi in zato
listam nasprotujejo. So pa deželne liste v resnici neke vrste vmesni
člen. Strankarska vodstva bi imela mnogo večji vpliv, če bi imeli
samo eno nacionalno listo za vsako stranko.

Zaradi proporcionalnega volilnega sistema pa imamo v ZRN precej
težav s postavitvijo vlade. Ko volivec odda glas, v številnih sistemih
ne ve, za katero vlado oddaja svoj glas. To za volivca ni najbolj
razveseljivo, saj volivec želi tudi nekako odločati, kdo bo v vladi,
in ne samo, kateri stranki bo dal glas. V nemškem sistemu je to
pripeljalo tako daleč, da gre vedno več glasov za kandidate v
volilnem okrožju in za deželne liste različnih strank, pripeljalo pa
je tudi do tega, da volivci taktizirajo.
Zato stranke že pred volitvami napovedo koalicijska partnerstva.
V zvezi s tem je potem jasno, in to lahko tudi empirično opazujemo,
da obstaja povezava, upoštevajoč taktične volitve, denimo med
CDU in CSU in FTP. FTP bi kot samostojna stranka že zdavnaj
izgubila podporo in padla pod 5 %-ni prag. Zato je FTP od 1982
leta spet v koaliciji s CDU in CSU. Enako velja tudi za zelene in
SPD, čeprav v zrcalni sliki; volivci zelenih zaradi visoke formalne
izobrazbe zelo inteligentno uporabljajo ravno ta instrument.
Ta okolnost obstoječega proporcionalnega volilnega sistema je
dala 1998 volivcem de facto možnost voliti vlado. Pri tem gre za
to, da volivec izbere večjega ali manjšega partnerja in daje temu
ali onemu večjo težo in se tako odloči za določeno vlado. Tu
naletimo tudi na bistveni argument proti proporcionalnemu sistemu:
kljub temu da imamo koalicijske vlade, ostaja problem - to se je v
preteklosti pri nas dogajalo CDU - CSU in SDP, da je partner
partnerju očital, da bi sam izvedel to in to politiko, ampak ga je
drugi partner pri tem oviral. Res je tudi to, da volivec ne more na
volitvah natančno vedeti in odločati, saj kasneje prihaja tudi do
koalicijskih odborov odločitev, ki prestrukturirajo vlado mimo
parlamenta več ali manj vnaprej, kar tudi velja za negativni učinek.

Nemški volilni sistem daje torej volivcem dva glasova: en glas gre
kandidatu v volilnem okrožju, drugi glas pa deželni listi. Prav pri
glasu za deželno listo prihaja pri volivcih do nejasnosti, saj nekateri
ljudje zgrešeno mislijo, da je drugi glas manj vreden, da ima manjšo
težo kot pa prvi glas, ki je namenjen kandidatu.
Omenil bi samo še neko posebnost, ki je izredno pomembna za
razumevanje nemškega volilnega sistema. Razmišljali smo
namreč tudi o tem, kaj se zgodi, če pridobi, recimo, stranka direktni
mandat v neki regiji, v kateri je najmočnejša, stranka kot taka pa
ne uspe dobiti potrebnih 5% glasov. Tako smo se ob volitvah
1949-1953 odločili, da en direktni mandat zadošča za to, da lahko
presežemo določbo za 5 odstotni prag. Nato smo leta 1956 z
reformo povišali mejo na tri direktne mandate. In ta sistem, čeprav
z nekaterimi problemi, velja še danes in je nesporen.

V ZRN pa je še posebna težava, ki zadeva federalistično strukturo
obeh domov. Če bi imeli dve različni večini, torej dvoje različnih
povezav, potem bi lahko prihajalo tudi do velikih blokad; v preteklosti
je bilo temu tudi tako.
In kakšni so bili učinki? Pod Adenauerjem je sprva prišlo do zlorab.
CSU je takrat želela sodelovati s konservativno stranko in v
nekaterih volilnih okrožjih so se odpovedali svoji kandidaturi.
Volivcem so rekli, da morajo voliti kandidata te majhne stranke, to

Moram pa tudi opozoriti, da smo v ZRN v obdobju šestdesetih let
resno razmišljali o prehodu na večinski volilni sistem, zlasti pa je
to navduševalo socialne demokrate, ki jim je pod tedanjim
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je naša stranka. Na ta način je mogoče zaobiti 5 %-ni prag. Družba,
seveda, tega ne ceni, toda ta možnost obstaja. Posebno situacijo
smo imeli leta 1994, ko je PDS, naslednica stranke SED, torej
komunistične stranke v Berlinu, v Vzhodni Nemčiji, kjer je bila
. prejšnja nomenklatura še vedno doma, dobila štiri direktne mandate. Tudi PDS je na podoben način na volitvah 1994 prišla čez
prag 5 %.

Po predavanju je prof. dr. Max Kaase odgovarjal na vprašanja ter
komentiral nekatere misli in razprave.

Dr. Vlado Miheljak
Navesti želim še problem tako imenovanega ultra proporcionalnega efekta; do tega pride v primeru, ko se neka večja in
manjša stranka dogovorita, da volivci obeh strank oddajo svoj
prvi glas za veliko stranko in drugi glas za majhno stranko. Na tak
način nastanejo presežni mandati; stranka v neki volilni enoti dobi
več glasov, kot jih sme obdržati. V takšnih primerih bi lahko prišlo
v parlament tudi 800 poslancev. Tak bi bil možen efekt volilnega
sistema, če bi ga strateško zlorabljali. Zarite je bilo presenetljivo,
da se je moralo ustavno sodišče v Nemčiji večkrat ukvarjati s
posledicami ultra proporcionalnega efekta; sodiščem so se
presežni mandati zdeli sprejemljivi, kar je zelo sporno. Na volitvah
1994 smo imeli 16 presežnih mandatov in večina jih je šla takratni
vladi v prid. Na vsak način gre za efekte volilnega sistema, o
katerih je trebna dobro razmisliti.
Do tod sem predstavil nekaj bistvenih aspektov nemškega
volilnega sistema in jih tako rekoč paradigmatsko predstavil. Lahko
bi vzeli v precep tudi kak drug volilni sistem, pa bi tudi na drugih
primerih pokazali, kakšne posledice lahko imajo pravila v različnih
volilnih sistemih in kako se ti odražajo pri preoblikovanju glasov v
mandate.
Dovolite mi, da se ob koncu nekoliko vključim v diskusijo o volilnem
sistemu v Sloveniji. Najprej naj povem, da iz tega, kar sem prebral
in iz pogovorov s tukajšnjimi kolegi ugotavljam, da Slovenija ni
država, ki bi bila tako razcepljena, da bi prehod na večinski sistem
lahko to razcepitev prenesel v zunaj parlamentarni prostor.
Ponovno želim opozoriti na problem političnega nasilja, ki ga
večinski sistemi generirajo bolj kot drugi volilni sistemi. Smemo
tedaj špekulirati, da bi pri vas večinski sistem relativno kmalu
pripeljal do koncentracijskih tendenc, ki so že zasnovane v
strankarskem sistemu med programi strank. In lahko se zgodi,
da bi iz večstrankarskega prešli v manj strankarski sistem. Ne bi
sicer rad komentiral sistemsko tujega aspekta predstavljanja obeh
manjšin v parlamentu: italijanske in madžarske. Če sem sistem
pravilno razumel, imajo ti poslanci de facto 2 glasova, kar po
mojem mnenju ni smiselna rešitev. Toda o tem morate razmisliti
sami.
Mislim, da je treba v diskusiji o volilnih sistemih razmisliti tudi o
modifikacijah čistega sistema v eno ali drugo smer, kajti na osnovi
raziskav smo dobili tudi v tej zvezi zelo veliko možnosti, ampak to
so stvari, o katerih morate odločati sami. Morda je to tudi naivna
ideja znanstvenika, ki o aktivni politiki nima pojma, ampak kaj če
bi
. na primer, napravili nekaj takega, kar se dogaja v Ameriki,
denimo poskusno za določeno obdobje in bi potem ugotavljali, če
so dejansko nastopile tiste spremembe, ki ste si jih obetali. Na
vsak način pa je zelo dobro, če se predhodno opravijo analize, ki
bi pokazale možne efekte različnih variant, ki jih sprožajo različni
sistemi. To bi zelo pomagalo racionalnemu diskurzu o tako
pomembnih spremembah. Vaše ustavno sodišče se je že večkrat
ukvarjalo s to problematiko. Morda bi kazalo ustanoviti tudi kako
neodvisno komisijo, da bi pripravila predloge, ki bi zastopali
različne interese vseh udeleženih in bi nefiltrirano prišli v javno
diskusijo.
Poskušal sem posredovati nekaj misli v zvezi z nemškim volilnim
sistemom v povezavi s tem, kar nameravate uvesti v Sloveniji.
Zahvaljujem se vam za vašo pozornost.

Ideja, ki jo je ponudil prof. Kaase na koncu, da bi se določen
sistem preizkusil in ko ne bi uspel, naj bi se umaknil, je zelo
zanimiva. Vendar zgodba iz Anglije, s katero je začel, ima konec,
ki ga ni povedal. Namreč, potem ko je lord Jenkins tri leta intenzivno
delal za spremembo sistema, kar je bila tudi obljuba laburistov
volivcem in liberalcem - liberalci so takrat obljubili, da bodo
zagotavljali manjkajoče glasove, če bo šla sprememba na referendum. Ob novem letu so laburisti opravili javnomnenjsko anketo
med svojim članstvom in ugotovili, da sta bili dve tretjini volilnega
telesa laburistov proti spremembi. Zato so svoj napovedani predlog
umaknili. No, to ilustrira dejstvo, da so š§ tako simpatične napovedi
le velike iluzije. Kdor pride na oblast, in to oblast močno drži - v
večinskem sistemu toliko bolj, saj je koncentracija oblasti po navadi
zreducirana celo na eno samo stranko, eno samo opcijo - nima
nobenega razloga, da bi se umikal.
Pri nas je v diskusiji neka tiha obljuba ali polobljuba liberalnih
demokratov, da bodo v primeru zmage na volitvah šli pri priči v
reformo volilnega sistema. To so zgodbe, ki so v politični realnosti
manj verjetne. Seveda, pa je angleški sistem poučen. Res je, da
noben sistem ne daje popolnih odgovorov, ampak pomemben je
vsaj cilj. Če je reprezentativnost ena od ciljev parlamentarne
demokracije, potem ne sme volilni sistem marginalizirati relativno
močne stranke, kot gre v primeru, ki gaje navedel prof. Kaase, in
ga sam tudi poznam. Leta 1983 so dobili liberalni demokrati v
Angliji dobrih 24 % glasov, a le 3,5 % mandatov, kar dokazuje,
kako je lahko neka relativno močna politična skupina popolnoma
marginalizirana.
Prof. dr. Max Kaase
S tem, kar ste povedali, je vse v redu. Bistvo mojega opozorila je
veljalo značilni pojavnosti. Na začetku sem dejal, da sem se čudil,
kako je Tony Blair začel aktivnosti, članstvo pa je bilo proti, kar pa
ni presenetljivo. Moja diskusija je želela pokazati, da obstaja tudi
taka metoda, s katero je moč korigirati določen volilni sistem.
Reprezentativnost, ki jo omenjate, pa je v bistvu ena teh dilem,
pred katerimi smo, ko moramo sprejeti tako odločitev, kako
reprezentativni moramo ali želimo biti, ko gre za odslikavanje
volilnih preferenc. Lahko se pa odpovem reprezentativnosti, če
zato lahko bolj natančno, bolj jasno pridem do odločitve vlade
oziroma da spodbudim te odločitve.
Gre za normativno odločitev, za določanje prioritet, ki jih je pač
treba sprejemati. V principu ni nekega določenega odgovora, ki bi
vse zadovoljil, ko postavljamo taka vprašanja. Do odgovora
moramo priti v političnem, v družbenem procesu. Nosilne sile
posamezne družbe morajo določiti, kaj so prioritete.

MIlan Plntar
Najprej bi se rad zahvalil prof. Kaaseju za izjemno predstavitev
nemškega sistema. Postavil bi pa dvoje ali troje vprašanj. Nemški
sistem vsebuje nekaj posebnega: dva glasova; drugi glas je neke
vrste korektiv. Tisti, ki spremljamo volitve v Nemčiji, ugotavljamo,
da volivci zelo pogosto dajejo prvi glas kandidatu ene stranke in

drugi glas praviloma opozicijski stranki, glede na kandidata. Kolikor
poznam sisteme, vem, da nobena druga država ni vpeljala
sistema dveh glasov. Pri nas je že pred leti neka neodvisna skupina
- Znanstveni forum - pripravila, po mojem mnenju, doslej najboljši
predlog volilnega sistema za Slovenijo. Ta je ravno tako temeljil na
predpostavki dveh glasov, s katerima bi dosegli dvoje (kar
pravzaprav tudi želimo): večjo zavezanost poslanca okrožju, kjer
je bil izbran, po drugi strani pa bolj natančno politično odslikavo,
saj je bil deloma upoštevan tudi rahlo korigiran večinski princip.
Na primer, če bi že v prvem krogu nekdo dobil več kot 50 %
glasov, bi bil izvoljen direktno, sicer bi šel v drugi krog z vsemi
tistimi, ki so v rangu določenega števila odstotkov, to se pravi, ne
nujno samo dva, da bi zmanjšali polarizacijo, ampak lahko trije,
štirje, če bi, na primer, trije dobili po 25 %, rečeno na pamet.
Očitno se tak sistem pri nas ni prebil. Stranke, ki zdajle vodijo
razpravo, jo vodijo z vidika svojega uspeha, ne pa z vidika
stabilnosti političnega sistema in stabilnosti volilnega telesa. Pri
tem delajo napako: tako imenovane znanstvene izračune delajo
na glasovih preteklih volitev. Pri tem pa ne upoštevajo, da so se v
tem času bistveno spremenile, recimo, aspiracije določenih volilnih
skupin, kajti če se ne bi, ne bi bilo treba ponavljati volitev. Torej
delajo neke približke rezultatov na volilne glasove, ki so bili v
nekem trenutku in jih ne bo nikoli več.
In zdaj sprašujem, kako prof. Kaase ocenjuje ti dve skrajnosti:
reprezentativno in večinsko, denimo, v majhni deželi, kjer bi volivci
imeli samo en glas. In drugo vprašanje. Imamo celo vrsto
socioloških študij. Vendar preživljamo obdobje prvih dvajsetih let,
ko se demokracija volilnega sistema in volilna praksa še nista
objektivizirali in smo še vsi polni nekih nejasnosti in strahov. Ali
obstajajo možnosti, da naredimo skupaj določene analize, ki bi
pokazale ali omogočile prenesti neke izkušnje, tudi zaradi
spremljanja političnih tokov? Mi smo namreč tudi v napovedovanju
izidov še zmeraj zelo šibki.
Prof. dr. Max Kaase
Dovolite, da najprej razčistim z nesporazumom, do katerega bi
mogoče lahko prišlo. Drugi glas v nemškem volilnem sistemu
nima korektivne lastnosti. To je pač glas, ki z malo izjemami (te
sem tudi omenil) odloča o porazdelitvi mandatov v parlamentu. To
je v resnici odločujoči glas. V principu sem pa mnenja, da je to
pozitivno dejstvo, saj je stranke prisilil, da pred volitvami jasno
rečejo, s kom bodo koalirale in da se tako omejijo možnosti, da bi
kasneje vsakdo poljubno šel z vsakim v koalicijo.
Ne morem pa ocenjevati - moral bi se veliko bolj intenzivno ukvarjati
z vašo situacijo - kaj bi se lahko zgodilo, če bi pri vas šli s sistemom
enega glasu, ko bi implementirali večinski volilni sistem. To bi
morali natančneje preučiti. Zato bom malo bolj zadržan. Gre za
stvari, ki imajo dolgoročne posledice, ki jih ni moč kar tako presojati,
kot bi stresal iz rokava.
Pač, obstajala je ponudba volilnega sistema, ki ni bila sprejeta.
Obstajajo pa stranke, ki želijo realizirati svoje interese, to je čisto
jasno. In zato sem tudi opozarjal, da je treba poskrbeti za to, da
ne prihaja do preveč enostranskih rešitev. Vse skupaj pa je
vprašanje vlade, v primeru dvoma pa ustavnega sodišča, ki naj o
tem odloča.
Kar zadeva ugovor glede simulacij, upoštevaje volitve iz leta 1996,
se popolnoma strinjam, čeprav v tem ne bi smeli videti velikega
problema. Tu gre predvsem ža to, da definiramo okvir, kjer bo
potem prišlo do transformacije, tudi upoštevajoč razporeditev
volilnih okrožij. Zato mi take analize lahko pomagajo pri domnevah,
ki narekujejo tako in tako združevanje strank, seveda, če bi se
tega bolj resno lotil, kar omogoča današnja tehnološka znanost

za aktualne informacije, ki jih je moč vključiti v take simulacije.
Glede prenosa izkušenj naj povem, da sem sam sodeloval pri
razvijanju tehnike prognoz in izračunov in analiz. To tehniko zelo
enostavno lahko ponudimo, saj je postala rutinska. Če imate v
Sloveniji probleme v zvezi s tem, vam z veseljem posredujem
stike. Kolegi v Mannheimu vam lahko razložijo vse v zvezi z
najnovejšimi tehnikami in metodami.

Dr. Ciril Ribičič
Preden postavim dve vprašanji, bi se nekoliko dotaknil dosedanje
diskusije. Mislim, da je treba najprej razmejiti med nemškim
kombiniranim sistemom in med proporcionalnim sistemom.
Prednost nemškega sistema je v tem, da omogoča izbiro
posameznikov, ne pa samo strankarskih list, kot je to v čistem
proporcionalnem sistemu. Na kombinirani volilni sistem gledam
kot na mešani sistem, kot na sistem, ki pomeni srednjo rešitev
med dvema skrajnostima: čisti proporcionalni na eni in čisti
večinski sistem na drugi strani. To sem dosti plastično poskušal
orisati v odprtem pismu Tonyu Blairu, kjer sem menil, da bi bilo
absurdno, če bi Velika Britanija šla na čisti proporcionalni sistem,
mi pa na njihov čisti večinski, ko vendarle obstaja med tema
dvema državama nemški kombinirani sistem, ki poskuša
združevati prednosti enega in drugega sistema. Tukaj bi čisto
mimogrede omenil, da Blairu ni lahko zaradi tega, ker predsednika
novih laburistov volijo poslanci; kakih 100 poslancev sicer ne bi
imelo poslanskih sedežev, če bi v Britaniji veljal proporcionalni
sistem. Teh 100 jih je pač dobilo sedeže zaradi večinskega
volilnega sistema. Zato ne gre samo za nasprotovanje iz načelnih
razlogov, ampak gre za hudo nasprotovanje lobija tistih poslancev,
ki bi izgubili svoje sedeže zaradi uvedbe kombiniranega volilnega
sistema.
In zakaj večinski sistem ni dober za Slovenijo? O tem govorijo
mnoge analize, ki izražajo predvsem skrb, da bi ne prišlo do
pretirane polarizacije. Namreč, polarizacija se je v Sloveniji ohranila
celo v proporcionalnem sistemu: polarizacija dveh blokov, čeprav
imamo več strank in kljub temu da imamo koalicijske vlade, celo
mešane koalicije oziroma koalicije nesorodnih strank. Tudi hrvaški
primer je dovolj zgovoren: večinski sistem vodi v stabilno vlado
pa v nestabilno državo. Zakaj ne bi iskali rešitve, ki bi-obema
protagonistoma večinskega sistema - Janezu Janši in dr. Janezu
Drnovšku - pomenila velike prednosti. Saj bi tudi v kombiniranem
sistemu največji stranki dobili precej. Jasno, da bi spopad zadeval
samo njiju v boju za kanclerja, kot bi rekli Nemci, oziroma po naše
za predsednika vlade. Njihov odgovor je zelo jasen: "Nehajte
govoriti o tem, kaj je dobro za Slovenijo, mi smo povedali, kaj je
dobro za našo stranko." Gre torej za udobnost vladanja, za
povsem preprosto logiko: želimo vladati udobno, želimo vladati
brez koalicije, želimo vladati brez močne opozicije, ki bi lahko
grozila s konstruktivno nezaupnico in z zamenjavo vlade.
Imam pa dvoje vprašanj. Prvo vprašanje izhaja iz moje teze, da
se je pri nas 1995. leta zgodila "Jenkinsova" komisija sama po
sebi, ne da bi jo imenovala kakšna stranka, in sicer Slovenski
razvojni svet. Ta je za Slovenijo predlagal uvedbo nemškega
sistema, predlagal je tudi nekaj korekcij, ki so se po poti deloma
izgubile, so pa vse te korekcije znane tudi iz nemški ureditvi. Ena
od korekcij je bila, da se z drugim glasom ne bi uvrščali v parlament
tisti, ki so jih dale stranke na svojo listo in po vrstnem redu stranke,
ampak po deležu glasov, ki so jih dobili na večinskih volitvah.
Nekaj podobnega je Nemčija imela leta 1949, kar še vedno velja
za deželni berlinski parlament. Druga korekcija je predvidevala,
da bi več kot polovico poslancev volili po večinskem sistemu. To
je tudi zelo blizu predlogu "Jenkinsove" komisije, ki govori o 80 do

85 %, ki bi jih volili po večinskem sistemu. Odmev teh načel je bilo
čutiti tudi v sedanjih razpravah, saj se še spomnimo idej 90+30 ali
pa 90 in celo manj kot 30 dodanih.Tretja korekcija je veljala enemu
glasu. Tudi to je Nemčija že poznala. Se pravi, da bi z enim glasom
glasovali za kandidate; ta glas bi bil oddan kandidatu, veljal pa bi
tudi kot glas, ki bi določal proporcionalno sestavo celotnega
parlamenta.

Dr. Slavko Gaber
Dovolite, da se najprej dotaknem ene od tem, ki ste jo danes že
načeli. Strinjam se s kolegom Miheljakom, ki pravi, da je zelo
vprašljivo poskusno uvajati določen volilni sistem v neki državi.
Navsezadnje v Evropi, ko gre za resne spremembe, zelo težko
spreminjajo volilne sisteme. Znano je, da so imeli liberali, podobni
tem, ki jih danes srečamo v Angliji, glavno besedo pri odločanju
za večinski sistem tam na prehodu v dvajseta leta tega stoletja, in
od takrat jih glava boli, ker so se odločili za večinski sistem. Po
drugi strani pa je zanimiva Nova Zelandija, ki je za svoj primer
kombiniranega sistema porabila dosti let. To je eno.

In sedaj vprašujem prvič: Zakaj so v Nemčiji odpravili korekcije,
ki se mi zdijo demokratične, saj so zmanjševale vlogo vrhov
političnih strank in povečevale vlogo volivcev? In drugič: Kakšen
je bil vpliv takih držav kot so Velika Britanija, Amerika, Francija na
oblikovanje nemškega volilnega sistema leta 1949? Mislim na
države, ki so tam imele močan vpliv, prakticirajo pa večinski
volilni sistem. Očitno so hotele preprečiti, da bi se v Nemčiji ponovila
zmaga neke majhne skrajne stranke z usodnimi posledicami.
Sam tega ne morem primarjati. Ampak pri nas so tudi nekatere
stranke prej dobile 3,1 % glasov, sedaj so že na drugem mestu in
zastopajo zelo radikalna stališča.

Po drugi strani bi želel tudi reči, da proporcionalni volilni sistem
prav nič ne kaže, da na sebi producira nestabilne vlade. Slovenija
je tipičen dokaz, da ni mogoče reči, da fabricira nestabilne vlade.
S stabilnostjo vlad nimamo nobenih problemov skorajda celo
desetletje. Lahko se pogovarjamo o kvaliteti vladanja, ampak to je
že drugo vprašanje.

Prof. dr. Max Kaase

Zdi se mi, da drži vaša teza, znana iz literature, da kar zadeva
programe, večinski volilni sistemi ne prinesejo v jedru velikih
delitev, kar pomeni polarizacije na programski ravni. Ampak se
zdi, da to ni poglavitno vprašanje. Poglavitno vprašanje pa je, kaj
prinašajo strukturno za politični sistem, ne na ravni programov,
temveč na ravni ravnanj, garnitur, ki se menjavajo, ki za sabo ali
pa pred sabo ustrezno počistijo, ki na ta način peljejo določen del
politike; to je ta del teze. Drugi del teze pa zadeva stabilne
demokracije, z daljšo tradicijo in z odsotnostjo ideoloških
polarizacij; tam velja na programski ravni to, kar pravite. Kjer pa
gre za tako imenovano obračunavanje med starimi in novimi,
med črnimi in rdečimi, med komunisti in antikomunisti, tam pa niti
na programski ravni ta teza ne vzdrži.

Gremo po vrsti. V svojem prispevku ste dejali, da naj bi prišlo s
transformacijo do strankarskih blokov, kar naj bi skoraj avtomatično
privedlo do polarizacije Omenil sem, da literatura navaja okoliščine,
ko je pod določenimi pogoji država relativno homogena. Taka država
ni v nevarnosti, da bi se bloki polarilizirali. Obstajajo bolj možnosti,
da se stranke povežejo med seboj v programih.
Hrvaška je zelo zanimiv primer, s katerim se tudi vi zelo ukvarjate.
Moram pa reči, da se mi zdi preveč enostavna predpostavka:
stabilne vlade, recimo - nestabilen sistem. Razvoj političnega
sistema ni odvisen samo od volilnega sistema. Domneval bi, da
so bili v hrvaškem primeru odločilni drugi faktorji, ki so destabilizirali
sistem. Lahko bi rekli: zgodnja faza tranzicije, prehod v neko
kvazi demokracijo. Namreč, Tudjman je poseben problem, kot vsi
vemo. V določenem trenutku uvedba večinskega volilnega sistema
morda res ni prava pot. Možen pa je večinski sistem, ko je politični
sistem že dosegel določeno konsolidacijo. Ne bi zato mogel
soglašati z vašim razmišljanjem, da večinski volilni sistem nujno
vodi v destabilizacijo družbe. Mislim, da so bili na Hrvaškem
povsem drugi faktorji, kar spet potrjuje tezo, da ni samo volilni
sistem, o katerem moramo razmišljati, ampak moramo vse skupaj
razmisliti v skupnem družbenem kontekstu.

Postavljam pa dve vprašanji. Prvič: v kolikšni meri vnaprejšnje
oblikovanje koalicij v Nemčiji oziroma vnaprejšnje razglašanje
koalicije res zavisi od taktičnega glasovanja? In drugič: Čemu
pripisujete dejstvo, da zahodna in severna Evropa daleč
prevladujoče prakticira sorazmerne sisteme?
Prof. dr. Max Kaase
Najprej bi rekel, da se z vami popolnoma strinjam v trditvi, da je
zek> težko spreminjati sisteme, ko so že enkrat zelo etablirani.
Kar pa zadeva vprašanje stabilnosti vladanja, sem že skušal
pojasniti. V ZRN sploh nimamo nobenih težav v zvezi s stabilnostjo
vlade. Imamo pa težave z odločitvami vlade, vladnih strank,
koalicijskih strank v vladi; ne vemo vedno, kdo jih je sprejel. Volitve
so v bistvu zelo grob instrument, s katerim na grobo polariziramo
vsebine. Res pa je, da so danes sistemi postali manj polarizirani
glede političnih opcij, in volivci s svojimi odločitvami ne morejo
sprejemati neke detajlne politike. O čem lahko odloča volivec?
Odloča lahko o vladah. Sami moramo oceniti, ali je za politični
sistem neke države bolj ugodno, če ima volivec jasno orientacijsko
postavko, če ima enotno, homogeno vlado iz ene same stranke,
ki dobro vlada. Če pa vlada ne dela dobro, potem ima volivec
možnost, da s svojim glasom tako vlado odpokliče. To je moto teh
sistemov, in to je aspekt, ki ga ocenjujem za zelo pomembnega in
ki ga cenim zelo visoko. Nočem pa s tem reči, da bi samo
majoritetni princip vodil do uspeha. Na Nemškem se pač potrjuje
kombinirani sistem. Obstaja pa cela vrsta tez, ki utemeljujejo
drugačne principe.

Omenili ste celo vrsto korektur nemškega sistema kot predlog
za diskusijo. Reči moram, da sicer diskusija o volilnih sistemih
lahko poteka v akademskih krogih. Sicer pa v političnih krogih
ZRN ni te teme od 1960. leta.
Dotaknil bi se vprašanja volitev določenih oseb. Pri nas imamo
328 relativno velikih volilnih okrožij, in treba je reči, da državljani
zelo malo vedo o imenih ljudi, o osebnostih, ki se pojavljajo v
volilnih okrožjih. Zato pri nas volitve določene osebe, niso tako
pomembne, razen ko gre za Bavarsko, kjer so parlamentarci
določenega volilnega okrožja že nekako dedno perpetuirani. Delež
•istih, ki poznajo parlamentarce po imenu, je vsekakor zelo majhen.
Nekaj podobnega je tudi v Angliji, čeprav so tam manjša okrožja.
To je nekako generalni problem.
Zadnje vprašanje se je nanašalo na vpliv zaveznikov na
vzpostavitev parlamentarne demokracije v ZRN. Res je, da so
zavezniki skušali močno vplivati na našo ustavo. Imeli pa so
zavezniki celo vrsto razlogov, zakaj se niso odločili proti
m
inistrskim predsednikom zveznih dežel, ki so bili centralni akterji
v
nemškem parlamentu. Prišlo pa je do precejšnjih konfliktov med
zavezniškimi silami in parlamentom, dokler niso tudi zavezniki
Potrdili nemške ustave.

Nemški sistem je po mojem mnenju bolj izreden primer in ne bi ga
mogli navajati kot princip delovanja koalicije v vladi. Seveda, pa
imate čisto prav, ko pravite, da polarizacija ni poglavitno vprašanje.
Ampak če naj ponovim bi dejal, da je zame poglavitno vprašanje,
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kateri sistem omogoča volivcem opcijo in akcijo, politično delovanje
in oceno tega, kako nekdo vodi državo.

izvedbo referenduma, predpisanih 50 % glasov da bi zmagal.
Največ glasov je dobil predlog socialdemokratske stranke, in
sicer 44,5 %. Zgodilo se je, da je ustavno sodišče dve leti po
referendumu, se pravi leta 1998, odločilo, da je zmagal predlog
SDS, ki je, kot rečeno, dobil 44,5 %. Seveda, sedaj se nekateri
sklicujejo na avtoriteto ustavnega sodišča, češ odločba ustavnega
sodišča je tu, treba jo je spoštovati, ker sicer je pod vprašajem
pravna država, če ne bi izvajali odločb ustavnega sodišča.

Namreč, če imamo državo, ki je razcepljena v svojih centralnih
dimenzijah, zlasti na ideološkem področju - in nekaj takega lahko
zasledimo v vojnem in povojnem obdobju - potem si je pač treba
povedati stvari zelo natančno in se vprašati, kako je cepitev tukaj
dimenzionirana. Vaših razmer ne poznam dovolj natančno.
Vprašanje je, kako velik delež prebivalstva zadevajo ideološke
dimenzije in za koliko ljudi je ravno to najbolj pomembno. Če je teh
veliko in če gre za več kot samo razcepitev v družbi, potem je
treba razmišljati o smiselnosti večinskega volilnega sistema, ali
pa ga je treba drugače izoblikovati. To je v resnici osrednje
vprašanje, ki se ga je treba primerno lotiti.

Zanima me, ali se tudi pri vas kdo sklicuje na avtoriteto ustavnega
sodišča v kakem podobnem primeru ali kaki podobni situaciji?
Prof. dr. Max Kaase

In če pogledamo zgodovinski razvoj v ZRN ugotovimo, da izkušnja
z večinskim volilnim sistemom ni bila v 60 letih stimulirana samo
zaradi taktiziranja, zlasti s koalicijo. Dolgo časa ni bilo samo po
sebi umevno, da bi se stranke že pred volitvami jasno izrazile, s
kom bodo oblikovale vlado. Temu je bilo dolgo časa tako, dokler
se pač ni dovolj razvila politična kultura. In v trenutku, ko so se
stvari etablirale, ko se je politična kultura primerno razvila, je tudi
volilni sistem dobil svojo potrditev. Ne vem, ali vam je znano, da je
Nemčija edina država na svetu, ki ima nekaj, kar imenujemo
reprezentativna statistika za volilna okrožja. Statistiko smo uvedli
v petdesetih letih. Z naključno izbranimi primeri preizkušamo volilne
možnosti. Volivci oddajajo glasove na različno obarvanih lističih.
Različne barve pomenijo različno diferenciranje: po spolu, po
starostnih skupinah Imamo glasovalne lističe v osmih različnih
barvah. Sicer vidimo tudi iz volilne liste, kateri volivec kam spada.
Statistični urad prešteje glasove in tako pridemo do precej
zanesljivih predvidevanj. To omenjam zato, da ne bi rekli, da sem
izpustil kako pomembno informacijo. Res pa je, da je 1994. in
1998. leta prišlo do ugovorov v zvezi z varovanjem osebnih
podatkov. Zato naj bi do leta 2002 ta preizkušeni sistem spremenili.

Za to vprašanje sem vam zelo hvaležen, kajti to je eno najbolj
zanimivih vprašanj, s katerimi se tudi v ZRN ukvarjamo že več let.
V naši državi se večkrat pritožujemo čez ustavno sodišče, ki
vedno bolj posega v politiko in celo soodloča v politiki. Nekateri
ustavni sodniki so zelo aktivni na političnem področju, kar je prav
gotovo problem. Res je tudi, da politične stranke pri težkih
vprašanjih kaj rade odrivajo odgovornost in se v imenu večje
legitimnosti sklicujejo na ustavno sodišče. O tem poteka pri nas
stalna diskusija. Imeli smo celo vrsto izrednih in tudi dalekosežnih
posledic na političnem področju v zvezi z ustavnim sodiščem,
recimo, ko je šlo za medijsko politiko, za zakon o abortusu, ki ga
je ravno obravnavalo ustavno sodišče in ga tudi sprejelo. Zadnji
primer je zadeval ugovor glede presežnih mandatov, ki so
problematični aspekt nemškega sistema. V tem primeru ustavno
sodišče ni zahtevalo nobene dodatne revizije, kar je mogoče
tolerirati. Je pa ustavno sodišče opozorilo na novo razporeditev
volilnih okrožij, saj gre vedno za klasičen problem: manipuliranja
z rezultati volitev zaradi vzpodbudne ali neyzpodbudne razdelitve
volilnih okrožij.
,

Glede zadnjega vprašanja lahko rečem, da imate prav. V severni
in zahodni Evropi imamo proporcionalne volilne sisteme, ki so
delno povezani tudi z vprašanjem močne separacije teh družb.
Na Nizozemskem imamo skupine ljudi, ki so organizirani po celi
vrsti kriterijev in povezani v neki stranki; to bi lahko vodilo do
velike polarizacije. Če bi preprečili polarizacijo, bi prišlo do
konsenza med elitami, do konsenza demokracije. Vprašanje je
samo, koliko časa potrebujejo te družbe za dosego konsenznih
mehanizmov.
t
Tudi v ZRN je konsenz zelo poudarjen; vendar mislim, da je to tudi
slaba stran. Leta 1987 je bila v Nemčiji objavljena knjiga o pol
suvereni državi ZRN, kjer je bilo zapisano, da imamo glede vseh
centralnih odločitev vrsto akterjev, ki so vključeni tako, da je
manevrski prostor zvdzne vlade zelo omejen. To je problem, za
katerega bi lahko rekel, da ni primeren za demokracijo in za
volivce, ki naj odločajo.

Načeloma pa lahko rečem, da ustavno sodišče v Nemčiji ni
odločilno vplivalo na nemški volilni sistem.

Marjan Sedmak
Profesor Kaase nas pravzaprav nenehno opozarja na to, da so
volilni sistemi del političnega procesa, povedano drugače, če
takšen ali drugačen volilni sistem umestimo v takšno ali drugačno
konkretno politično ali družbeno situacijo, lahko dobimo zelo
različne rezultate; zato so potrebne adaptacije. Osebno sem
prepričan, da je lahko večinski volilni sistem v ZDA z veliko in
široko avtonomijo zveznih držav, z izjemno samostojno vlogo
sodstva, sodnikov, ki so skorajda institucija nad državo, zelo
učinkovit, zelo dober. Prepričan sem tudi, da nemški mešani sistem
izvrstno deluje v državi, ki ima tako rekoč institucionalizirano
civilno družbo, ki ima dobro organizirane interesne skupine itn.

Vprašanje

Kar zadeva Slovenijo pa se bojim, da cela vrsta teh prvin v
stvarnosti ne deluje. Še vedno imamo težave z delovanjem pravne
države. Osebno sem prepričan, da so naši mediji dosegli vrhunec
v osemdesetih letih in da poslej stagnirajo. Institucionalizirane
civilne družbe, vsaj tako mislim, nimamo. Kar zadeva znanost, ki
naj prispeva vedno nove ideje in ki naj nadzoruje, grobo rečeno,
neumnosti politike, menim da tudi ne funkcionira zadosti.

Rekli ste, da se je ustavno sodišče v ZRN večkrat ukvarjalo z
volilnim sistemom. Morda bi lahko navedli, v kakšni smeri. Ali je to
imelo kakšen večji vpliv na volilni sistem? Izhajam namreč iz
slabe izkušnje v Republiki Sloveniji. Ustavno sodišče je na zelo
nesrečen način poseglo v volilni sistem. Domnevam, da ste bili
informirani, da smo imeli leta 1996 na referendumu tri predloge o
volilnem sistemu; odločali smo o proporcionalnem, večinskem in
kombiniranem volilnem sistemu po nemškem vzoru. Rezultat
referenduma je bil tak, da noben od treh predlogov ni dobil
predpisane večine glasov. Namreč, noben od predlogov ni dobil
ne po naši ustavi in ne po samem zakonu, ki je bil pripravljen za

Ob razpravah o spremembah volilnega sistema se je pojavila tudi
ideja, da bi zaradi povečanja števila članov spodnjega doma, da
uporabim ta klasični izraz, odpravili zgornji dom. Zato vprašujem
prof. Kaaseja, kakšna je vloga in kakšno je gledanje na vlogo
drugega doma v nemškem političnem sistemu?
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Prof. dr. Max Kaase

povezan sistem obeh zborov. In o tem se v Nemčiji nenehno
razpravlja. Odkar obstaja povojni federalizem, se je cela vrsta
komisij že ukvarjala z revizijo nemškega federalizma. Ker gre v
federalizmu za občutni zaviralni element, bi mnogi, tudi sebe
priševam mednje, radi dali deželam večje pristojnosti na davčnem
področju.Tako bi obstajala konkurenca med deželami za najboljše
politične rešitve na finančnem področju, kjer je resnično možno
izvajati deželno politiko. Problematično se mi zdi tudi razmerje
med obema nemškima domovoma; po mojem mnenju ga je treba
nujno spremeniti.

Na volilni sistem ne bi gledal kot na del političnega procesa, temveč
kot na odločilni okvirni pogoj za delovanje, za potek političnega
procesa. Torej, če ste dejali, da je nemški sistem dober, me to
veseli. Sam osebno ne delim tega mnenja z vami in povedal vam
bom tudi, zakaj ne. Poglejte si samo ekonomski in družbeni razvoj
Nemčije v zadnjih letih, vključujoč tudi aspekt nemške združitve,
ki se je pridružil splošnim razvojnim procesom; te označujem z
internacionalizacijo in globalizacijo. V nemški debati so le
maloštevilni oporekali temu, daje pri razvoju Nmečije v petdesetih
in šestdesetih letih šlo za neke vrste kvazi kooperativistično
družbo, ki ni bila sposobna inovativnosti, vsaj ne v dovoljšnji meri.
Tako ugotavljam, da so kombinacije koalicijskih vlad in federalizma
nemške provenience, ki dopušča deželam malo samostojnosti in
ki povezuje vse med deželo in zvezo, pripeljale do tega, da je
Nemčija v Evropi zaostala dežela, ki ni sposobna dovolj
fleksibilnosti, inovativnosti. To me boli, to moram odkrito priznati.

Marjan Sedmak
Ali mislite, da je obstoj drugega doma v političnem sistemu v
Nemčiji in tudi sicer koristen?

Zdaj pa preidimo k Sloveniji. Seveda, ne bi mogel kaj prida govoriti,
če se detajlno ne ukvarjam s problemi kake dežele. Šele potem
lahko dajem izjave o tako pomembnih vprašanjih, kot je volilni
sistem. Pravite, da Slovenija še ni pravna država, da še ni delujoče
civilne družbe. Če ta predpostavka drži, to vi lahko bolje ocenjujete
kot jaz, potem bi rekel, da vaša dežela še ni zrela za volilni
sistem, ki po tendenci producira močne vlade. Namreč, popolnoma
jasno je, da je v prehodni fazi, ki jo doživljajo dežele srednje in
vzhodne Evrope, še vse krhko. Zato enostavno obstaja bojazen,
da bi premočna vlada lahko sprožila svojske razvojne procese in
ne tistih, ki jih očitno šele odkrivate v slovenski družbi. Gledano s
tega vidika, je to točka, ki bi jo zelo resno analiziral in bi se z njo
detajlno ukvarjal.

Prof. dr. Max Kaase
Seveda je obstoj drugega doma koristen, žal, njegov potencial ni
dovolj izkoriščen, to je največji problem.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat
Glede zadnjega vprašanja bi rekel, da po svetu, kot vemo, ni
pretiranega prijateljstva med prvim in drugim domom. Taka podoba
se včasih kaže tudi pri nas. Mislim, da je za vsako demokracijo
drugi dom prednost in njegova pozitivna naravnanost prinaša
določen del bogastva. Mislim pa, da tudi volilni sistem prinaša v
konkretni državi, v konkretni politiki določeno stopnjo demokracije
več. Vsak volilni sistem, ki k demokratičnosti prinaša, je bistveno
boljši od tistega, ki iz nje odnaša. Ko gre za večinski volilni sistem,
pa ugotavljamo, da je drugi dom praviloma še bistveno bolj
pomemben kot v proporcionalnem sistemu, kjer ima kar nekaj
političnih struj možnost parlamentarnega delovanja.

Vaše vprašanje se nanaša na državni svet, ki je, če sem prav
obveščen, oblikovan po bavarskem senatu. Verjetno ste tudi sami
ugotovili, da so Bavarci z referendumom ukinili senat. Kakor koli
to ocenjujemo, ne bi mogli reči, da bavarskemu političnemu sistemu
škodi, da nima več senata. Drugačna pa je stvar z vidika
nemškega federalizma. Nemčija je tradicionalno federalistično
organizirana država. Vprašanje pa je, za katere vrste federalizem
gre. Pri nas se govori o tako imenovanem kooperativnem
federalizmu. Pred veliko koalicijo je bila v času ekonomskih
problemov leta 1966,1967 izvedena reforma finančnega zakona,
kar je vplivalo na spremembo ustave. V 91. členu so bile uvedene
skupne naloge zveze in dežel, kar je vzpostavilo ekstremno

Mislim, da je današnja razprava ponudila kar nekaj razmišljanj v
vroče dni naših političnih odločitev. Upam, da jih bomo koristno
uporabili.
Zahvaljujem se vsem razpravljalcem, še posebej pa našemu
gostu, prof. dr. Maxu Kaaseju.
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Predgovor

I.

Drugi domovi evropskih držav

II. Drugi dom - Avstralija

Avstrija
Belgija
Belorusija
Bosna in Hercegovina
Češka republika
Francija
Hrvaška
Irska
Italija
Luksemburg
Nizozemska
Norveška
Poljska
Romunija
Ruska federacija
Slovenija
Španija
Švica
Velika Britanija
Zvezna republika Jugoslavija
Zvezna republika Nemčija

III. Drugi dom - Združene države Amerike

Pri vsaki državi je predstavljeno predstavniško
. telo in drugi dom. Gradivo je razdeljeno na
naslednja poglavja:
- sestava predstavniškega telesa
- drugi dom (sestava, način sestave, mandat,
predčasni razpust, vodstvo, naloge, zakonodajni
postopek, zasedanja, telesa doma, imuniteta,
nezdružljivost funkcije, povezanost z Evropsko
unijo, nagrada za delo članov, strankarskopolitična sestava, zgodovina)
- državni svet (Conseil d'Etat) - posebno telo,
posvetovalni organ v nekaterih državah

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.ds-rs.si ali http://www.sigov.si/dsvet/index.htm
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