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KONSTITUIRANJE IN ORGANIZACIJA 

DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na podlagi 43. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/ 
92) ter prvega in drugega odstavka 7. člena poslovnika državnega 
sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je Državni svet Republike Slovenije na 
53. seji, dne 21. junija 2000, 

izvolil 

za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 

Toneta HROVATA, univ. dipl. Inž. agr. 

Na podlagi 43. člena zakona o državnem svetu (Ur. I. RS, št. 44/ 
92)ter prvega in drugega odstavka 7. člena poslovnika državnega 
sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je Državni svet Republike Slovenije na 
53. seji, dne 21. junija 2000, 

izvolil 

za podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije 

dr. Avgusta MAJERIČA 

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena zakona o državnem svetu 
(Ur. I. RS, št. 44/92) ter prvega in drugega odstavka 7. člena 
poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93) je Državni svet 
Republike Slovenije na 53. seji, dne 21. junija 2000, 

izvolil 

mag. Dušan Semolič 
dr. Milan Zver 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za medna- 
rodne odnose in evropske zadeve 

Predsednik: 

Podpredsednica: 

Člani: 

Franc Batagelj 

Katarina Ovca Smrkolj 

mag. Igor Blažina 
Branko Grims 
Bojan Korošec 
prof. dr. Vladimir Korun 
Božo Kuharič 
Dušan Rebolj 
akad. prod. dr. Veljko Rus 
Alojz Suhadolc 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospo- 
darstvo 

Predsednik: 

Podpredsednik: 

Člani: 

Borut Meh 

Branko Lukšič 

mag. Igor Blažina 
Vincenc Janša 
Bojan Petan 
Dušan Rebolj 
Jože Resman 
Boris Šuštaršič 
prof. dr. Franc Vodopivec 
Albert Vodovnik 

predsednike, podpredsednike In člane komisij Državnega 
sveta Republike Slovenije 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za politični 
sistem 

Predsednik: 

Podpredsednik: 

Člani: 

Branko Grims 

Branko Matkovič 

Polde Bibič 
Jože lic 
prof. dr. Vladimir Korun 
dr. Avgust Majerič 
Bojan Petan 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za malo go- 
spodarstvo In turizem 

Predsednik: 

Podpredsednik: 

Člani: 

Janez Oven 

Alojz Kaučič 

mag. Jožko Čuk 
Jože lic 
Karlo Kastelic 
Vekoslava Krašovec 
Alojz Oset 
Janez Praper 
Alojz Suhadolc 
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Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za družbene 
dejavnosti 

Predsednik: 

Podpredsednica: 

Člani: 

dr. Zoltan Jan 

Vekoslava Krašovec 

Polde Bibič 
Karlo Kastelic 
Petra Kersnič 
Bojan Korošec 
Milan Ozimič 
akad. prof. dr. Veljko Rus 
Boris Šuštaršič 
prof. dr. Franc Vodopivec 

Milan Ozimič 
Katarina Ovca Smrkolj 
Alojz Suhadolc 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmeti|stvo, 
gozdarstvo in prehrano 

Predsednik: 

Podpredsednik: 

Člani: 

Peter Vrisk 

Jože Resman 

mag. Igor Blažina 
Tone Hrovat 
Alojz Kaučič 
Jurij Kuštrin 
Cvetana Rijavec 

Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo In regionalni razvoj 

Predsednik: 

Podpredsednik: 

Člani: 

Janez Praper 

dr. Milan Zver 

Franc Batagelj 
Darko Kavre 
Jurij Kuštrin 
Darja Odar 

Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike 
Slovenije 

Predsednica: 

Člani: 

Petra Kersnič 

Branko Grims 
Božo Kuharič 
Janez Oven 
Albert Vodovnik 

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 

državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona 

o njem še enkrat odloča 

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o potnih listinah 

državljanov republike Slovenije 

Državni svet Republike Slovenije je na 54. seji, dne 27.6.2000, ob 
obravnavi zakona o potnih listinah državljanov Republike 
Slovenije, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 51. 
izredni seji, dne 20. 6. 2000, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike 
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o 
zakonu o potnih listinah državljanov Republike Slovenije. 

Obrazložitev 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 20. 6. 2000 sprejel zakon 
o potnih listinah državljanov Republike Slovenije. 

Člen 9 tega zakona določa: 

"Diplomatski potni list se izda predsedniku Republike Slovenije, 
poslancem Državnega zbora Republike Slovenije, predsedniku 
Državnega sveta Republike Slovenije in članom Vlade Republike 
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Slovenije, predsedniku Ustavnega sodišča Republike Slovenije, 
varuhu človekovih pravic, predsedniku Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije, predsedniku Računskega sodišča Republike 
Slovenije, delavcem diplomatskih in konzularnih predstavništev 
ter misij Republike Slovenije v tujini, ki imajo diplomatske in 
konzularne nazive ter delavcem ministrstva, pristojnega za 
zunanje zadeve, ki opravljajo diplomatske in konzularne zadeve 
in imajo diplomatske nazive, vodjem državnih delegacij Republike 
Slovenije, osebam, ki po sklepu Vlade Republike Slovenije odhajajo 
na delo v mednarodne organizacije kot funkcionarji diplomatskega 
ranga v omenjenih organizacijah, diplomatskim kurirjem in 
določenim drugim osebam, če je to v interesu Republike Slovenije. 

Diplomatski potni list se lahko izda tudi ožjim družinskim članom 
delavcev diplomatskih in konzularnih predstavništev ter misij 
Republike Slovenije v tujini in družinskim članom oseb, ki po sklepu 
vlade odhajajo na delo v mednarodne organizacije, če z njimi 
živijo v skupnem gospodinjstvu v tujini ter ožjim družinskim članom 
oseb iz prejšnjega odstavka, če jih spremljajo na službeni poti v 
tujino." 

najvišja organa oblasti. Ustava v ničemer ne podcenjuje en organ 
ali hierarhično razvrednoti državni svet proti državnemu zboru. 
Vsako parlamentarno telo je suvereno na svojem področju. 
Parlament ima lahko več teles. Vsako parlamentarno telo ali 
drugače imenovana zbornica, senat - chambre je določeno in 
precizirano v okviru ustave. Ima večje ali manjše pristojnosti. 
Kljub temu je to še vedno parlamentarno telo in del parlamenta. 

Nikakor pa ni dopustna diskriminacija v okviru parlamentarnih 
organov. Diskriminacija pomeni obravnavati dve istovrstni kvaliteti 
na različen način. V čem so poslanci državnega zbora zaslužni 
za diplomatski potni list, medtem ko so svetniki državnega sveta 
temu nevredni. 

Zato državni svet smatra, da je zakon o potnih listinah neustaven, 
ker ne spoštuje načelo enakovrednosti parlamentarnih organov 
in njihovih članov. Zakon vzpostavlja diskriminacijo - večvrednost 
poslancev državnega zbora, ki ni v ničemer utemeljena z določili 
čl. 80 do vključno čl. 101 Ustave Republike Slovenije. 

Med drugim zakon podeli diplomatski potni list vsem poslancem 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Ustava Republike Slovenje v razdelku IV. urejuje državno ureditev. 
Pod pododdelkom a) je normiran državni zbor, pod pododdelkom 
b) državni svet. Državni zbor in državni svet sta oba 
parlamentarna organa, to se pravi predstavniški telesi in s tem 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Jože lic. 

Državni zbor je na 52. izredni 
seji, dne 11.7. 2000, ob ponovnem 
odločanju zakon sprejel. 

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o 
zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva 

Državni svet Republike Slovenije je na 54. seji, dne 27.6.2000, ob 
obravnavi zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega 
varstva, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 51. 
izredni seji, dne 22. 6. 2000, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike 
Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno odloča o 
zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. 

Obrazložitev 

V drugi obravnavi predloga zakona o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva (ZZPPZ), je Komisija državnega sveta 
za družbene dejavnosti podrobno obravnavala in izoblikovana 
pet vsebinsko pomembnih amandmajev, ki jih je državni zbor 
tedaj skoraj v celoti vgradil v besedilo 7., 8. in 9. člena zakona. 

Na drugi strani pa se je istočasno in vzporedno, na prehodu iz 
druge in v tretjo obravnavo ter zlasti ob končnem sprejemanju 
zakona na podlagi vladnih amandmajev, izvedla nedopustna 
dopolnitev, in sicer tako, da se preko odvečnega in namerno 
zamegljenega besedila četrtega odstavka 4. člena določa tehnična 
rešitev oziroma definira tehnologija, tako za kartico zdravstvenega 
zavarovanja (KZZ) kot za zdravstveno kartico (ZK). Poleg sedaj, 
že skoraj vsem državljanom Republike Slovenije, izdane kartice 
zdravstvenega zavarovanja, ta zakon definira še zdravstveno 
kartico, ki bo očitno še ena kartica na področju zdravstvenega 
varstva v Sloveniji. Vsebinska opredelitev nabora osebnih, 
administrativnih in zdravstvenih podatkov na zdravstveni kartici 

je razvidna iz priloge zakona (IVZ 1.1., str. 1/35). 

Ker se je ZZZS pri kartici zdravstvenega zavarovanja odločil za 
čipno tehnologijo, četrti odstavek 4. člena novega zakona pa 
določa uporabo infrastrukture kartice zdravstvenega zavarovanja 
tudi za zdravstveno kartico, lahko utemeljeno sklepamo, da bo 
tudi pri uvedbi zdravstvene kartice predpisan oziroma izbran čip, 
ta pa ni primeren medij za varno hranjenje zaupnih in še zlasti ne 
medicinskih podatkov. Še več: v obrazložitvi k vladnemu 
amandmaju za sedanji četrti odstavek 4. člena je dobesedno 
navedeno: 

/ 
"Zbirka podatkov za zdravstveno kartico je izvedena zbirka iz 
osnovnih podatkovnih zbirk in služi podatkovnemu povezovanju 
med izvajalci zdravstvenega varstva. Z amandmajem se 
natančneje opredeljuje uporaba infrastrukture kartice 
zdravstvenega zavarovanja za potrebe zbirke zdravstvene 
kartice in zagotavlja popolna podatkovna neodvisnost. Fizični 
nosilec zbirke zdravstvene kartice je isti kot za zbirko 
podatkov za potrebe izvajanja zdravstvenega zavarovanja 
na_kartlci zdravstvenega zavarovanja, ob tem, da so 
zagotovljeni ločeni dostopi do sklopa zdravstvenih podatkov in 
do sklopa zdravstvenih podatkov zdravstvenega zavarovanja". 

Določanje tehnične rešitve oziroma izbora kartične tehnologije 
(tehnični in organizacijski ukrepi) v zakonu nima objektivnega 
opravičila ali utemeljitve, kajti 7. člen tega zakona v ta namen 
pooblašča ministra, pristojnega za zdravstvo v soglasju z 
ministrom, pristojnim za pravosodje in ministrom, pristojnim za 
znanost in tehnologijo. Pri tem je seveda ključnega pomena 
varovanje zaupnih podatkov, ki temelji ravno na tehničnih in 
organizacijskih ukrepih - ti pa primarno pomenijo izbor takšne 
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tehnologije, ki uporablja za fizični nosilec podatkov varen nosilec, 
ki ne dovoljuje, da bi podatki lahko tako ali drugače nenadzorovano 
in celo brez sledu izginili. Zato je državni svet v drugi obravnavi 
zakona v svojem amandmaju posebej predlagal, da mora nosilec 
podatkov (kot eden od evidenčnih sredstev) zagotavljati 
"neizbrisljlvost"_zapisanega, kar pa seveda ne pomeni, da se 
zapisa na željo pacienta ne da izničiti. Ključno dejstvo pa je, da čip 
takšnih lastnosti (neizbriljivost) nima in jih tudi v bodoče praktično 
ne bo imel. Seveda s tem ne želimo reči, da pomeni čip slabo ali 
zastarelo tehnologijo, ampak da je kot nosilec zaupnih podatkov 
zdravstvenega varstva neprimeren zaradi nezadostnega 
zavarovanja podatkov, kratke življenjske dobe, ekonomske 
neupravičenosti in podobno. 

Vse to je povzeto po strokovni literaturi iz držav EU ter tudi iz 
ravnanja Nemčije, ki ima sicer kot edina država na svetu čipno 
zavarovalniško kartico s strogo opredelitvijo, da čip ne sme biti 
nosilec nabora zdravstvenih podatkov. Dober primer je tudi 
Švedska, ki je pred dvema letoma opustila uvedbo čipne kartice 
(elektronski recept) zaradi prevelikih stroškov, premajhne koristi 
in problematične varnosti glede možnih, a težko razpoznavnih 
napak. 

Če iz povedanega na splošno ocenimo zakon, ni ugovora k 
osnovni vsebinski strukturi, ampak k deplasiranim vsadkom po 
vladnih amandmajih še zlasti v četrtem odstavku 4. člena in pri 
črtanju besede "neizbrisljivi" v tretjem odstavku 8. člena. 

Če odložilni veto ne bo sprejet in s tem zakon ustrezno korigiran, 
se konkretne posledice kažejo v naslednjem: 

odgovornost za uvajanje zdravstvene kartice na podlagi 
neprimerne tehnologije je prenesena na državo, s čemer 
postaja odgovornost pristojnih državnih organov, ki te kartice 
uvajajo, le abstrakcija; 

četrti odstavek 4. člena objektivno razbremenjuje odgovornost 
ZZZS za nezakonito uvedbo kartice zdravstvenega 
zavarovanja, kajti ZZZS je uvajal kartico v času, ko je imel 
vse svoje dokumente objavljene v Uradnem listu RS v smislu, 
da uvaja zdravstveno kartico (ZK) po pooblastilu veljavne 
zdravstvene zakonodaje; pravna zadrega, ker je ZZZS v 
resnici uvajal takrat nelegalizirano kartico zdravstvenega 
zavarovanja (KZZ), je bila reševana z interpretacijo Službe 
za zakonodajo vlade Republike Slovenije, češ da gre pri 
besedah zdravstvena kartica in kartica zdravstvenega 
zavarovanja zgolj za "terminus technicus"; po sedanji 
uzakonitvi zdravstvene kartice pa je postalo jasno, da je šlo 
pri ZZZS-jevih zagovornikih zavarovalniške kartice 
pravzaprav za zavajanje države in državljanov ter prikrivanje 

nezakonitega dejanja in nenamensko trošenje javnih 
zdravstvenih sredstev; 

- z uvajanjem še ene neprimerne in kratkoživljenjske kartice, 
nastaja nov strošek v višini najmanj 3 milijard SIT. To pomeni, 
da bosta obe kartici stali davkoplačevalce najmanj 5 milijard 
SIT, in sicer vsake 4 leta, kajti to je ciklus, ki ga zmore 
tehnologija čipnih (pametnih) kartic, da o dodatnih milijardnih 
stroških, ki bodo nastajali ob takšnih zamenjavah sploh ne 
govorimo; 

ker je bila ukinjena beseda "neizbrisljiv" v tretjem odstavku 8. 
člena zakona, je 8. člen zakona postal popolnoma protisloven 
z drugim odstavkom 9. člena, ki določa princip "audittrail" in 
"access trail", kajti čip kot izbrisljiv medij tega ne omogoča. 
Da je stvar še hujša, pa podatki shranjeni v tem mediju lahko 
izginejo brez sledu ali se pa lahko delno spremenijo. Kaj to 
pomeni v zdravstvu, ni treba posebej pojasnjevati; 

Slovenija postaja edina država na svetu, ki si je upala na 
nacionalnem nivoju predpisati hranjenje zaupnih medicinskih 
podatkov v čipu. Druge države uporabljajo čip le kot nosilec 
nekakšnega ključa za dostop do podatkovnih baz, nikakor 
pa ne kot nosilec pacientovih medicinskih podatkov; 

z denarjem slovenskih davkoplačevalcev smo objektivno 
pilotski eksperiment za najbogatejše in tehnološko najbolj 
razvite države EU, kar nima nobenega smisla; to je tudi 
razvidno iz preliminarne zabeležke medresorske komisije 
Ministrstva za znanost in tehnologijo z dne 5. 2. 1998. 
Dokončno poročilo je "nekdo" na Ministrstvu za zdravstvo 
"zamrznil" ter ga morda pred kratkim celo nekam odnesel, 
kajti kljub temu, da ni označen kot zaupni dokument ga 
Ministrstvo za zdravstvo noče obelodaniti; 

zakon pomembno razširja medicinsko informatiko za vse 
mogoče uporabnike, povsem pa zanemarja pravico 
zavarovanca - pacienta, da bi organizirano in tehnično podprto 
razpolagal s svojimi medicinskimi podatki, kar je v Evropi in 
razvitem svetu izrazit trend že od 1990. leta naprej. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič. 

Državni zbor je na 52.izredni 
seji, dne 11.7. 2000, ob ponovnem 
odločanju zakon sprejel. 
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Prvi odstavek 55. člena zakona o državnem svetu - predsednik 

državnega sveta obvešča predsednika državnega zbora o 

predlogih, mnenjih in zahtevah, ki jih je sprejel državni svet iz 

pristojnosti državnega zbora 

Sklepi državnega sveta ob obravnavi Letnega poročila o poslovanju in delu Sklada za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja d. o.o. Ribnica za 

leto 1999 

Državni svet Republike Slovenije je na 52. seji, dne 7. 6. 2000, 
obravnaval Letno poročilo o poslovanju in delu Sklada za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja d.o.o. 
Ribnica za leto 1999, in na podlagi prvega odstavka 55. člena 
zakona o državnem svetu, sprejel naslednje 

SKLEPE 

Državni svet se je seznanil z Letnim poročilom o poslovanju in 
delu Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja d.o.o. Ribnica za leto 1999 in ga v celoti 
podprl. 

Državni svet podpira smernice delovanja sklada, ki so zastavljene 
tako, da je upoštevan interdisciplinarni pristop pri reševanju 
problematike regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Hkrati 
opozarja, da je v proračunu potrebno zagotoviti več sredstev, saj 
bi bilo mogoče še z večjimi vložki na dolgi rok kmetijam zagotoviti 
razvoj, ne le preživetje. 

Državni svet ugotavlja, da sklad svoje delo koordinira z večjim 
številom ministrstev, zaradi česar je učinek vloženih sredstev 
največji, pri čemer so merila in kriteriji za dodelitve sredstev 
korektno postavljeni. 

Državni svet še posebej pozdravlja princip delovanja sklada, da 
službe poleg dodelitve sredstev spremljajo tudi njihovo realizacijo. 

Posebno skrb bi moral sklad nameniti področjem ob meji, tako 
južni in jugovzhodni kot tudi severni in zahodni. Ta področja bi 
morala dobiti možnost hitrejšega gospodarskega prilagajanja, saj 
so se razmere v zadnjih letih zelo spremenile, še bolj pa se bodo 
s približevanjem evropskim integracijam. 

Državni svet opozarja na velike razlike znotraj skupine, ki jo 
označujemo kot demografsko ogroženo, v okviru katere se 
predvsem mladi podjetniki z dobrimi idejami selijo z roba področja 
v večje centre. 

Državni svet ponovno opozarja, da mora Ministrstvo za ekonom- 
ske odnose in razvoj čim prej pripraviti podzakonske akte zaradi 
operativnega izvajanja zakona o pospeševanju skladnega 
regionalnega razvoja. Vsi zakonski roki so že minili. V pomanjkanju 
operacionalizacije zakona mora sklad poslovati po stari 
zakonodaji. 

Predlog sklepov je pripravljen na podlagi mnenja Komisije za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj in Komisija za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

208. člen poslovnika državnega zbora - državni svet predlaga 

sprejem obvezne razlage zakona 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državne svetnice Vekoslave Krašovec za 

sprejem obvezne razlage 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih 
taksah 

Državni svet Republike Slovenije je na 52. seji, dne 7.6. 2000, poda predlog za sprejem obvezne razlage 3. točke prvega 
obravnaval pobudo državne svetnice Vekoslave Krašovec, da odstavka 24. člena zakona o upravnih taksah (Ur.l. RS, št. 8/ 
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2000) in na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni svet 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme 
obvezno razlago 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o 
upravnih taksah. 

Predlog za sprejem obvezne razlage 3. točke prvega odstavka 
24. člena zakona o upravnih taksah se glasi: 

"Med društva in ustanove, ustanovljene v skladu z veljavno 
zakonodajo, ki so v določenih zadevah oproščeni plačevanja 
upravnih taksa, spadajo tudi sindikati". 

Obrazložitev 

Zakon o upravnih taksah (Ur.l. RS, št.8/2000) v 24. členu navaja 
oproščence plačila upravnih taks in sicer v določenih upravnih 
postopkih. 

Med oproščenci plačila taks so v 3. točki prvega odstavka 
navedena društva in ustanove, ustanovljeni v skladu z veljavno 
zakonodajo. Le-ti so oproščeni plačevanja taks za spise in dejanja 
v zvezi z izvajanjem njihovih registriranih dobrodelnih dejavnosti 

oziroma dejavnosti, ki jih opravljajo v javnem interesu. 

Ustanovitev sindikatov oz. pridobitev lastnosti pravne osebe ureja 
zakon o reprezentativnosti sindikatov (Ur.l. RS, št. 13/93) ter 
Pravilnik o evidenci statutov sindikatov (Ur.l. RS, št. 18/93). V tem 
smislu sodijo tudi sindikati med dejavnosti, ki so ustanovljeni v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so sindikati 
razvrščeni v posebno dejavnost, to je dejavnost sindikatov. V tem 
smislu se lahko obravnavajo kot specifične ustanove, 
ustanovljene na podlagi zakona. 

Sindikati opravljajo dejavnosti, ki so v javnem interesu, saj njihovo 
delovanje temelji na 76. členu Ustave Republike Slovenije ter 
mednarodnih konvencijah, zlasti Konvenciji št.87 o sindikalni 
svobodi in varstvu sindikalnih pravic. 

Sindikati se samofinancirajo s sredstvi članarine svojih članov in 
delujejo na tej podlagi kot neprofitne organizacje. 

Zaradi delovanja v javnem interesu, neprofitnega delovanja in 
delovanja na podlagi zakona se lahko tudi sindikati vštevajo med 
društva in ustanove, ki so v določenih zadevah oproščeni 
plačevanja upravnih taks. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega zbora 
bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles kot 
predstavnica državnega sveta sodelovala državna svetnica 
Vekoslava Krašovec. 

i 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Komisija državnega sveta za gospodarstvo in Komisija državnega sveta za malo 

gospodarstvo in turizem sta 7. julija 1999 v sklopu skupne seje komisij pripravili javno 

strokovno razpravo o ZAKONODAJI S PODROČJA JAVNIH NAROČIL - z vidika 

izkušenj udeležencev v razpisih javnih naročil po obstoječem zakonu 

Predsednik komisije za gospodarstvo In vodja posveta Borut 
Meh je na začetku razprave izrazil mnenje, da bi morala razprava 
služiti kot izhodišče za oblikovanje mnenj in stališč obeh komisij 
državnega sveta ob obravnavi zakonov s področja javnih naročil. 
Državni svet zastopa različne Interese v slovenski družbi, ti dve 
komisiji pa pokrivata interese gospodarskih subjektov: prva z 
vidika večjih gospodarskih subjektov, druga pa z vidika manjših 
gospodarskih subjektov - podjetnikov. 

Posvet je v veliki meri sklican na pobudo državnega svetnika 

prof. dr. Franca Vodopivca, je dejal ter najavil njegovo uvodno 
besedo in moderatorstvo posveta. 

Povzetek uvodnih razprav 

Prof. dr. Franc Vodopivec je uvodoma poudaril, da imajo javna 
naročila velik pomen za narodno gospodarsto, zlasti pa je 
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pomembno, da se vsa sredstva za javna naročila dejansko 
smotrno uporabijo. Javno naročilo je vse tisto, kar se plača z 
javnim denarjem. 

G. Miha Burger, svetovalec v kabinetu predsednika državnega 
zbora, je junija leta 1999 organiziral strokovni posvet z nekaterimi 
udeleženci razpisov za javna naročila. Prispevki udeležencev 
oziroma kar je bilo na tem posvetu povedano, me je prepričalo, je 
dejal, da je posvet o tej zakonodaji upravičen predvsem zato, da 
nova zakonodaja ne bi omogočala nič takega, kar se dogaja na 
osnovi sedanje zakonodaje. 

Med konkretnimi primeri je najprej omenil podjetje, ki skoraj 98 
odstotkov svojih izdelkov izvaža v tujino, že nekaj let pa doma na 
razpisu za javna naročila ne proda ničesar. To je dokaz, je dejal, 
da živi samo od izvoza in nižje cene. Drugi primer je bil objavljen 
v časopisju; javna raziskovalna organizacija - Inštitut za 
raziskovanje morja - je kupovala raziskovalno plovilo. Naše 
podjetje je ponudilo plovilo, ki je ustrezalo vsem karakteristikam, 
vendar pa na razpisu kljub nižji ceni ni uspelo. Med razpisom 
oziroma izbiro so se celo spremenili pogoji, ki jim je moral izdelek 
ustrezati. To je, kot je dejal, posebej omenil zaradi tega, ker 
raziskovalci često tarnajo, da industrija in uporabniki nimajo posluha 
zanje, za njihova znanja in sposobnosti. Ko pa se mora tudi 
raziskovalec odločiti o tem, ali bi kupil tuji ali enakovreden domači 
proizvod, vsaj tako je bilo razumeti iz objave v časopisih, se 
odloči za tujega. Tega se ne smemo navaditi. V tujini morda res v 
svojih zakonih o javnih naročilih in o revizijah javnih naročil nimajo 
določil, da morajo kupovati domače proizvode, dejstvo pa je, da 
vsi državni uradniki, od predsednika vlade do zadnjega šolskega 
ali sodnega sluge, vedo, da so moralno zavezani kupovati domače 
blago. V Nemčiji npr. velja, da uporablja državna administracija 
domače izdelke, našli pa so tudi poti, kako ljudi poučiti, da so 
javna naročila eden od vzpodbujevalnih elementov za rast 
narodnega gospodarstva. V skladu s tem je treba dati čim več 
javnih naročil, seveda v okviru konkurenčnih pogojev, domačim 
ponudnikom. 

MIha Burger, svetovalec v kabinetu predsednika državnega 
zbora, je predstavil prispevke udeležencev omenjenega junij- 
skega strokovnega posveta. Organiziral ga je z namenom, da k 
predlogu zakona o javnih naročilih ponudijo poslancem dodaten 
razmislek, dodatno mnenje civilne strokovne družbe. Prispevki 
med drugim kažejo na odnos oblasti do javnih naročil, zlasti z 
vidika porabe sredstev, je opozoril. 

V uvodnem delu je citiral misel iz zdravice predsednika Clintona 
na Brdu; Clinton nam je ljubeznivo povedal, da smo lahko ponosni 
na to, da je bil Jefferson pri pisanju ameriške ustave očitno 
navdahnjen s simbolnim tepežkanjem karantanskih knezov pred 
njihovim ustoličenjem, kar ne pomeni nič drugega, kot da naj bi 
bila oblast ponižna do tistih, ki so jo izvolili. To pa omogoča 
predvsem institucionalizacija nadzora oblasti, kar je Jefferson 
uspel postaviti kot temelj demokracije. 

Dejstvo je, da se ravno pri vseh zadevah, vezanih na javna 
naročila, najbolj kaže odnos oblasti do davkoplačevalcev ali 
drugače povedano, odnos oblastnikov oziroma razdeljevalcev 
proračunskega denarja na čelu z vsemi ministri do tistih, ki so jih 
izvolili. Ta odnos se kaže predvsem v precejšnjem pomanjkanju 
odgovornosti pri tem trošenju in v nenavadni spretnosti 
oblikovalcev zakonskih predlogov, da ne pride do jasnih in 
preprostih rešitev tega razdeljevanja. 

Nato je posredoval v nadaljevanju tega povzetka citirane misli iz 
prispevkov udeležencev strokovnega posveta. 

Drago Tomšič, predsednik revizijske komisije za javna naročila: 

"... Pri javnih naročilih je problem v tem, da se samoupravno 
dogovarjanje nadaljuje tako, da imajo sedaj neko prednost pri 
javnih naročili privilegirana podjetja. Najlažje je priti do javnih naročil 
s pogovarjanjem, skritim dogovarjanjem, težko pa je nastopiti 
konkurenčno z odprtimi kartami. Če sektor javnih naročil ni 
učinkovit, je vsekakor za to odgovorna država. Sedaj revizijska 
komisija nima nobene oblastne moči in tudi ne more izdajati 
ustreznega akta. Vlada se ni dovolj potrudila, da bi rešila ta prob- 
lem in komisija mora delovati nekako na osnovi improvizacij. ..." 

Prof. dr. Franc Vodopivec, državni svetnik:"... Imam občutek, da 
se pri pripravi koncesije za gradnjo verig na spodnji Savi ni ravnalo 
tako, da bi bila javna korist bolj zavarovana. Zakaj se je tako 
ravnalo, sem spoznal šele pred dvema dnevoma, ko mi je prišlo 
v roke pismo, v katerem je zapisano, da Ministrstvo za okolje in 
prostor ni odgovorno za strokovno in ekonomsko utemeljenost 
investicij. Noben v Sloveniji veljaven predpis ne nalaga upravnim 
organom, torej tudi temu ministrstvu, da opravljajo revizijo tehnične 
dokumentacije ali da zahtevajo, da se opravi revizija projektne 
dokumentacije, niti jim ne nalaga odgovornosti za ceno gradnje. 
..." Nanizal je še vrsto napak, ki so bile storjene pri podelitvi te 
koncesije in naštevanje zaključil z naslednjim; "Končno, vlada je 
dala koncesijo podjetju, ki formalno ni sodelovalo na razpisu." 

Martin Jakše, bivši član računskega sodišča:"... Kje je največ 
zlorab... na primer, zaradi slabe kvalitete projektne dokumentacije. 
In to izvajalci s pridom izkoriščajo. Ponudi 50- ali 100-odstotni 
popust, je jasno izbran, ampak ker so projekti slabi, je mogoče 
izvesti samo 30 odstotkov del po teh projektih, ki bodo plačana 
po nižji ceni, vse ostalo pa po 200 in več odstotkov višji ceni kot 
je normalno. Takih primerov je zelo, zelo veliko. Potem so tu še 
tajna dogovarjanja, čeprav obstajajo sistemi predvsem notranjih 
kontrol, ki lahko uredijo te zadeve. Zato mislim, da mora biti v tem 
zakonu o javnih naročilih dan poseben poudarek kontroli, da se 
ve, kdo pravzaprav odgovarja; ali je minister za kaj odgovoren ali 
ne...." 

Jože Hlebanja, upokojeni profesor na strojni fakulteti:"... Pravijo, 
da je naše mesto le znotraj multinacionalk. Trdijo, da zaradi 
nestrinjanja s prodajo podjetij tujcem oviramo dostop tujega kapitala 
na domače tržišče. To seveda ni res. Nasprotujemo le prodaji 
domačih podjetij pod ceno. Zagovarjamo enakopravno in korektno 
sodelovanje domačih podjetij s tujci. To dokazuje navsezadnje 
tudi primer Litostroja, ki ima s firmo ABB, to je z nekdanjim kupcem, 
sedaj pa s poslovnim partnerjem, pri sklepanju novih naročil 
enakopraven položaj in korektno sodelovanje. Podjetje si je 
opomoglo na osnovi domačih naročil. Iz tega izhaja, da bi morala 
biti slovenska poslovna politika usmerjena tako, da bi domača 
podjetja pridobila čim več naročil za domače kupce, seveda po 
konkurenčni ceni in z ustrezno kvaliteto. Na ta način bodo domača 
podjetja pridobila reference za svoje izdelke, ki so nujne za 
uveljavljanje na svetovnih tržiščih. Vstop na evropsko in svetovno 
tržišče brez ustreznih referenc ni možen. ..." 

Martin Cvilak, samostojni podjetnik:"... Problem je, da se projekti 
sploh ne preštudirajo, preden pride do javnega naročila, in to zelo 
kompleksni, strokovni projekti, kjer morata sodelovati pravna in 
ekonomska služba in to neodvisna od naročnika, ne pa, da je 
naročnik tisti, ki zbere okoli sebe skupino strokovnjakov in 
kvazistrokovnjakov, ki potem s svojimi avtoritativnimi, položajskimi 
izjavami vodijo projekt. Tisti, ki nacionalne projekte izpeljejo preko 
postopka javnega razpisa, morajo materialno in kazensko, včasih 
tudi politično odgovarjati, če se izkaže, da je bila državljanu ali 
državi narejena škoda. ..." 

Janez Vidic, direktor podjetja Iskra Emeco iz Kamnika:"... Ker 
proizvajamo opremo za merjenje energije, so naši kupci skoraj 
povsod javna podjetja. Glede javnih naročil na slovenskem trgu je 
situacija za nas zelo destruktivna, tako da praktično ni možnosti, 
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da bi prodali nekaj, kljub temu da smo, recimo, trikrat cenejši ter 
ponujamo ustreznejše ali veliko boljše pogoje. Tu gre za odkrito 
favoriziranje tujih dobaviteljev. Gotovo je bolj zanimivo iti na 
strokovni izlet v Zrich ali Nrnberg kot pa v Kamnik. Kot zanimivost 
naj povem, da smo bili pri nekem naročilu v Belgiji - po naši oceni 
- nepravično izločeni in smo potem na osnovi revizije in pritožbe 
preko Evropskega sodišča uspeli, da smo dobili to naročilo. Znotraj 
Evropske skupnosti to gre, moram pa reči, da znotraj Slovenije to 
ne gre. Sicer obstajajo razni načini pritožbe ali karkoli znotraj 
zakonodaje, ampak končnega uspeha to ne prinese. ..." 

Franja Ocepek, direktorica podjetja Kim iz Trbovelj:"... Naš pro- 
gram je proizvodnja hitrih plovil od 7 do 13 metrov. V zadnjem 
času smo se javili na dva razpisa in po odpiranju ponudb ugotovili, 
da smo po naši ponudbi za 30 do 57 % cenejši od vseh ostalih; 
ponudili smo tudi petletno vzdrževanje plovila na naše stroške. 
Dali smo tudi vse zahtevane garancije in certifikate. Gre za 
raziskovalno in za policijsko plovilo. Ko smo se pritožili na revizijsko 
komisijo, je naši zahtevi za revizijo ugodila in zahtevala nov razpis. 
Nacionalni raziskovalni institut se je tej zahtevi prilagodil in šel v 
nov razpis, je pa tako spremenil kriterije in samo definicijo plovila, 
da smo ugotovili, da se nimamo več kaj prijavljati. Na Ministrstvu 
za notranje zadeve pa se je zgodilo drugače. Enostavno so sprožili 
upravni spor in upravno sodišče je njihovi pritožbi ugodilo...." 

Matjaž Sebina, direktor podjetja Vialit, gradbeništvo:"... Predla- 
gatelja takšnega zakona bi bilo treba kaznovati, ker je gospo- 
darska škoda na podlagi tega več kot dokazljiva. Če bi bilo v 
interesu vlade, bi to že zdavnaj uredila. Niso toliko neumni, da ne 
bi znali pripraviti. Revizijsko komisijo imamo na papirju in tudi 
zakon o javnih naročilih, da se lahko pohvalimo Evropski 
skupnosti, kako imamo to urejeno, funkcionira pa nikakor ne...." 
Nanizal je še vrsto primerov iz gradbeništva, kjer prihaja do 
nepravilnosti pri razpisih, posebej pa navedel primer iz Ivančne 
Gorice, kjer je med razpisnimi pogoji za asfaltiranje nekaj ulic 
občina Ivančna Gorica zahtevala: "Za potrebe nadzornega organa 
je potrebno zagotoviti nov osebni avtomobil nad 1600 cm3 delovne 
prostornine motorja z vso možno aktivno in pasivno varnostjo za 
voznika in sovoznika." 

V ilustracijo vzdušja na strokovnem posvetu, kjer je bila še vrsta 
replik, je Miha Burger povsem kratko citiral uglednega profesorja 
Lojzeta Sočana: "... Pri nas manjkajo nekatere fundamentalne 
civilizacijske norme. Evropska unija, kakršna koli že je, ampak 
eno od pravil je, da finančna policija lahko pride kogar koli zaslišat, 
če kupi nekaj, kar je vredno več kot 20.000 nemških mark. 
Pregledajo račune in vse kar je potrebno. Pri nas pa nastaja sedaj 
elita, tisti, ki je največ nagrabil, največ nakradel. ... Mi dejansko 
ugonabljamo to našo družbo...." 

Ob koncu je dejal, da bo tudi ta posvet nekakšen mini referendum 
o tem, kaj in kako je treba popraviti v zakonu o javnih naročilih ter 
navedel svoje zaključne misli s posveta:"... To, kar se je danes 
zgodilo na tem posvetu, je pravzaprav edino orožje proti temu, da 
najvišji predstavniki države nekako s ciničnim nasmehom in še 
huje, kot je bilo tudi rečeno, s popolno odsotnostjo kakršne koli 
odgovornosti samo zamahnejo z roko in se ne ozirajo na takšne 
jasne, pametne in pravične argumente.Ta izrečena mnenja, kritike 
in priporočila preprosto stojijo, so v sferi pravičnosti, vemo pa, da 
pravičnost ni relativna stvar, se pravi podvržena taki ali drugačni 
interpretaciji in da bo preprosto storjen korak k izboljšavi sfere 
javnega naročanja...." 

Mag. Drago Tomšič, predsednik revizijske komisije za javna 
naročila, je opozoril na nekatere probleme pri delu revizijske 
komisije. Edina možnost, da se je komisija sploh pojavila v javnosti, 
so bili njeni odgovori na dokaj pogoste napade v dnevnem tisku. 

Izrazil je prepričanje, da si bodo prisotni na podlagi dejstev ustvarili 
določeno mnenje o ureditvi javnih naročil in o delovanju komisije 
ter o celotni problematiki na tem področju. 

Za javna naročila je značilno, da gre za zelo velik trg; obseg teh 
transakcij znaša 300 do 400 milijard tolarjev oziroma tretjino 
proračuna. 

Javna naročila prinašajo razvoj. Če bi uredili trg javnih naročil, 
potem bi Slovenija prihranila okoli 50 milijard tolarjev, kar je močan 
razvojni impulz. Ta prihranek je tako velik, da proračun Slovenije 
ne bi bil več problematičen, primanjkljaj bi preprosto izginil. 
Gospodarska rast bi se iz dosedanjih povprečno 3,5 % povečala 
na 4 %. Ocene in nekateri izračuni kažejo, da prispevek javnih 
naročil lahko za četrtino poveča gospodarsko razvojno dinamiko. 

Razvoj trga javnih naročil, je poudaril, je predvsem problem 
Slovenije, seveda pa tudi pogoj, da pridemo v Evropsko unijo. Na 
ta način bi rešili dva problema: s sinergičnimi učinki bi v narodnem 
gospodarstvu nastopilo popolnoma drugačno razmerje med temi 
razvojnimi trendi, ki so sedaj dokaj ekstenzivni, Slovenija pa bi se 
pričela razvijati kvalitativno, na višji ravni. 

Pri urejenem trgu javnih naročil imajo možnost, da dobijo ta naročila, 
dejansko boljši ponudniki. S tem se odpre široka možnost za 
vstop novih podjetij, sposobnejših od tistih, ki so do sedaj po 
dogovorih dobivala javna naročila. Pri tem je karakteristično, da 
se sedanje upravno pojmovanje javnih naročil spremeni v tržno 
pojmovanje. Javna naročila so namreč preprosto javne nabave, 
so komercialni posli, ne pa upravne transakcije: ponudnik išče 
možnost za prodajo svojih izdelkov in storitev, naročnik pa išče 
najboljšega ponudnika. To je enostaven mehanizem ponudbe in 
povpraševanja, kjer upravni postopek nima kaj iskati. Da pa bo 
trg pravilno deloval, je treba urediti tudi samo področje javnih 
naročil, kar bi moral opravljati urad za javna naročila. 

Glede revizije postopkov javnega naročanja pa je povedal, da je 
najboljša kontrola na trgu javnih naročil prav konkurenca, kjer 
ponudniki zelo pazijo, da se naročnik ne bi dogovarjal z drugimi 
konkurenti. Ponudniki so življenjsko zainteresirani, da so stvari 
transparetne in tržne. 

Treba je poudariti, da, upoštevaje koncept trga, to ni reševanje 
nekega upravnega spora, temveč je to gospodarski spor in na 
osnovi tega mora biti izdelan tudi zakon o reviziji postopkov 
javnega naročanja. V tem sporu sta nasprotni stranki državni 
kapital naročnikov in zasebni kapital ponudnikov, relacija med 
njima je civilnopravna. 

Povedal je, da je komisija v letu 1998 pregledala in rešila 276 vlog, 
kar je skoraj 10 % razpisov. Pozitiven učinek tega je, da je bila 
ponudbena cena, na osnovi katere so se sklenile pogodbe, za 9 
odstotkov nižja kot pa informacijska cena iz Uradnega lista. To 
kaže, da ta trg še ne deluje v polni meri, ker bi sicer lahko prihranili 
že omenjenih 50 milijard tolarjev. Sedaj ta prihranek ni tako velik in 
se tudi porazgubi, ker javne finance niso urejene. Trg je še vedno 
zelo problematičen, ker je bilo treba 57 % pregledanih razpisov 
zaradi diskriminacije ponudnikov razveljaviti ali odpraviti sklep o 
izbiri. 

Pri vsem tem je najbolj problematično to, da revizijska komisija 
nima pooblastil. Naročniki dobro vedo, zato pogosto izigravajo 
njene odločitve. Revizijska komisija je doslej še vedno vsak primer 
temeljito pregledala in če sama ni imela možnosti za ukrepanje, je 
zadeve predala naprej. 

V novem zakonu mora revizijska komisija dobiti vsa ta pooblastila, 
pomembno pa je tudi, da se uredi razmerje med ponudnikom in 
naročnikom. Evropske direktive urejajo to tako, da omejujejo moč 
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naročnikov in ščitijo šibkejšo stran - ponudnika. Naročniki imajo 
namreč veliko moč zaradi tega, ker uporabljajo oblastno moč, 
imajo pa tudi možnost uporabe monopsona ali oligopsona; to je 
razmerje, ko nastopa en ali nekaj naročnikov, ponudnikov pa je 
zelo veliko in tedaj je možno izvajati pritisk na ponudnike, kar za 
tržne relacije ni ugodno. 

Obstaja še možnost tihih dogovorov s ponudniki, da se javna 
naročila razdelijo mimo javnih razpisov; formalno pravno je stvar 
sicer urejena, dejansko pa je dobil naročilo ponudnik, ki se je 
dogovoril z naročnikom. Zakon o javnih naročilih pa je tu zato, da 
odpravi moč naročnika in omogoča ponudniku enakopraven odnos 
z naročnikom, da odpravlja oblastno moč naročnika in omejuje 
moč oligopsona ali celo monopsona. Naročnik mora v skladu s 
predpisi vse partnerje in ponudnike obravnavati enakopravno, 
kar onemogoča tihe dogovore. 

Poudaril je, da je zakon o javnih naročilih tisti akt, na podlagi 
katerega deluje trg. In če niti zakon o javnih naročilih ni urejen in 
niti zakon o reviziji postopkov javnega naročanja revizijski komisiji 
ne omogoča, da bi delovala tako kot bi morala, potem ta trg ne 
deluje in posledično to ne vodi k razvoju Slovenije in k pozitivnim 
učinkom za gospodarstvo. 

Na revizijski komisiji so kljub težavam skrajšali povprečni čas za 
revizijo na 12 dni, čeprav je predpisani čas 15 dni. Približno dva 
primera na mesec pa morajo zaradi težav še vedno podaljšati do 
30 dni. 

Nekateri naročniki in ponudniki se dejansko trudijo, da bi vse 
potekalo v redu; vedno pa se najdejo tudi naročila, ki to rušijo ter 
povzročijo, da je trud drugih ponudnikov in naročnikov zaman. To 
je izredno slabo, ker lahko povzroči, da bodo še tisti naročniki in 
ponudniki, ki se trudijo, da bi korektno rešili te odnose, v prihodnje 
ravnali enako. Zato je edina rešitev, da naročnike in ponudnike, ki 
se ne ravnajo po zakonu o javnih naročilih, doletijo ustrezne 
sankcije. Komisija mora imeti za to potrebno moč. 

Glede na probleme v revizijski komisiji je pojasnil, da so zaradi 
neurejenega zakona o javnih naročilih v letu 1998 intenzivno 
delovali le štirje člani; en član je bil zaposlen, trije upokojenci pa so 
sodelovali kot zunanji sodelavci. V letu 1999 sta se vključila še 
dva člana. Poseben problem je tudi, ker komisija in njeni člani 
nimajo statusa. Član, ki se zaposli v revizijski komisiji, po končanem 
mandatu izgubi možnost zaposlitve, ker je na prejšnjem delovnem 
mestu dal odpoved; zaradi neurejenega statusa postane 
tehnološki presežek. Seveda nihče ne bo šel v revizijsko komisijo 
na slabšo plačo, saj znaša le-ta približno 60 % plače, ki jo imajo 
člani komisije pri redni prejšnji zaposlitvi; to so namreč ugledni 
ljudje s položaji. Tudi zaradi tega ima komisija težave. 

Komisija nima vrste pooblastil; komisija ni organ, nima imena, ne 
more zaposliti svojih članov, ne more delovati s senati, nima pravne 
legitimacije. Predhodna revizija prve stopnje ni urejena, ker 
naročnik sam sebi izvede revizijo. Naročila se morajo obravnavati 
kot civilnopravni in ne kot upravni postopek. Komisija mora imeti 
tudi določena pooblastila, da si ogleda razmere na terenu, pridobi 
zaupne podatke in po uradni dolžnosti sproži določene procese v 
reviziji. Imeti mora pooblastilo za izvršbo svojega sklepa in seveda 
mora tudi ugotavljati razmere, ki vodijo k ničnosti pogodbe. 

Na koncu je opozoril še na dejstvo, da je po direktivah Evropske 
unije možnih več načinov reševanja. Za Slovenijo pride v poštev 
naslednja varianta: temeljna revizija prve stopnje, drugostopenjska 
vrhovna revizija, predvideno pa mora biti tudi pravno sredstvo, 
da gre potem spor kot izjemen primer na sodišče. Evropa namreč 
zahteva, da je odločitev na vrhovni revizija dokončna. Izjemni 
primeri glede odškodnin se rešujejo še na sodišču. Na tem 
konceptu je bil izdelan tudi predlog sedanjega zakona o reviziji 

postopkov javnega naročanja. 

Prof. dr. Franc Vodoplvec je komentiral, da iz povedanega lahko 
sklepamo, da oblast ni navdušena nad revizijsko komisijo, ki bi 
pri javnih naročilih delovala tako, da bi bile zadeve transparentne 
in da bi se javni denar porabljal čim bolj racionalno. Če se bo 
enako gledanje na javna sredstva nadaljevalo, se bo razkorak 
med rastjo BDP in rastjo proračuna nenehno večal. 

Menil je, da komisija kljub številnim oviram in nerešenemu statusu 
uspešno dela. Za zakonodajalca je pomemben diagram v poročilu 
o delu te komisije za leto 1998, v katerem navajajo opravljene 
revizije ter najpogostejše kršitve zakonov, povsem natančno pa 
opredeljujejo tudi člene zakona o javnih naročilih, ki omogočajo 
največ kršitev; tudi člene zakona, ki bi jih bilo treba vsebinsko 
preoblikovati. 

Povedal je tudi, da se v časopisih že nekaj časa pojavljajo resne 
pripombe na dogajanja v zvezi z javnimi naročili. Iz poročila o 
zbornični industrijski konferenci, objavljenega pod naslovom "Po 
industriji se pasejo vsi" (Delo, dne 19. 6. 1999), je citiral: "... Za 
industrijo so zelo pomembna javna naročila. Pri tem se mnogi 
naši naročniki vedejo potratno in dajejo prednost tujcem, celo če 
so domači dobavitelji boljši. Take naročnice za nekatere izdelke 
so naše osnovne šole. ..."Vprašljivo je, je poudaril, da lahko vsak 
najmanjši državni organ nastopa v postopku naročanja 
samostojno. Smotrneje bi bilo tako kot je na Nizozemskem, ko 
javna naročila za osnovne šole, sodišča, ministrstva itd. izpeljejo 
prek centralnega urada za javna naročila. 

Povzetek razprave 

Janko Puklavec, koordinator za javna naročila na Gospodar- 
ski zbornici Slovenije, je povedal, da so k predlogu zakona o 
javnih naročilih - danes je bilo sicer slišati, da je umaknjen iz 
obravnave, je dejal - dali Odboru državnega zbora za finance in 
Ministrstvu za finance vrsto pripomb. Združenje kovinske industrije 
je zainteresirano za to področje in si prizadeva čim bolje delovati 
v interesu svojih številnih članov. 

Osnovna ugotovitev združenja je, da se v Sloveniji z novim 
zakonom področje javnih naročil popolnoma odpira mednarodni 
konkurenci. Že po veljavnem zakonu, predvsem pa s sklenjenimi 
meddržavnimi sporazumi so bili ponudniki iz številnih držav na 
določen način že izenačeni s slovenskimi ponudniki. Novi zakon 
pa dejansko v celoti izenačuje ponudnike iz držav Evropske unije 
in celo iz drugih držav z domačimi ponudniki. To se jim v združenju 
zdi nesmiselno; zakon je preveč idealno sledil veljavnim direktivam 
in ne zajema dosedanje prakse. To področje je regulirano, praksa 
se razvija, najbrž pa jo res, kot je bilo že povedano, spremljajo 
tudi deviacije. Ponudniki imajo največji vpliv na urejanje, pritožujejo 
se takrat, kadar menijo, da so prizadeti. Pričakovali smo, je dejal, 
da bo novi zakon zajel predvsem izkušnje ter upošteval tiste 
ključne zahteve, ki jih postavlja Evropa s svojimi direktivami. 

Že v uvodu k predlogu zakona je napisano, da je novi zakon 
sestavljen na osnovi direktiv in drugih dokumentov Evropske 
unije. To se mi zdi narobe, je dejal; ocenjujemo, da je problem 
predvsem v tem, ker so za tujo konkurenco zanimivi zlasti 
infrastrukturni projekti, ki se izvajajo pri nas. Trenutno je to 
nacionalni program za izgradnjo avtocest, pričakujemo pa še 
aktiviranje drugih nacionalnih programov: za energetiko, za okolje 
itd. V naslednjih letih gre za velika sredstva - po ocenah vsaj za 
milijardo dolarjev - za te objekte, zato je prisoten strah, da bomo 
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z razpoložljivo tehnologijo in potenciali potisnjeni celo v položaj 
podizvajalcev. Tako tudi ni izpolnjen cilj, da so javna naročila 
priložnost za krepitev domačega razvojnega in poslovnega 
potenciala. Ta filozofija je iz zakona izpuščena. Prav v tem smislu 
so dali generalne pripombe; najprej je treba poudariti, da je to 
zakon za naše potrebe, jasno pa je tudi, da smo s samim 
sporazumom o pridruževanju sprejeli določene obveznosti, ki jih 
skušamo rešiti že s samim zakonom, druge pa s podzakonskimi 
akti. Predvsem infrastrukturni objekti predstavljajo možnost za 
rast in razvoj določenih naših nosilcev posla, tehnologij itd., vendar 
je sedaj ta možnost v nevarnosti. Jasno je treba povedati, da 
bodo številna manjša naročila, vsaj na obmejnih območjih, odprta 
za tujo konkurenco. 

V predlogu novega zakona zaskrbljuje predvsem izključitev 
protidobav. Doslej je bilo jasno, da so izjema orožje in objekti za 
obrambo; gre pa tudi za druga področja, kjer so protidobave 
možne in če ne izrabimo tega kot priložnosti, da pri takih velikih 
naročilih naredimo nove tržne prodore, bomo pač morali najti 
drugo rešitev. 

Nato je spomnil, da je postavil pri naših pogajalcih pred enim 
letom zahtevo po prehodnem obdobju ter da so Portugalci in 
Španci imeli desetletno prehodno obdobje; industrija naj zahteva 
prehodno obdobje in sicer za infrastrukturne objekte deset let, za 
druga manjša dela pa sedem let. 

Če zakon ne bo spremenjen v tem duhu, da bo predvsem 
priložnost za krepitev lastnih razvojnih in poslovnih potencialov, 
potem pač moramo z diplomacijo in z vsemi drugimi zadevami 
znati to rešiti in se pametno dogovoriti. 

Pri predlogu zakona nas predvsem moti, je dejal, da doslej 
pridobljene izkušnje iz prakse javnih naročil niso vključene. Javna 
naročila so premalo poudarjena kot pomemben generator razvoja 
domače industrijske proizvodnje, gospodarstva in storitev. Jasno 
je, da bo v Evropi od svoboščin, ki jih prinaša Evropska unija, 
zadnja uveljavljena svoboščina o prostem pretoku delovne sile. 
Zato moramo znati zaščititi naša delovna mesta pri večjih projektih 
in pri drugih poslih tako, da ne bomo dovoljevali, da bi tuja 
konkurenca celo z delovno silo posegala v naš prostor. 

Gotovo je nesmisel tudi zahteva o dokazilih, ki jih mora predložiti 
vsak naš ponudnik; med drugim npr. dokazilo, da razpolaga s 
kadri, z opremo, da je registriran itd.; če pa tujec teh dokazil ne 
more predložiti, najdemo kompromis, da se to reši z izjavo. To se 
seveda slovenskemu podjetju v Nemčiji nikoli ne zgodi; če papirjev 
ne more predložiti, ga najprej vprašajo, zakaj se je sploh prijavil. 
Take stvari v zakonu ne morejo biti in mi zahtevamo, je poudaril, 
najmanj enakopraven odnos. 

Z ožjega področja kovinske industrije je kot pozitiven primer 
navedel slovenske železnice, ki so takrat, ko so šle v nabavo 
novih tirnih vozil, zahtevale 60 % protidobave. To je bilo ocenjeno 
kot izjemna pravna poteza. Vendar taka poteza ne bo več mogoča, 
če bi bil zakon sprejet v predloženem besedilu, saj smo sami 
napisali, da tujega izvajalca ni dovoljeno prisiljavati, da opravlja 
neke storitve, npr. izvoz blaga. Poznamo pa tudi drugi tragični 
primer ob nabavi avtobusov za Ljubljanski potniški promet; vseh 
27 avtobusov, kar pomeni enomesečno delo za Avtomontažo, se 
je uvozilo in Nemčije. Domači proizvajalec, ki jih je izvozil prek 
300, bi lahko, če bi mu dali na voljo rok treh mesecev, opravil to 
delo. Danes torej za 4,7 milijarde kupujemo nove kompletne 
avtobuse na tujem kljub temu, da so naši konkurenčni. Zadeva je 
bila še bolj tragična, je dejal, ker je neki drugi domači prevoznik, ki 
z izvozom nima kaj dosti opraviti, dosegel, da je Ministrstvo za 
ekonomske odnose in razvoj s 1. januarjem ukinilo carino na 
uvoz avtobusov. Na pritisk malih domačih firm, ki se sicer ne 
ukvarjajo z izvozom, so bile carine odpravljene. Imamo torej 

naslednjo situacijo: javno podjetje že v razpisu onemogoča 
normalno prijavo našega ponudnika, tu pa je še državni organ, ki 
je odstopil od 5-letnega programa zniževanja carin in je popustil 
na zahtevo drugih manjših proizvajalcev. Rezultat tega je 
"povožena" firma in primer antiindustrijske politike. 

Viktor Žakelj, član revizijske komisije, je izrazil zadovoljstvo, 
saj gre za prvo srečanje po dveh letih delovanja; doslej je bilo 
nekaj seminarjev, vendar bolj kot rezultat podjetniške aktivnosti. 

Pričujoča razprava žal ne premore zaključkov, ki bi izražali hotenje 
in predstavljali stališče prisotnih, je dejal, želeč da to sestankovanje 
ne bi izzvenelo kot meditacija enako mislečih, ki bo ostala brez 
pozitivnih posledic, saj tisti, ki odločajo, nimajo jasnega koncepta. 
Najprej bi morali kvalificirano doreči temeljni zakon o javnih naročilih, 
ki bi vpeljal celoten sistem javnih naročil in predstavljal nadgraditev 
v uvodu povedanega. Treba je reči, da veljavni zakon v vrsti 
rešitev ni slab, predstavlja dobro osnovo, vendar pa je glede 
ključnega vprašanja - segmenta revizij in posledic - popolnoma 
okrnjen. Kaj sodi v ta segment in kako naj deluje, je bistvo 
konceptualnega vprašanja, ki bi ga morali doreči. Če bi imeli 
sistemski zakon, ki bi konceptualno razrešil vse dileme, s katerimi 
se srečujemo, bi lahko imeli tudi parcialne zakone, kot je zakon o 
sami reviziji oziroma revizijski komisiji. 

V vseh publicističnih prispevkih in javnem zavzemanju za ureditev 
teh vprašanj je bila dana prednost dvema vidikoma. Prvi je finančni 
vidik, češ da je namen javnih naročil zgolj zaščita fiskusa v vseh 
njegovih variantah, zato tudi Ministrstvo za finance bdi nad to 
zakonodajo. Drugi vidik je tako imenovani pravni vidik, ki daje 
slutiti, vsaj tako nekateri menijo, da je revizijska komisija nek 
parasodni organ, ki mora funkcionirati po zgledu takega ali 
drugačnega sodišča. Če bi bila ta teza točna, je dejal, je revizijska 
komisija nepotrebna, kajti imamo računsko in druga sodišča; in 
če je to zgolj pravni problem, naj se zadeve naslovi na eno od 
sodišč, ki bo razsodilo, kakor je treba. 

Kot pomembna je ocenil oba vidika; vendar tudi vse revizije 
potrjujejo - do sedaj jih je bilo uspešno opravljenih okoli 300 - da 
pravna problematika zmeraj oblj upada in da se vsi naročniki bolj 
ali manj držijo predpisov menjalnega prava, da pa v ospredje 
vedno bolj prihajajo vsebinska, upravna, tehnična in ekonomska 
vprašanja. 

Pri nas imamo s tega področja publiciranih okoli 30 prispevkov, v 
svetu pa je teh kapitalnih del nekaj sto. 

Le okrog tri odstotke izmed vseh je bilo tako imenovanih spornih 
revizij in revizijska komisija je za vsako natančno pojasnila, zakaj 
nečesa ni storila, je kaj opustila ali storila tako kot je. Večina teh 
revizij je bilo upoštevanih kljub vsem prostorskim, kadrovskim, 
tehničnim in drugim problemom. Zato je treba to izkušnjo razumeti 
kot nek element racionalnosti ter jo upoštevati pri novih rešitvah. 
Potrebujemo racionalno telo, ki bo svoje delo opravljalo kvalificirano 
in odgovorno. 

V nadaljevanju se je omejil na štiri vsebinska vprašanja. 

Prvo tako vprašanje je, ali je to upravni ali pravdni odnos. Gre za 
tako pomembno vprašanje, da je treba o njem razpravljati 
profesionalno - v organih in med ljudmi, ki se na to spoznajo. 

Komisija meni, da zadeva bolj teži k temu, da gre za pravdni 
odnos ter da imamo vrsto elementov, ki kažejo na to, da zadeva 
ni upravna. V vsakem primeru sem prepričan, je dejal, da je ta 
postopek "postopek sui generis", ki mora imeti dva elementa; prvi 
je časovni rok, ki mora biti kratek, drugi pa, da mora biti zaključek, 
sklep dokončen. Če prvega in drugega pogoja ni, smisel revizije 
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s stališča gospodarstva, ekonomije itd. izgubi vsakršno funkcijo. 
Predlagal je, da se na podlagi enega od sklepov obrnemo na 
pravno fakulteto ter da se v okviru neke katedre ali inštituta oblikuje 
interdisciplinarno telo, ki se bo začelo ukvarjati s to problematiko 
in ki bo kvalificiran sobesednik tako pripravljalcem zakona kot 
sekretariatu za zakonodajo. Očitno je namreč, da slednji govori 
drugačen jezik kot pripravljalec zakona. Pravna fakulteta kaže 
nagnjenje do tega, enako bo verjetno tudi na ekonomski fakulteti 
in še kje. Tako bi bila naša razprava in kontaktiranje s oblastjo v 
prihodnje mnogo bolj profesionalno, je dejal. 

Drugo vprašanje so javna naročila; da niso nekaj uniformnega, 
dokazujeta teorija in praksa v razvitih okoljih. Popolnoma drugačen 
ali spremenjen je postopek takrat, ko gre za vlaganje npr. v 
gospodarsko infrastrukturo, v informacijsko tehnologijo in soft- 
vere, ko gre za preskrbo upravnih organov z najrazličnejšimi 
artikli. V svetu je za vsak segment izdelana metodologija in so 
znani kriteriji. Mi pa imamo za zelo različne stvari enak pristop. Če 
hočemo tudi tu profesionalno napredovati, bi moralo že omenjeno 
telo začeti razpravljati o tej problematiki, priti do ugotovitev in 
končno do uzanc, v prihodnje morda do zakonskih norm. Vse 
dotlej pa bodo imeli vsi naročniki pri odločanju, ponujanju, 
revidiranju itd. večjo ali manjšo diskrecijsko pravico. 

Tretje vprašanje je povezano z nekaj primeri, ko se revizijska 
komisija vprašuje, kaj storiti s tistimi "ponudniki", ki ne upoštevajo 
revizije. V teh primerih se komisija obrača na računsko sodišče 
ali Ministrstvo za finance. Teh primerov je že nekaj in kažejo na 
nemoč oblasti, ki pa jo je sistemsko inavgurirala sama z zakonsko 
hibo, ki jo poznamo v veljavnem zakonu. Opozoril je tudi na pojav, 
da se naročniki, ki komisija razveljali nek postopek, "potresejo s 
pepelom" in gredo v nov razpis, ki pa ga že v prvem koraku 
priredijo tako, da že izloči potencialne ponudnike in protežira 
vnaprej izbranega ponudnika. Še bolj predrzni pa lahko to 
ponavljajo kar naprej, tako da ponudnik obupa ali pa odneha 
zaradi drugih razlogov. Ne gre za obrobne stvari, gre za nek 
instrument, ki na praktični ravni funkcionira, mi pa dejansko 
nimamo moči, da bi to preprečili, je dejal. Navadno za temi 
ponudniki ne stoji slovenska industrija, pač pa jih prezentirajo 
posamezne druge tuje firme in za judežev denar povsem 
neupravičeno izločajo slovenske ponudnike iz konkurenčnega 
boja. 

In še zadnje, pomembno vprašanje. V sistemu v svetu veljata 
dve načeli: načelo enakopravnosti pristopa, to se pravi, da imajo 
načelno vsi ponudniki vstop na ta trg, in načelo zaščite domačega 
ponudnika. Tudi naš obstoječi sistem dovoljuje za domačega 
ponudnika 10 % višjo ceno. Veliki slovenski naročniki zavestno 
uvajajo tuje dobavitelje, vendar se postavlja vprašanje, ali je to 
zakonsko mogoče preprečiti. Treba je ustvariti kulturo 
samozavedanja, da bomo Slovenci, tako kot to delajo Nemci in 
Italijani, najprej kupovali lastne proizvode pod enakimi pogoji. 

Sistemski zakon mora definirati, kdo se mora obvezno vključevati 
v sistem javnih naročil. Tudi ta zadeva ni razčiščena, je zaključil. 

Blanka Prlmec, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance in vodja sektorja za javna naročila, ki je pristojen za 
urejanje sistema javnih naročil, je povedala, da je njihova 
najnovejša velika naloga implementacija prava Evropske unije v 
slovenski pravni red, tako kot to veleva Evropski sporazum, ki je 
bil ratificiran v Državnem zboru Republike Slovenije in je začel 
veljati 1. februarja. Državni zbor je ratificiral tudi Marakeški 
sporazum, ki prav tako zavezuje Republiko Slovenijo, da 
implementira oziroma harmonizira javna naročila s sporazumom 
o vladnih nabavah, ki ga je Svetovna trgovinska organizacija že 
sprejela. Do sedaj ga je podpisalo 39 držav, pri čemer šteje kot en 
podpisanih Evropska unija, če pa prištejemo še države Evropske 

unije, jih je še veliko več. 

Novembra bodo sprejete nove direktive Evropske unije, ki 
postopke še poenostavljajo, je dejala. Gre za poenotenje vsebine 
vseh direktiv, kar sta sicer že storili direktivi 44/98 in 97/52, tako 
da bo morda na koncu celo ena sama direktiva. Delno se spreminja 
tudi sporazum o vladnih nabavah in za razdelave nekaterih javnih 
naročil na področju storitev, kjer je določeno, kako se urejajo tiste 
storitve, ki so na meji med javnimi naročili in koncesijami; kdaj se 
lahko dajo koncesije in kako se bodo urejale. O tem je bil govor na 
zadnjem zasedanju Svetovne trgovinske organizacije maja v 
Ženevi in sicer na komisiji za transparentnost javnih naročil. 

Zakon o javnih naročilih smo začeli pisati pred letom in pol; pol leta 
smo ga zelo natančno usklajevali. Sedaj ne bomo imeli le enega, 
temveč dva: zakon o javnih naročilih, ki implementira šest direktiv 
Evropske unije, in zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, 
ki implementira dve direktivi Evropske unije, ki urejata varstvo 
ponudnikov v postopkih javnih naročil. 

Danes je morala vlada na izredni seji državnega zbora umakniti 
predlog zakona o reviziji postopkov javnih naročil, je dejala; prišlo 
je namreč do bistvene razlike v konceptu in sicer glede vprašanja, 
ali gre za upravni ali za civilni postopek. Vsi se nagibamo k temu, 
da gre za civilno in ne za upravno razmerje, ker država tukaj 
nastopa kot pogodbena stranka, se pravi kot enakopraven subjekt 
v pogodbi. 

Zakon o javnih naročilih mora predpisati, kako so ponudniki, ki so 
sposobni enakopravno dobavljati pod enakimi pogoji, v enako- 
pravnem položaju tam, kjer se oddajajo javna naročila oziroma 
kjer proračunski uporabnik sklepa pogodbe o dobavi blaga, storitev 
in gradnji za svoje potrebe. In v tem primeru država kot največji 
naročnik seveda nastopa kot pogodbeni partner. 

Prav zato, ker mora biti poraba javnega, proračunskega denarja 
- naj gre za neposredne proračunske uporabnike ali za posredne 
proračunske uporabnike - vseskozi transparentna in ekonomična, 
ima zakon določene posebnosti in uveljavlja posebne pogoje, ki 
ne veljajo za splošno trgovino, za splošno tržišče. Ti posebni 
pogoji so navedeni že v sedanjem zakonu o javnih naročilih, 
vendar premalo natančno, zato lahko pride do takih kršitev, do 
kakršnih pač prihaja in ki jih poznamo. Četudi ne bi bila potrebna 
implementacija direktiv Evropske unije, se pravi evropskega 
pravnega reda, v slovenski pravni prostor, bi moral zakon o javnih 
naročilih doživeti določene spremembe in dopolnitve v smeri 
natančnejšega določanja, kaj so merila, kaj so pogoji, kako se 
definirajo tehnične specifikacije, kateri obvezni tehnični pogoji so 
pomembni itn. 

Zakon o javnih naročilih ureja postopek, je poudarila, ne more pa 
se spuščati v stvari, ki jih urejajo drugi zakoni; npr. predmet pogod- 
be in obvezne sestavine pogodbe določa zakon o obligacijskih 
razmerjih; kdaj lahko začne naročnik javno naročilo, določa zakon 
o izvrševanju proračuna. Zakon o javnih naročilih se na to samo 
sklicuje. Tehnični predpisi, ki morajo biti uporabljeni v tehničnih 
specifikacijah, so predmet zakona o standardizaciji. Na današnji 
seji državnega zbora so predlagani trije novi zakoni,je spomnila, 
s katerimi se bo sedanji zakon o standardizaciji, ki velja od 1995. 
leta, spremenil oziroma ukinil. Postopek harmonizacije tehničnih 
predpisov je v fazi prilagajanja; do sedaj smo sprejeli že 3600 
standardov, 1800 jih še moramo. 

S sedanjimi pomanjkljivostmi zakona o javnih naročilih, ki jih je 
navajal predstavnik gospodarske zbornice, se absolutno 
strinjamo, je dejala. Ne moramo pa sprejeti teze, da zakon premalo 
ščiti domače ponudnike, ker vemo, kakšne so mednarodne 
obveznosti Republike Slovenije. Evropski sporazum je zelo strog, 
zelo jasen, ima vrsto določil glede varstva konkurence. V tem 
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sporazumu med drugim piše, da država z nobenim ukrepom ne 
sme preprečiti nikakršne konkurence, razen če gre za zdravstve- 
ne, sanitarne in podobne zadeve.Tudi tega navodila smo se morali 
držati. Sicer pa konkurenco ureja zakon o varstvu konkurence, 
ki je tudi v parlamentarni proceduri; zakon o javnih naročilih se 
nanj samo sklicuje. 

Govorila je tudi protidobavah ter problemih, ki nastajajo pri tovrstnih 
poslih, ki med drugim odpirajo možnosti za izvoz slovenskega 
gospodarstva. 

Ob koncu je poudarila, da se ne strinja z mnenjem, da je zakon o 
javnih naročilih v celoti pretrgal s prakso dosedanjega zakona. 
Zadeve je poenostavil in razjasnil; kar smo mogoče imeli napisano 
v enem členu, je sedaj v enem poglavju. Premalo natančno so bili 
zapisani pogoji, merila; sedaj imamo npr. posebno poglavje o 
pogojih in merilih, posebno poglavje o referencah. 

Prof. dr. Franc Vodoplvec je v repliki na razpravo ge. Primec dejal, 
da se z mnogimi zadevami strinja, enako mnogimi pa sploh ne. 
Prvič, vsak tuji ponudnik bo raje vzel denar kakor blago. Še najmanj 
bi ravnal tako, kadar gre za dobave v 50-odstotni vrednosti 
javnega naročila. Vsaka protidobava pomeni dodatno tveganje, 
pomeni zanj dodatno delo, ki ga nihče ne plača oziroma ima z njim 
večje stroške. Razumem zahteve Evropske unije, je poudaril, 
vendar moramo pri vsaki zadevi maksimalno ščititi interese naše 
države in ne Evropske unije. 

Bojan Kern, Zveza inženirjev In tehnikov Slovenije, je povedal, 
da je zveza nevladna organizacija in ena najbolj številčnih 
organizacij civilne družbe, ki ima več kot 20.000 članov. Skoraj 
dve leti budno spremljajo javne razpise in med njimi najdejo mnogo 
tega, kar pride v poštev za to organizacijo. 

Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije želi biti partner izvršilni in 
zakonodajni oblasti in k zakonu o javnih naročilih je napovedal 
njihove konkretne pripombe. 

Prof. Jože Duhovnik je uvodoma poudaril, da so javna naročilo 
po vsem svetu tista naročila, ki spodbujajo razvoj domače 
industrije. Na temo, ali so javna naročila po vsebini pravno 
vprašanje ali je to v bistvu vprašanje razvoja, je dejal, da je nekdo 
v teh zakonih nasilno uveljavil pravico do novih delovnih mest, 
kar si lahko privošči le država, ki želi veliko administrativnega 
aparata. V zakonu namreč piše, da mora biti vključen pravnik, 
ekonomist, nič pa ne piše, da mora sodelovati tudi tisti, ki se na 
stroko, na vsebino razpisa tudi spozna. Zato je predlagal, da se v 
zakon napiše, da morata biti vključena dva strokovnjaka s tistega 
tehnološkega področja, na katero se nanaša javni razpis, npr. 
gradbenik, strojnik, električar. Od obeh strokovnjakov naj bo eden 
iz domače občine, drugi pa z nivoja republike zaradi tega, da se 
lahko konfrontira stališče stroke. 

Postavil je vprašanje, koliko revizij je bilo opravljenih z zunanjimi 
strokovnimi recenzenti. Za revizijsko komisijo ni vprašljivo, ali so 
bili vsi zakoni in upravni postopek pravilno izpeljani, ampak je 
vprašanje tehnike oziroma vsebine; pri vsebini pa bi moral 
sodelovati recenzent. Pri nas jih je veliko, če samo omenim 3.500 
doktorjev v Sloveniji, ki so po mnenju nekaterih tehnološki 
presežek, kar pa ne drži. Zakaj? Slovenija je majhen trg in če bo 
kdo iz tujine pripeljal prek javnih naročil kakšno opremo, lahko mi 
zaradi specifike tega trga nastavimo določene tehnične kriterije, 
ki jih veliki proizvajalec zaradi majhnega trga ne bo sposoben 
izpolnjevati. 

V nadaljevanju je navajal nekatere primere javnih naročil za 

področje gradbeništva, gradnje mostov na avtocestah, verige 
dravskih elektrarn, verige HE na Spodnji Savi, primer ponudbe 
litostrojskih viličarjev. 

Ob koncu je predlagal, da naj, kadar se pripravljajo kriteriji za 
javna naročila in ko se o javnih naročilih pogovarjajo, ljudje vedo, 
da je to denar od nas vseh in da mora ta denar ostati doma. 

Slavko Pukl, Obrtna zbornica Slovenije, je dejal, da člani obrtne 
zbornice že leta "plešejo na tankem ledu" javnih naročil. Večkrat je 
bilo že omenjeno, da je zakon do malih subjektov v gospodarskem 
sistemu, do obrtnikov in podjetnikov, diskriminatorski. Nikjer ni 
direktno napisano, da morajo obrtniki in podjetniki delati pod 
drugačnimi pogoji, vendar je v sedanjem zakonu cela vrsta stvari, 
ki samostojnim podjetnikom precej onemogočajo enakopravno 
nastopanje oziroma enakopravno kandidiranje pri javnih naročilih. 

Problematično je zlasti dvoje: previsoke garancije in obsežnost 
dokumentacije. Naši člani, je poudaril, ne kandidirajo za izgradnjo 
avtocest in hidrocentral, ampak se javljajo predvsem za dobavo 
hrane, za izvedbo manjših del itd. Jasno je, da veljajo pri javnih 
naročilih za velike in za male enaki pogoji, da se je treba enako 
pripraviti. 

Glede garancij pa samo to; dobro je, da bomo dobili evropski 
zakon za javna naročila, prav pa bi tudi bilo, da bi dobili evropski 
bančni sistem. Potem bi se lahko pogovarjali, da so pogoji izenačeni 
in da so pogoji za velike in male enaki. 

Z vprašanjem obsežnosti dokumentacije se sedaj, ko smo dobili 
predlog zakona, intenzivneje ukvarjamo, je dejal. Kako to poteka, 
smo preverili pri eni boljših obrtnih zadrug in ugotovili naslednje; 
za gradbena dela v vrednosti 15 milijonov tolarjev sta potrebna 
dva fascikla dokumentacije po približno B kilogramov ter 50 do 60 
prilog; med temi je tudi potrdilo o nekaznovanju kooperantov in 
plačanih davkih. Običajno ne plačuje davkov tisti, pri katerem 
obrtnik kandidira, da bi dobil novo delo. 

Povedal je, da so tudi k sedanjemu zakonu imeli več pripomb. Ena 
se je nanašala npr. na razpise za naročila za dobavljajnje hrane v 
vrtcih in šolah. Drugi primer so javna naročila na področju storitev, 
predvsem čiščenje javnih zgradb; velike institucije običajno 
razpisujejo čiščenje zgradb za eno leto. Čiščenje velikih zgradb 
(bolnice, šole, itd.) zahteva velika vlaganja, zato so predlagali, da 
bi se te pogodbe podaljšale vsaj na tri leta. Razumejo konkurenco 
in veliko ponudbo, vendar je vprašanje, če s tem spodbujamo 
konkurenčnost in kvaliteto. 

Podprl je predlog, da bi bilo treba formirati posebne servise za 
male ponudnike. V zvezi s tem je povedal, da Obrtna zbornica 
Slovenije z Združenjem obrtnikov iz Benetk kandidira za dodelitev 
sredstev v posebnem programu obmejnega sodelovanja. Italijani 
imajo zelo dobro urejen sistem garancij in skupnega nastopanja 
pri javnih naročilih. Te njihove izkušnje bomo poskušali prenesti 
na nas in vsaj z nekateremi izmed teh ukrepov olajšati nastopanje 
malih ponudnikov v javnih naročilih, je zaključil predstavnik obrtne 
zbornice. 

Jože Slokar, član revizijske komisije, se je osredotočil na nekaj 
praktičnih primerov, ki so mogoče malo v opreki z dosedanjo 
razpravo, hkrati pa tudi kažejo ne konkretne rešitve tam, kjer 
skozi "špranje" odteka ogromno naših javnih financ. 

Ugotavljamo, da je naša največja prednost v sposobnosti vključe- 
vanja v mednarodni trg, saj je bila Slovenija v daljšem obdobju 
najbolj odprta mednarodnim tokovom, mednarodnemu trgu. 
Mednarodna konkurenca jo je torej usposobila do stopnje, na 
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kateri smo sedaj. Zato s pretiravanjem v tem trendu ne bi smeli 
nevtralizirati te lastnosti, tega dobrega učinka. V indirektnem 
pomenu besede je to dejansko škodljivo. 

V Franciji so izpeljali mednarodni natečaj za izdelavo zelo 
zahtevnega mostu za premoščanje plovne reke. Na natečaju je 
zmagala neka druga država in jekleni most tudi izdelala. Če pa 
pogledamo naše slovenske razmere, vidimo, da gredo poti v 
smeri zaščite domačih izvajalcev. Razpis za največji viadukt je bil 
npr. omejen samo na slovenske udeležence; glede na stanje, 
kakršno je bilo, kovinsko predelovalna industrija ni bila sposobna 
ponuditi rešitve za most v jeklu. Eden od ponudnikov je celo 
uporabil izkušnjo omenjenega natečaja v Franciji in jo vgradil v 
svojo rešitev. Vendar je ta most, ki je v mednarodnem merilu dobil 
prvo nagrado, tukaj dobil samo odkupno. Poudaril je, da dajanje 
absolutne prednosti domačim lahko domačim tudi zelo škodi. 

Priča smo tudi žgočim polemikam, ali so rešitve na naših 
avtocestah sprejemljive, dobre, optimalne. Koncept, ki bi ga vsi 
podprli, še ni izkristaliziran. Velika pomanjkljivost je prav v naših 
razpisih, je dejal. Na domačih projektih razpisujemo izvedbo del z 
domačimi projektanti, ki so prilagojeni naši industriji. Že pri 
projektnih rešitvah, vsaj delnih, bi morali razpisati mednarodni 
natečaj in dopustiti tujim idejam, tujim izkušnjam, ki so dosti pred 
nami, graditi avtoceste. Nove tuje ideje naj pomagajo, da izberemo 
resnično najboljše. Bistveno je, da že pri ideji omogočimo, da 
vstopi neka novost, ki tukaj še ni vpeljana, kaj šele preizkušena. 
Torej ne bi smeli pretiravati s favoriziranjem domače industrije. 
Seveda je naš cilj, da so domače kapacitete čim bolj vključene v 
toliko, kolikor optimalno največ nudijo, ne pa tako, da to predpisuje 
država z zakonom. 

Revizijska komisija praviloma ne bi smela obravnavati nepravil- 
nosti, ki je tisti, ki zahteva revizijo, ni posebej navedel kot pomanj- 
kljivost. Prihaja lahko do absurda: neizkušen izvajalec - ponudnik 
opazi napako, dejansko se mu je zgodila krivica in to v zahtevku 
napiše.Tisti, ki dela revizijo, pa v pregledu celotne dokumentacije 
opazi kardinalno napako, ki jo je naročnik naredil zavestno ali 
nevede. Ker zakon tega ne rešuje, obstaja tolmačenje, da 
revizijska komisija te napake ne sme obravnavati, ampak lahko 
obravnavala le tisto "malo", ki jo je zahteval vlagatelj. Menil je, da 
revizijski komisiji sicer ne bi dajali univerzalnega pooblastila, da 
lahko vstopi kamorkoli, nastopi proti komurkoli, kadarkoli in brska 
po čemerkoli, da pa ima pravico, če pri svojem delu naleti na tako 
evidentno napako, obdelati tudi to zadevo in se do nje opredeliti. 
Predlagal je, da revizijska komisija dobi taka pooblastila. 

Omenil je še izkušnjo, ko se zaradi formalno pravnih nepravilnosti, 
ki jih stori ena ali druga stran, revizija spelje tako, da se postopek 
vrne v prvotno stanje itn. Dostikrat so te formalne nepravilnosti 
minorne, v bistvu pa je pri tem narejena ogromna škoda. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, se je pred svojo 
razpravo najprej zahvalil prof. dr. Vodopivcu in obema predsed- 
nikoma, da sta omogočila razpravo na komisijah. Tako se v bistvu 
nadaljuje praksa državnega sveta, da omogoča stroki in civilni 
družbi posredovanje argumentov politiki. Menil je, da je to prava 
korektura državnega sveta, ki naj bi jo ta imel po ustavi, da tudi v 
v parlament pripelje argumente, ki niso zgolj politične, ampak tudi 
strokovne narave, pa tudi tiste, ki jih oblikuje civilna družba v naši 
državi. 

Izrazil je mnenje, da bi bilo treba v zakonu omogočiti izenačitev, 
ne pa privilegiranje domače industrije, predvsem ko se govori o 
možnostih protidobav. Zato bi bilo prav, da kadar govorimo o 60- 
ali 100-odstotni protidobavi, tisti, ki kandidira na to javno naročilo, 
sam poskrbi za to. Na ta način bi bila tudi konkurenca naših 
proizvajalcev lažja, saj v bistvu oni s svojimi proizvodi plačajo 

dohodnino v proračun, tisti, ki kandidira od zunaj in ga na nek 
nafin plačujejo naši davkoplačevalci, pa ne. 

Menil je, da je treba v zaključku opredeliti, da bi to izredno 
pomembno tematiko obravnaval tudi državni svet. Obema 
komisijama je predlagal, da sklepe in predloge predložita v 
obravnavo državnemu svetu, nato pa gredo v parlament, 
predvsem pa vladi ter piscem zakonov, tako da bodo vsi ti predlogi 
upoštevani v nadaljnji proceduri pri oblikovanju te zakonodaje. 

Milan Ljubič, Infomedia 3 Filming, je govoril o primeru, ki je 
nekoliko atipičen, saj ne zadeva domače industrije. Zastopam 
firmo Kodak, je dejal, in sicer samo tisti njen del, ki se ukvarja s 
poklicnimi filmskimi trakovi za področje filmske proizvodnje in 
televizije. Moj primer, je dejal, je eden od 300 obravnavanih na 
revizijski komisiji; uspel sem s pritožbo,vendar se ni nič zgodilo. 

Prvi primer se nanaša na dogajanja v zvezi z razpisom javnega 
zavoda RTV Slovenija za filmske trakove. Zgodilo se je naslednje: 
najprej so kršili moje avtorske pravice, nato so ugotovili, da je 
ponudnik v tožbenem postopku z naročnikom, zaradi česar se 
ga izloči. S tem sta bila kršena dva člena ustave, in sicer tisti, ki 
pravi, da smo pred sodiščem vsi enakopravni, in tisti, ki vsem 
državljanom v tej državi, pravnim in fizičnim osebam, omogoča 
vse oblike pravnega varstva. Dogovorili smo se za posel, o 
dohodkih in o profitu. Večino denarja bi morali poslati proizvajalcu, 
torej Kodaku, vendar bi del ostal v Sloveniji, ker imaš pravico 
nekaj denarja od posla, ki ga ustvariš, zadržati; po notranjem 
predpisu Kodaka pa sme njegov predstavnik 5 % letnega bruto 
prometa porabiti na svojem območju za sponzoriranje, za podporo 
kulturnih prireditev, šolstvo, visokošolski študij in podobne akcije. 
Čim več prometa ustvarimo, večji delež lahko namenimo za 
slovenske dejavnosti. Zgodilo pa se je, da je naročnik preskočil 
vsa pooblastila edinega pooblaščenega zastopnika Kodaka v 
Sloveniji za te izdelke in naročil trakove direktno v tovarni. Po 
naročilu v tovarni so se želeli sicer ponovno pogovarjati o 
"najugodnejši ponudbi", vendar jim je dobavitelj povedal: "Nas se 
razpis ne tiče, naš zastopnik se je udeležil javnega razpisa, vi 
tega niste upoštevali." Ker je bila količina nekoliko večja, so pri 
Kodaku naredili vljudnostno potezo in dobavili blago do letališča v 
Parizu, od tu pa je vse nastale prevozne stroške plačal kupec 
sam. To je pač ena izkušnja; pritožil sem se, je dejal, uspel na 
vseh instancah, vendar se ni zgodilo nič. Opozoril bi še, da so me 
prosili za vse know how informacije, kajti razpisali so neke stare 
materiale, ki niso bili več v proizvodnji; ko so dobili vse informacije, 
so ubrali drugačno pot. 

Tudi Filmskemu skladu RS je bila ponujena določena podpora za 
letni festival v Portorožu, pa so jo odklonili, češ da so itak financirani 
drugje. Kot davkoplačevalca ga to preseneča; del sredstev od 
prometa v Sloveniji je nato porabil nekdo drug. 

V drugem primeru pa je Arhiv Slovenije razpisal povpraševanje 
po filmskem traku za arhiviranje naše kulturne dediščine, posnete 
na filmu. Razpis je bil tehnološko nenavaden, zato sem jih opozoril, 
da tega nihče več ne izdeluje. Dali vam bomo kvalitetnejši film, ki 
zdrži 50 let, ta, ki ga zahtevate pa morda 10 ali največ 15 let, jim 
je dejal. Odločili so se za cenejši filmski trak; zato so v Kodaku 
brskali v vseh evropskih skladiščih, da smo nabrali skupaj 60 
000 metrov tega cenejšega traku. Posel pa so po vsem tem dobili 
Madžari, kajti njihova ponudba je bila cenejša od slovenske, ker 
so artikel uvozili, opravili reeksport in dobili še nekakšno lokalno 
premijo. 

Ob koncu je opozoril na dve določili: v sedanjem zakonu je 
zapisano, da gredo naročila do 5 milijonov brez razpisa. Mnogi 
računovodje se na to radi "obesijo" in delajo brez razpisa in na 
partnerske pogodbe. In še drugo določilo, ki pravi, da imetnik 
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intelektualne lastnine, patenta, avtorske pravice itn., če je edini v 
Sloveniji, lahko dobi naročilo, če je to potrebno, tudi brez razpisa. 
Ta določila se mi zdijo sporna zato, je dejal, ker nihče ne ve, kaj 
sploh je imetnik intelektualne lastnine. 

Janez Lajovic, dipl. unlv. inž. arh., Inženirska zbornica Slove- 
nije - Matična sekcija arhitektov, urbanistov In krajinskih 
arhitektov, je poudaril, da pomeni veljavni zakon precejšnjo 
diskriminacijo storitev, ki jih izvajajo inženirji na teh področjih. 
Koristno bi bilo sedanji zakon bolj prilagoditi evropski direktivi 92/ 
50, na katero se tudi sklicuje v svojem 101. členu. Ta člen velja za 
arhitekturne, gradbene storitve in mešane gradbene storitve; gre 
pa tudi za naslednje tri storitve: arhitekturne, urbano planirane in 
krajinske arhitekturne storitve. 

Že na prvi osnutek spremenjenega zakona so dali vrsto priporočil, 
ki jih je v njihovem in v svojem imenu Ministrstvo za okolje in 
prostor poslalo pripravljalcu zakona; žal vsega tega v zakonu ni. 
Predlagal je, da bi se sestali s predlagateljem zakona ali 
posredovali pripombe v obliki amandmajev. 

Pri intelektualnih storitvah s teh področij, ki predstavljajo za 
Slovenijo, še posebej ker je majhen in občutljiv prostor, načeloma 
pa tudi za kateri koli prostor na svetu, eno od pomembnih 
civilizacijskih komponent, gre za oblikovanje okolja. Pri tem ne 
gre iskati najboljše rešitve po kriterijih najnižje cene, ampak je 
smiselno za to razpisovati javne natečaje. To predvideva tudi 
omenjena evropska direktiva. Danes se za vse, kar presega 5 
milijonov tolarjev, uzvede javni razpis po zakonu o javnih naročilih. 
Zavzemamo se za to, je dejal, da bi za tista javna dela, katerih 
vrednost izvedbe presega 50 milijonov tolarjev, izvedli javni natečaj. 
Za področja, kjer gre za ureditve javnih prostorov, se pravi za 
področja delovanja krajinskih arhitektov, bo morala biti ta meja 
nižja, verjetno okoli 20 milijonov. Kajti dogaja se, da se pomembni 
javni prostori uredijo z razmeroma majhnimi sredstvi in se to na 
hitro odda. Za vse javne prostore, pa tudi za stavbe, bi moral biti 
razpisan natečaj. 

■Predlagali so tudi, da bi morali javne arhitektonske natečaje 
razpisovati tudi za posege na občutljivih in zaščitenih območjih, ki 
so opredeljeni v zakonskem aktu. Za to naj bi se izdelal poseben 
pravilnik; ta je že pripravljen in bi ga kot aneks k temu zakonu 
predpisal minister za okolje in prostor. 

V zvezi s 95. členom zakona, ki govori o oddaji naročila po 
posebnem dodelitvenem postopku, je spomnil na stanovanjski 
program, ki se je striktno izvajal tako, da so projektirala velika 
gradbena podjetja, ki so izključno gledala na to, kako bodo čim 
več zaslužila, ne pa na kvaliteto stanovanj. Dogajalo se je, da je 
bil projektant oziroma projekt izbran zato, ker je imel v 3-sobnem 
stanovanju ena vrata manj. To so dejstva in jih lahko dokažemo. 
Mislimo, da bi morali to prakso prekiniti na enak način kot so to 
storili v Evropi. Projektiranje naj bi bilo najostreje ločeno od izvajanja. 

Ob koncu je ponovno poudaril, da za arhitektonske, urabnistične 
in krajinske načrte ne bi šli po kriterjih najnižje cene, temveč po 
kriterjih kvalitete, ki bi jo dobili z natečajem. 

Franci More, občinski svetnik občine Žiri, je opozoril, da kot 
občinski svetnik, čeprav so kršena javna naročila, ne more dati 
pritožbe na revizijsko komisijo. Menil je, naj bi, kadar so kršena 
javna naročila, veljala možnost pritožbe ne samo za ponudnike, 
ampak tudi za druge. Marsikatera zadeva se ureja na nepravilen 
način ter na veliko, čeprav je v neskladju z zakonom, moralnimi 
normami ter tržnimi in ekonomskimi zakonitostmi. 

Na pisne dopise in prošnje občanov kot pravnih oseb, ki želijo na 

vsak način preprečiti določene nepoštene cilje, se sploh ne 
odgovarja. Navedel je nekaj primerov iz občine Žiri, med drugim 
tudi javni razpis za izvajanje del v kamnolomu, kjer je občina dala 
napačne podatke, revizijska komisija pa je izdala sklep in potrdila, 
da so bile vse zadeve pravilno rešene. V tem primeru ni bila kriva 
revizijska komisija, saj ni dobila vseh podatkov, dobila pa je tudi 
napačne podatke. Drugi primer je oddaja zemljišča za poslovni 
center v Žireh; razpisa ni bilo in tako je občina pomagala 
ponudniku, ki je bil tudi lastnik zemljišča. 

Javna naročila so bila večkrat kršena predvsem na račun 
Ministrstva za okolje in prostor in inšpekcij; le-te med seboj sploh 
niso povezane. V tem sklopu je omenil izgradnjo balinišča ter 
izgradnjo državne in lokalne ceste. 

Ob koncu je dejal, da bi morali v zakonu opredeliti, da je domačin, 
če se prijavi, lahko za 10 % dražji. Sicer pa je najpomembneje, da 
javni razpis velja za vse javne finance ter da se natančno določijo 
sankcije ter odgovornost za njihovo izvajanje. 

Martin Cvilak, samostojni raziskovalec, je menil, da je treba 
sankcionirati tiste, ki kršijo zakon o javnih naročilih in celo ustavo. 
Sodeloval sem pri dveh razpisih, je dejal, in sicer Ministrstva za 
notranje zadeve za osebno izkaznico in Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje za kartico zdravstvenega zavarovanja. Prvi je 
proračunski represivni organ, ki je pri tem projektu osebne 
izkaznice kršil več členov slovenske ustave. Druga zadeva pa 
se nanaša na Zavod za zdravstveno zavarovanje oziroma 
zavarovalnico, ki je šla v posel za zdravstveno kartico; pri tem ne 
krši le ustave, krši osnovna načela človekovih pravic glede 
varovanja podatkov. 

V nadaljevanju je govoril o nekaterih nepravilnostih v javnih razpisih 
ter strokovnih odločitvah in rešitvah v zvezi z osebno in zdravstve- 
no izkaznico. Omenil je tudi, da bo zaradi odločitve za najbolj 
nezahtevno obliko potnega lista treba po osmih letih zamenjati 
vse potne liste. 

Ponovno je poudaril, da bi bilo treba več govoriti tudi o tem, kako 
kaznovati tiste, ki kršijo pravila in nesmotrno porabljajo javna 
sredstva. Zanimivo je tudi, da novi zakon o javnih naročilih nikjer 
ne definira ali sankcionira, če naročnik po podpisu pogodbe z 
izbranim ponudnikom omili v razpisu zahtevane tehnične zahteve 
ali jih celo izpusti. 

Marjan Javornik, predsednik Društva za Izobraževanje delav- 
cev za javna naročila, je dejal, da bi želel opozoriti na nekaj 
problemov, ki zadevajo tako naročnike kot ponudnike. 

Predvsem z operativnega vidika je konkretno opozoril na naslednje 
nejasnosti v določbah veljavnega zakona o javnih naročilih; 

- 2. člen zakona med drugim govori o "vodji izvedbe javnega 
naročila"; samo v tem členu se pojavlja vodja in le malo komu 
je jasno, kdo je ta vodja javnega naročila in kakšna je njegova 
funkcija. Tudi "strokovna komisija" je po tem členu imenovana 
s sklepom, po 16. členu pa z odločbo. 

- 4. člen pravi, da naročnik lahko začne s postopkom oddaje 
javnega naročila, če je javno naročilo zajeto v proračunu 
oziroma za neproračunske porabnike v finančnem planu. Vemo 
pa, da so postopki javnih naročil dokaj dolgi. Če torej želimo 
izpeljati javno naročilo, moramo za pogodbe, ki naj bi jih sklenili, 
na primer 1.1. 2000, pričeti s postopkom izvedbe javnega 
naročila v sredini letošnjega leta; kdaj bo sprejet proračun za 
naslednja leto oziroma nek finančni načrt, pa ni treba posebej 
razlagati. 
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- 8. člen določa, da mora naročnik predmet javnega naročila 
oblikovati v "smiselno zaključene celote tako, da jih je mogoče 
oddajati ločeno". Kaj sploh to pomeni? Verjetno to ne sodi v 
zakon, ampak v kakšen izvedbeni predpis. 

- 16. člen govori o strokovni komisiji; gre za dokaj nedorečeno 
zadevo, kar kaže na pravno znanje o javnih naročilih. 

- če pogledamo 18. člen v povezavi z zakonom o izvrševanju 
proračuna, so limiti 5,10 milijonov tolarjev za naročnike seveda 
prenizki; ponudniki imajo druge argumente. Vprašanje je, zakaj 
so limiti v Evropi višji. 

- 21. člen, ki določa merila in pogoje, sproža prav gotovo največ 
polemik. Naročniki jih večkrat zelo slabo definirajo ali pa jih, 
kar je še bolj nedopustno, kasneje pri ocenjevanju spreminjajo 
in prirejajo. Po drugi strani pa bi ponudniki radi naročnikom 
večkrat vsilili določene pogoje in merila, kar pa zopet ne vzdrži. 

- v 22. členu v odredbi o razpisni dokumentaciji ni jasne ločnice 
med "usposobljenostjo" in "sposobnostjo". Gre pa še za drugo, 
bolj problematično zadevo: s spremembami te odredbe se 
namreč zahteva od potencialnih dobaviteljev, da podpišejo 
pogodbo, ki jo naročnik predloži v razpisni dokumentaciji. 
Izoblikovalo se je mnenje v prih parafiranju, ker gre v bistvu 
za neke vrste pristopno pogodbo, da se pogodba podpiše s 
strani vsakega potencialnega dobavitelja, pa je najverjetneje 
kljub vsemu preveč. 

- v zvezi s 40. členom je bilo precej problemov; gre za izločitve po 
samem zakonu, za potrdila o nekaznovanju, strokovnosti. 
Tudi različna praksa sodišč v zvezi s tem, kje dobiti kakšno 
potrdilo, ali veljajo originali ali kopije, je pomenila v začetku 
resen problem. 

- v 42. členu je zelo problematična navedba oziroma ločevanje, 
kaj je bistveni in kaj nebistveni element ponudbe. Vse, kar se 
zahteva, je bistveni element. 

- v 49. členu, če govorimo o predhodnem ugotavljanju sposobnosti, 
mogoče manjka nadaljevanje, se pravi formalizacija postopka 
od takrat dalje, ko naročnik pozove ponudnika, da predloži 
ponudbo za predmetni del. Če najprej dobi kvalificirane 
ponudnike, naj bi bilo podobno kot recimo pri dvostopenjskem 
postopku. 

Prav je, da obstaja institut revizije. Problem pa nastane takrat, ko 
ponudnik neupravičeno zahteva revizijo samo zato, da zavleče 
celoten postopek. 

Kazenske določbe iz 75. člena morda niso ravno naloga revizijske 
komisije, ampak pristojnih organov. Menil je, da je prav, da se 
sankcionirajo kršitelji zakona, v prvi vrsti pa je treba sankcionirati 
tiste, ki se dejansko še vedno žal ignorantsko obnašajo do tega 
zakona. 

Na koncu je dodal, da se ni nikoli strinjal, pa tudi sedaj se z 
operativnega vidika ne more strinjati s tem, da se začne zakon 
uporabljati sredi leta. 

In še o pobudi, da bi bil potreben urad za javna naročila, se pravi 
nek institut, ki bo imel tako za naročnike kot za ponudnike 
svetovalno funkcijo. Ker bi bili to dve različni zadevi, bi bilo mogoče 
smotrno imeti urad za naročnike in drug institut za ponudnike, ker 
teh dveh zadev najverjetneje ne gre mešati. 

Mag. Drago Tomšič je ugotovil, da je bila razprava zelo bogata 
in da se je pravzaprav prvič po dveh letih od imenovanja komisije 

v malo večjem obsegu govorilo o problemih na področju javnih 
naročil in revizije. Zato je taka razprava izredno koristna, ker 
mora biti država kot glavni akter na tem področju zakonodaje in 
tudi njenega spremljanja stalno prisotna in skrbeti, da vsi postopki 
potekajo pravilno. 

Vse naše težave - tako ponudnikov kot naročnikov - izvirajo iz 
nerazčiščenega koncepta, kako naj se razvijajo javna naročila in 
kako naj poteka revizija. To je problem uvedbe tržne demokracije 
na to področje. Kjer obstajata ponudba in povpraševanje, je zelo 
malo problemov. Na tem področju je v Evropi stvar dokaj urejena, 
ker deluje trg; pri nas pa se stare strukture prek naročnikov in 
tudi v določeni povezavi s ponudnikom upirajo tem spremembam. 
Rezultat tega je tudi današnji umik predloga zakona o reviziji 
javnih naročil, ki ga bo treba prilagoditi, je dejal. Bitka poteka med 
tržnim in upravnim konceptom. Še enkrat ponavljam, je dejal, 
tržni koncept podpirajo tisti, ki poznajo javna naročila in se z njimi 
ukvarjajo - koalicija, vlada, ekonomska stroka, revizijska komisija, 
pravni strokovnjaki; upravni koncept pa podpirajo sekretariat za 
zakonodajo pri državnem zboru in pravniki, ki se ukvarjajo z 
upravnim pravom. Bojim pa se, da so za tem tiste sile, ki hočejo 
administrirati z javnimi naročili, ki hočejo denar, ki bi se moral 
uporabljati za plačilo pošteno pridobljenih del, s ponudbo in 
povpraševanjem, enostavno usmerjati po kanalih, tako kot se je 
do sedaj. 

Slišali smo več predlogov, kako bi moralo biti urejeno to področje; 
dejansko drži, da je to tipičen tržni problem. Ker gre za trg, morajo 
biti ponudniki konkurenčni. Vsi, ki niso konkurenčni, ki po 
dosedanjih kanalih dobivajo naročila, bodo morali postati bolj 
konkurenčni, da bodo uspeli pri razpisih dejansko na osnovi 
konkurence. Do sedaj pa je država kot naročnik nekako 
poskušala ponudnikom organizirati posle. Če je kup denarja na 
razpolago,je prav lahko biti podjetnik. Pri tem je važno, da tržni 
mehanizem skrbi za zakonitost; sami ponudniki morajo nadzirati 
trg tako, da opozarjajo revizijsko komisijo na nepravilnosti. Če pa 
je čuvar zakonitosti upravni postopek, ki ga vodi država po zakonu 
o javnih naročilih, je to "papirnata" zadeva in se lahko skorumpira; 
skorumpira se lahko celo tako daleč, da razne politične stranke 
na oblasti lahko vplivajo na te procese. Podjetja, ki nimajo te 
zaslombe, nimajo privilegijev in ne morejo priti zraven. Nekateri 
produktivni, strokovni ponudniki so opozarjali, da niso mogli uspeti. 
Seveda zaradi tega, ker obstajajo povezave še od prej in se ne 
omogoči komisiji pogojev za delo, sredstev za temeljite pristope k 
reviziji ni. Posledica tega bo nizka gospodarska rast. Če bomo trg 
vpeljali tudi na to področje, bo gospodarstvo bistveno kvalitetnejše 
in bomo namesto dosedanje 3,5-odstotne letne rasti bruto 
domačega proizvoda imeli za 1 odstotek več, torej 4 do 4,5 
odstotka. 

Borut Meh, predsednik komisije za gospodarstvo, je ocenil, 
da je bila razprava koristna in bo gotovo veliko pomagala pri 
obravnavi te problematike v državnem svetu. Analiza stanja in 
razprave so pokazale, da je področje javnih naročil normativno 
slabo urejeno. Ob pravem času smo začeli to obravnavo, kajti 
zakon o javnih naročilih pričenja svojo parlamentarno pot - prvo 
branje. Menim, je dejal, da tudi ni nobene škode, da je bil zakon o 
reviziji postopkov javnih naročil umaknjen iz procedure. Pridružil 
se je mnenju, da je zakon o javnih naročilih dejansko temeljni 
zakon in mora biti osnova za celotno ureditev tega področja. 

Težko je iz te razprave potegniti konkretne zaključke, med 
načelnimi usmeritvami pa je razprava potrdila, da mora zakon 
veliko bolj poudariti prispevek javnih naročil k razvoju lastnih 
znanstvenih, storitvenih in tudi proizvodnjih potencialov. Vseskozi 
govorimo o razvojni naravnanosti našega proračuna, saj se 
zavedamo, da je v Sloveniji še vedno država največji podjetnik, 
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največji investitor, ki prav preko javnih naročil reže ali pa tudi ne 
velik kos kruha slovenskemu gospodarstvu. 

Zato je treba s tem zakonom ustvariti pogoje, da bodo javna 
naročila in postopki v zvezi z javnimi naročili transparentni, 
predvsem pa, je poudaril, da se zagotovi enakopravnost vseh 

Zbrane je v začetku pozdravil predsednik Državnega sveta 
Republike Slovenije Tone Hrovat in se zahvalil prof. dr. Kljajiču, 
da si je kljub obilici obveznosti vzel čas za delovni obisk v Sloveniji. 
Poudaril je, da je Slovenija aktivno vključena v vse aktivnosti 
mednarodne skupnosti, ki so usmerjene k stabilizaciji razmer v 
Bosni in Hercegovini in da je tudi to predavanje ena od oblik za 
krepitev bilateralnih odnosov in sodelovanja. Povedal je, da posvetu 
prisostvuje dekan Visoke šole za socialne zadeve dr. Blaž Mesec, 
kot gost pa tudi prodekan Fakultete za družbene vede dr. Niko 
Toš, ki je ob priložnosti obiska dr. Kljajiča v državnem svetu pripravil 
krajše srečanje s predstavniki sorodne fakultete. 

Nato je predal besedo predavatelju. 

Prof. dr. Vahld Kljajlč 

Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe, gospodje in 
kolegi, njprej se zahvaljujem za povabilo v prijateljsko državo 
Slovenijo in za vso pomoč, ki so jo parlament, vlada, občine, 
socialne službe in nevladni sektor nudili državljanom v času vojne, 
ko je Slovenija tudi sama preživljala težko obdobje tranzicije. 
Posebnega pomena za BiH je bilo, da je Slovenija omogočila 
šolanje otrok in študentov, kar je bila za prihodnost najboljša 
naložba, ki jo je država lahko dobila v času vojne. 

V posebno čast in zadovoljstvo mi je, da danes govorim o tranziciji 
ali - bolje rečeno - tranzicijah socialne politike Bosne in Herce- 
govine tukaj zbranemu cenjenemu občinstvu iz prijateljske 
Republike Slovenije. Zahvaljujem se tudi Vladi Republike Slovenije 
in parlamentu, občinskim organom oblasti, socialnim službam, 
ustanovam za izobraževanje in zdravstvo in ne nazadnje 
prebivalcem, organiziranim v nevladnih organizacijah Republike 
Slovenije, ki so v dneh agresije in vojne sprejeli veliko število 
beguncev iz celotnega ozemlja BiH. Zavedam se, da tukajšnje 
bivanje državljanov Bosne in Hercegovine za Slovenijo in 
predvsem za vse davčne zavezance še vedno predstavlja veliko 
breme in to prav v času, ko ima tudi sama veliko težav tako pri 
politični, ekonomski kot tudi socialni tranziciji. Takšna oblika pomoči 
jim ni predstavljala le pasivne zagotovitve osnovnih pogojev 
eksistence; ključnega pomena je bilo predvsem organizirano 

ponudnikov. To bomo dosegli z vzpodbujanjem tržnosti in z 
vključevanjem strokovnjakov - neodvisnih recenzentov v 
postopke. Zakon bi moral omejiti tudi administriranje na razumno 
raven. Brez dvoma pa bodo spoštovanje zakona zagotavljali 
primerni revizijski postopki, v katerih bo imel organ revizije 
pooblastila, da jih bo lahko izpeljal. 

vključevanje mladih v šolski sistem, različne oblike zdravstvene 
pomoči, s posebnim poudarkom na psihični pomoči pri odpravljanju 
travmatičnih izkušenj, ki so jih ti ljudje doživeli. Prav teh oblik 
pomoči se mnogi spominjajo z veliko hvaležnostjo. 

Ukvarjati se znanstveno s socialno politiko, s posebnim 
poudarkom na socialni zaščiti, tako teoretično kot praktično, ni 
mogoče brez preučevanja njunega izvora v obči in posebni politiki, 
kjer se te osnove nahajajo, na kar pa žal politične elite pogosto 
pozabljajo. 

Vse stranke v BiH so imele leta 1990, v procesu prehoda na 
pluralistični in demokratični sistem, v svojih programskih 
opredelitvah naslednji predpostavki: 

izgradnjo BiH kot pravne, socialne in demokratične države s 
sodobno tržno orientacijo, 
usmeritev k privatizaciji kot edini opciji za ekonomsko rast in 
socialno blagostanje. 

Jasno je, da so bili ti programi orientirani bolj ali manj k evropeizaciji. 
Politični programi, na osnovi katerih so bile dobljene prve 
pluralistične volitve, so bili tako zelo socialno-ekonomsko 
opredeljeni, da se je poudarjalo, da bo BiH država ali celo družba 
blagostanja. 

Izrazil je upanje, da so vsem znani procesi, ki so se začeli odvijati 
z napadom na Republiko Slovenijo, nato na Republiko Hrvaško in 
seveda na BiH. Za sociologe, pa tudi za nekatere druge 
strokovnjake, na primer psihologe in psihiatre, je zanimivo 
preučevati, kako se nosilci političnih funkcij velikega števila strank, 
ki zmagajo na volitvah, preobrazijo v popolnem nasprotju s svojimi 
prvotnimi programskimi opredelitvami. Od socialne harmonije in 
socialno-humanega blagostanja pride do genocida, urbicida, 
kulturocida in podobnega, vse to pa se dogaja na področju Evrope 
in Balkana. 

Z zakasnelo prebujeno zavestjo znatnega dela mednarodnega 
faktorja je bil z Daytonskim sporazumom vzpostavljen mir. Potrjena 
je bila kontinuiteta obstoja BiH kot države. Aneks k sporazumu je 
pomenil konstitucijo ustave BiH. Po njej je "BiH demokratična 
država, ki deluje v skladu z zakonom in na osnovi svobodnih in 

Državni svet Republike Slovenije in Visoka šola za socialne zadeve v Ljubljani sta 

22. novembra 1999 organizirala predavanje TRANZICIJA SOCIALNE POLITIKE 

BOSNE IN HERCEGOVINE. Predaval je prof. dr. Vahld Kljajić, dekan Fakultete 
političnih znanosti Univerze v Sarajevu 
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demokratičnih volitev", kar pomeni, da opredelitev "ustavopiscev" 
ni usmerjena k socialni, ampak primarno k pravni državi. Kot 
"ustavopisce" jih imenujem zato, ker ustava ni bila sprejeta 
demokratično v parlamentu, ampak so jo krojili "mirovni eksperti", 
ki niso poznali niti zgodovine niti nivoja kulture in civilizacije, kaj 
šele stopnje sodobne demokracije v BiH. V preambuli ustave je 
med drugim zapisano: "V želji, da se doseže splošno blagostanje 
in ekonomski razvoj skozi zaščito privatne lastnine in napredka 
tržnega gospodarstva..."; na tem mestu se aludira na željo k 
določenemu cilju, vendar pa se v izvedbenih členih ta želja in cilj 
ne opredelita podrobneje, prav tako pa ni nikjer pobude, da postane 
BiH tudi socialna država. Morda je bilo to celo namerno izpuščeno, 
saj morajo biti za socialno državo ustvarjene določene 
predpostavke, ustavopisci pa poleg miru niso želeli ustvarjati še 
teh predpostavk. Z ustavo so bile določene človekove pravice, 
večinoma mednarodnega ranga, ki izhajajo iz Evropske 
konvencije o človekovih pravicah. V ustavi manjkajo osnovne 
ekonomske in socialne pravice, kot jih danes dojema sodobna 
teorija in iz katerih izhaja tudi koncept socialne države. Z aneksom 
k ustavi številka 1 je bilo le-tej dodanih 15 sporazumov, iz katerih 
bi lahko teoretično sklepali, da se "želi", da se poleg miru doseže 
tudi to, da postane država socialna, vendar le teoretično! Izhajati 
moramo iz dejstva, da spadajo ekonomske in socialne pravice v 
kategorijo t. i. pozitivnih pravic, s temi pa se predpostavi pozitiven 
odnos državljanov do države, državo pa obvezujejo, da, kadar je 
potrebno, popravlja nezaželene učinke delovanja, ki se nujno 
pojavljajo v procesu tranzicije, kot npr. posledice ekonomskega 
in socialnega stanja delavcev v procesu privatizacije. Ekonomske 
in socialne pravice so oziroma lahko postanejo pomemben faktor 
pri preprečevanju dela na črno, sive ekonomije in ne nazadnje 
tudi pri preprečevanju korupcije. 

Ustavni entiteti federacije BiH in Srbske Republike sledi, kar se 
tiče opredelitve v socialno-ekonomskem okolju, v glavnem ustava 
BiH. Razlike pri socialnih pravicah so vsaj v pravni regulativi zelo 
velike. Porok socialne varnosti ali socialne zaščite v Srbski 
Republiki je vlada, v Federaciji pa so ti nivoji nižji in pripadajo 
kantonom oziroma občinam. V prvem primeru je to centralizacija, 
v drugem pa decentralizacija. Drugi model je skladen s koncepcijo 
sodobnega zahodnoevropskega tipa, da so kantoni in še posebej 
občine kot lokalne skupnosti ustanovljene na principu samo- 
vzdrževanja. Drugi principi, kot na .primer večinska nacionalna 
pripadnost, nacionalna zaokroženost in združljivost ter element 
zgodovine, pa niso bili upoštevani. Po politični opredelitvi sem 
demokrat in se zavzemam za decentralizacijo kot možnost 
upravljanja državljanov z lokalnim razvojem, seveda tudi zaradi 
njihovih davčnih obveznosti. Prav tako se strinjam s tem, da se 
decentralizacijski segmenti oblikujejo na načelih zaokroženih virov 
in potencialnih razvojnih celot. Nisem pa pristaš radikalne 
decentralizacije in spreminjanja bivših mestnih skupnosti v občine 
oziroma razmnoževanja birokracije in velikega državnega 
aparata, ki bo v breme samovzdrževanju. 

Ustava Federacije je obremenila kantone s prispevki za izobra- 
ževanje, zdravstvo, socialno zaščito, ekonomski razvoj, zaposlo- 
vanje in varstvo okolja. Ta koncept bo v prihodnosti, če ne že zelo 
kmalu, zahteval korenite spremembe, glede na to, da so se kantoni 
in občine formirali na že omenjenih načelih solidarnosti. Prisotnost 
mednarodne pomoči in donacij ter pomoči pri obnovi in razvoju na 
lokalni ravni ohranja obstoječi koncept pri življenju. Kadar gre za 
kreditne linije, so jasno vidne zmote in napake radikalne 
decentralizacije in koncepcije kantonov in občin na omenjenih 
načelih. Res je, da ta koncept še vedno podpira tako Federacija 
kot tudi nekatere druge sosednje države, vendar bo takoj, ko ga 
bodo morali vzdrževati le davkoplačevalci, postal vprašljiv. Kakšen 
je trend novih vladnih sistemov v obeh entitetah, je vidno po tem, 
da je danes v BiH 13 vlad s skoraj vsemi ministrstvi, ki jih ima 
sodobna država, oziroma da je število občin naraslo na več kot 
180 (pred vojno pa jih je bilo 109), če ni v času moje odsotnosti 

nastala še kakšna nova, saj so na nacionalni osnovi predlagane 
še določene nove občine. 

Med preučevanjem stanja socialne zaščite in služb socialne 
zaščite v Federaciji sem prišel do ugotovitve, daje število ministrov 
in njihovih namestnikov na plačilnih listah večje kot število socialnih 
delavcev po občinah. 

Preden preidem na pokazatelje socialnoekonomskega stanja v 
BiH, naj podam še oris vloge Mednarodne skupnosti in 
mednarodnih organizacij. Že prej sem omenil, da je imela za obstoj 
BiH kot nedeljive države Mednarodna skupnost odločilno vlogo. 
Pogosto je namreč slišati, da mednarodne organizacije stopijo na 
sceno prepozno, ostanejo pa predolgo. Prebivalci BiH so imeli in 
imajo še vedno mešane občutke ob prisotnosti tujih organizacij. 
Po eni strani so hvaležni, po drugi prizadeti. Hvaležnost izhaja iz 
spoznanja, da bi bila brez tuje pomoči njihova življenja in preživetje 
vprašljivo, prizadetost pa se nanaša na ogromno število žrtev in 
opustošenje, ki bi ga objektivno lahko preprečili. Ljudje so še v 
najhujših dneh vojne in humanitarne pomoči, ki jim je pomagala 
preživeti, dojeli, da tuja pomoč ni dolgoročno zaželjena. Dojemanje 
začasnosti tuje humanitarne in druge pomoči je ob občutkih 
ponižanosti hrabrilo težnjo po neodvisnosti. 

Prebivalci BiH se zavedajo pomena mednarodne humanitarne 
pomoči med vojno. Zavedajo se tudi tega, da je prisotnost 
mednarodnega faktorja elementarnega pomena v izgradnji miru, 
v pomoči pri tranzicijah, obnovi in izgradnji samovzdrževalnega 
razvoja. Poseben problem, ki ga entitetne vlade ne morejo ali 
nočejo uresničiti, so obveznosti iz aneksa VII, t. j. vrnitve vsakega 
na svoje. Do sedaj je bila sprejeta množica deklaracij zaradi teh 
vprašanj, kot na primer Sarajevska, Banjaluška, Mostarska, 
vendar pričakovanih rezultatov ni. Predvsem zato je vprašanje 
prisotnosti mednarodnega faktorja elementarnega pomena. Od 
tega vprašanja je odvisen obstoj BiH kot države in njeno 
vključevanje v evropske in druge integracije. 

Politični vodje in tudi prebivalci sami so pogosto obtoževali 
sosednje države za nastanek vojne. Povojno obdobje je obdobje 
novih spoznanj. Regionalne vezi in kooperacije postajajo varnejši 
partnerji v različnih aspektih izgradnje miru in politične stabilnosti. 
Opredelitev do regionalnih integracij je po pravilu orientirana k 
recipročnemu predvojnemu ekonomskemu sodelovanju. Brez 
določenega nivoja regionalnega razvoja in varnosti ne bo ne 
evropskih ne širših integracij. Če želi BiH sodelovati v jugovzhodnih 
integracijah, bi morala najprej organizirati notranje sodelovanje, 
odprtost notranjega trga, dela in kapitala, morala bi imeti svoje 
globalne razvojne koncepte. Vse to je sedaj v povojih, kot tudi 
blagovno-denarni tokovi, skupni nastop na svetovnem trgu ter 
začetni premiki proizvodnje. 

Realne posledice vojne so zelo dramatične in za sedaj še niso 
merljive, nekatere pa bodo take tudi ostale. Ocenjuje se, da je 
med vojno umrlo in izginilo okrog 258.000 prebivalcev oziroma 
okrog 5,9 % predvojne populacije. Druge ocene gredo še dlje in k 
tej številki prištevajo tudi tiste, ki so umrli od posledic vojne, vendar 
že po njenem koncu. Ta številka znaša 269.800 prebivalcev. Med 
njimi je največ Bošnjakov (152.900), nato Srbov (72.350), Hrvatov 
(31.060) ter ostalih (13.500). Poleg umrlih vodi Mednarodni Rdeči 
križ evidenco o 19.000 izginulih, Državna komisija za iskanje 
izginulih pa navaja v isti kategoriji številko 27.371. V Daytonskem 
sporazumu se vodi evidenca o 1.282.000 prebivalcih, ki so bili 
razseljeni, ta številka pa se je konec leta 1998 zmanjšala na 
preko 800.000 beguncev iz BiH ter 45.000 iz Hrvaške. Beguncev 
v prekoocenaskih državah je okrog 1.200.000, od tega naj bi jih 
ostalo 700.000, 500.000 pa jih je na čakanju za povratek. Kraj 
nastanitve je spremenilo 51% prebivalcev. 

Po podatkih iz popisa prebivalstva 1991 je bilo v BiH 4.377.033 
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prebivalcev, po podatkih Statističnega zavoda entitete konec leta 
1998 jih je v Federaciji živelo 2.250.000, v Srbski Republiki pa 
1.391.593. Vsi ti podatki nas napeljujejo na preproste računske, 
vendar ne tudi matematične operacije. Statistika je v BiH na zelo 
nizkem nivoju, prav tako pa se jo uporablja kot glavni medij za 
politične manipulacije. Točen je prav gotovo podatek, da se veliko 
število beguncev ne bo vrnilo in menda letno okrog 50.000 mladih 
parov zaprosi za vizo za vstop v prekooceanske države. Emigranti 
so vse bolj izobraženi ljudje, sposobni za delo in nadaljnji razvoj, 
po drugi strani pa zaradi porušenih vasi tudi kmečkega 
prebivalstva skoraj nimamo več. Drži pa tudi to, da dlje kot živijo 
prebivalci BiH v miru, hitreje pada nataliteta. Zaradi poškodb v 
vojni in zaradi povratka beguncev (predvsem starih) se radikalno 
spreminja starostna piramida. Prebivalstvo je ostarelo in to precej 
hitreje kot v razvitih državah. Drži tudi to, da sedanji politični zbor 
ne želi oziroma do sedaj ni želel izvesti niti najmanjšega popisa 
prebivalstva, kar je seveda osnova za vsakršno planiranje. V 
času volitev pa se je zgodilo celo to, da je glasovalo več ljudi, 
kolikor jih dejansko živi. Volili so celo mrtvi. 

Ekonomske posledice vojne so po dosedanjih podatkih prav tako 
večplastne. Najdemo lahko podatke o direktni materialni škodi v 
vrednosti 50-60 milijard ameriških dolarjev. Današnje ekonomsko 
stanje je odraz posledic vojne.Tako je na primer bruto domači produkt 
pred koncem vojne znašal manj kot tretjino BDP iz leta 1991, konec 
leta 1998 pa znaša polovico vrednosti BDP iz leta 1991. Po podatkih 
Svetovne banke za obnovo in razvoj je znašal BDP leta 1998 6,9 
milijarde nemških mark, od tega je bilo ustvarjenega v Federaciji 
4,960 milijarde, v Srbski Republiki pa 1,940 milijarde. BDP na 
prebivalca je znašal v Federaciji 272, v Srbski Republiki pa 389 
nemških mark. Povprečna plača znaša v Federaciji 352, v Srbski 
Republiki pa 139 nemških mari<. Davki in prispevki na plače so pred 
koncem vojne dosegali tudi do 140 %, danes pa znašajo v obeh 
entitetah 80 % in imajo tendenco zmanjševanja. 

Neugodnemu ekonomskemu stanju je potrebno dodati še visoko 
stopnjo sive ekonomije. V Srbski Republiki je bila opravljena 
raziskava o pojavu sive ekonomije, kjer so bili uporabljeni različni 
matematični modeli. Rezultati so pokazali, da se delež sive 
ekonomije glede na BDP giblje od 56,3 % do 67,5%, odvisno od 
uporabljene metode. Če v to številko vključimo še delo doma, 
odpade na sivo ekonomijo od 36 %, do 40,3 %, spet odvisno od 
uporabljenega modela. Podobna raziskava ni bila opravljena v 
Federaciji, vendar pa strokovnjaki domnevajo, da predstavlja siva 
ekonomija v celoti manjši odstotek, na nekaterih področjih pa je 
enakovredna odstotkom iz srbske analize. 

Udeležba stroškov javnih služb in socialne zaščite v BDP ima 
relativni trend naraščanja glede na primerjalne podatke iz leta 
1990. Le-ti so znašali leta 1990 34,9 % BDP, leta 1998 pa že 38,0 
%. Čeprav kažejo podatki na relativni trend rasti, pa so stroški 
dejansko razpolovljeni. Znesek per capita je bil leta 1990 838 
ameriških dolarjev, leta 1998 pa v Federaciji 452 in v Srbski 
Republiki 253 ameriških dolarjev. 

Izobraževanje in kultura ter zdravstvena in socialna zaščita so 
predstavljali leta 1990 15,8 % BDP, 1997. pa 20 % v Srbski 
Republiki in 16,5 % v Federaciji. Zanimivo je povečanje deleža 
javne uprave iz 5,7 % (1990) na 10 % (1997) v Srbski Republiki 
in 13,4 % v Federaciji. Obratnosorazmeren je delež upokojencev 
v BDP, kjer je zabeležiti upad iz 13,4 % (1990) na 8 % (1997) v 
obeh entitetah. 

Kar se tiče programa ekonomske rekonstrukcije in mednarodnih 
vzpodbud, gre za pozitiven trend vzpostavljanja miru. Namesto 
humanitarne pomoči je bolj poudarjena rekonstrukcija in razvojne 
aktivnosti. Na tem področju so najbolj aktivne organizacije 
Svetovne banke, Evropske komisije ter veliko število bilateralnih 
donatorjev, med katerimi prednjačijo ZDA in države, ki so sprejele 

veliko število beguncev iz BiH in ki s programi izgradnje spodbujajo 
procese vračanja. Svetovna banka je za obnovo pripravila pro- 
gram, vreden 5,1 milijarde ameriških dolarjev. Od tega zneska je 
federaciji namenjeno 3,7 milijarde, Srbski Republiki pa 1,4 milijarde 
ameriških dolarjev. Le-ta je do nastopa Dodikove vlade koristila 5 
%, do leta 1998 pa že 20 % zneska. Po podatkih Svetovne banke 
je bilo do oktobra 1998 zaključenih 26 projektov v skupni vrednosti 
1,738.100.000 ameriških dolarjev. Odgovornost za počasnost v 
realizaciji programov nosita vladi obeh entitet, kar se direktno 
navezuje na neučinkovitost procesa privatizacije in na primanjkljaj 
globalnega koncepta prioritet. Vse skupaj še upočasnjuje 
komplicirana birokratska struktura mednarodnega faktorja. 

Dejstva o trendih revščine in socialnega varstva so naslednja: 
med vojno je bilo 80 % vsega prebivalstva v stanju revščine, 
polovica od tega pa celo v stanju bede. Situacija se danes 
spreminja. Med vojno je bilo zaposlenih le 20% predvojne delovno 
aktivne populacije, danes je v Federaciji zaposlenih preko 400.000, 
v Srbski Republiki pa preko 200.000 delavcev. Na čakanju je 
okrog 70.000 delavcev v Federaciji in okrog 45.000 v Srbski 
Republiki. Evidentiranih nezaposlenih je v Federaciji 249.000, v 
Srbski Republiki pa 143.000. Splošno mnenje je, da je stopnja 
nezaposlenosti še mnogo višja, vendar pa se zaradi neučinko- 
vitega dela Zavoda za zaposlovanje veliko število nezaposlenih 
ne evidentira. 

Posebno socialno breme predstavljajo upokojenci, ki jih je v 
Federaciji 250.000, v Srbski Republiki pa okrog 150.000. 
Povprečne pokojnine pokrivajo komajda 1/4 potrošniške košarice. 
Osebe, ki stalno koristijo socialno pomoč, predstavljajo poseben 
socialni problem. Le-teh je bilo leta 1998 135.000 v Federaciji in 
61.000 v Srbski Republiki. Podpora se giblje med 30 in 40 nemških 
mark mesečno. Še hujši problem so razseljenci, ki jih je preko 
800.000; živijo v bedi in zanje še vedno ni sprejet zakonski akt o 
zaščiti. Če bi zamrznili še humanitarno pomoč, bi bil ogrožen 
njihov eksistenčni minimum. Iz tega kontingenta izhaja skupina 
delavcev na črno, ki, čeprav imajo nemalokrat visoko in višjo 
izobrazbo, posredno spodbujajo uspehe novopečenih menedžer- 
jev in trgovcev. Pogoj za zaposlitev je tudi nacionalna pripadnost. 
Vojni invalidi in civilne žrtve vojne so prav tako v kontingentu 
nezaposlenih, obojih skupaj pa je preko 200.000. Stanje ustanov 
socialnega varstva je zelo kritično, oprema je zastarela, prav 
tako objekti, manjkajo pa tudi usposobljeni kadri. Ti centri 
socialnega varstva so kadrovsko in materialno na ravni minimalne 
eksistence, njihov prispevek k socialni zaščiti je zanemarljiv. 
Ustanove za invalide ter starejše občane komajda obstajajo in 
kaže se trend zapiranja, potrebe po gradnji novih pa so več kot 
potrojene. Število ustanov za otroke brez obeh staršev zahvaljujoč 
mednarodni pomoči narašča. 

Sredstva, namenjena zdravstvu, so več kot prepolovljena. Leta 
1991 je bil znesek, namenjen za zdravstveno varstvo, 315 
ameriških dolarjev na prebivalca, leta 1998 pa le še 159. Število 
zdravnikov na 1000 prebivalcev je bilo leta 1991 160, 1996 pa 
130, število stomatologov pa je v istem obdobju padlo s 30 na 17. 
Nevladne organizacije opozarjajo, da so vse te številke po 
vzpostavitvi miru bistveno nižje, opozarjajo pa tudi na beg 
možganov, pri čemer so poleg inženirjev na drugem mestu 
medicinci. 

Podobna situacija je v izobraževanju. Veliko šol in fakultet je uničenih 
in kljub rekonstrukciji ni niti približno vzpostavljeno zadovoljivo 
stanje. Število srednjih šol je zmanjšano, manj jih je po vsebini, 
primanjkuje tudi kader. Število učencev v srednjih šolah upada, 
enako velja za število študentov na fakultetah. V Srbski Republiki 
je tendenca po tem, da bi imela vsaka regija svojo univerzo in 
fakulteto, v Federaciji želijo to prenesti na kantone. 

Še nekaj dejstev o tranzicijah in socialnem stanju. Najprej so 
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obstajale dileme okrog realizacije Daytonskega sporazuma in 
spremembe ustave BiH. Pojavljale so se radikalne težnje 
razparceliranja ozemlja, ki so šle tako daleč, da je bil vprašljiv 
obstoj nedeljive BiH z dvema entitetama in tremi konstituirajočimi 
jo narodnostmi. Pojavile so se tudi želje po tretji entiteti ter 
konfederacijski povezavi vseh treh. Z zadnjimi Newyorškimi 
dogovori je bila sprejeta deklaracija Daytonskega sporazuma ter 
Ustava BiH. Poleg domačega radikalizma na tem področju gre še 
za dejstvo, da tudi mednarodni dejavniki v svoji vlogi velikokrat 
niso bili dosledni. Tako je zadnje poročilo Mednarodne krizne 
skupine prineslo skepso glede daytonskega koncepta. V poročilu 
so navedene alternative: umik mednarodne skupnosti, 
vzpostavljanje statusa quo, absolutna uresničitev sporazuma vse 
do vzpostavitve protektorata. Te dileme je ovrgla Newyorška 
deklaracija, kar je bilo potrjeno šele na Istambulskem vrhu. 

Prioritete dodatka k Daytonskemu sporazumu so po mojem 
mnenju naslednje. 

Absolutno sprejetje Aneksa VII, torej vrnitev vsakega na svoj 
dom in vzpostavljanje človekovih pravic za vse manjšinske 
povratnike oziroma vzpostavljanje konstitutivnosti Bošnjakov, 
Hrvatov in Srbov v obeh entitetah. 

Vzpostavljanje ustrezne zakonodaje in izvajanje demokratičnih 
večstrankarskih volitev, ki bi na teh osnovah izpodrinile nacionalne 
in nacionalistične stranke iz vladajočega položaja. 

Potrebno je pametno zastaviti smernice glede vprašanja premo- 
ženjskega prava, pospeševanja privatizacije, sprejemanja 
sprejemljivih zakonov za tuja vlaganja, zmanjševanja davkov in 
urejanja trga BiH kot enotnega trga kapitala, delovne sile in blaga. 

Dolgoročno vprašanje je tudi sprejem koncepta socialne politike, 
vendar ne take, kot je bila dosedanja, ampak preko modela 
"mešanice". Potrebno je zastaviti socialne programe na principu 
prioritet, da bi bila socialna politika v vlogi razvoja ekonomske 
politike. 

Preurediti je potrebno sistem decentralizacije, s posebnim poudar- 
kom na ustanavljanju občin, ki morajo imeti elemente samovzdrže- 
vanja. Nujno je preprečiti centralizacijo in izpolniti pogoje politične 
demokratične ureditve, ki odpira vstop v Evropo. 

V skladu z realizacijo privatizacije (do sedaj je realizirana 20- 
odstotno) je nujno vzpostaviti nove socialno-razvojne programe, 
da bi se preprečila nadaljnja nezaposlenost, ki bo po napovedih 
strokovnjakov v določenih sektorjih proizvodnje dosegla tudi do 
50 %. Posebno pozornost je potrebno nameniti razvoju kmetijstva, 
ker se tu skrivajo objektivni potenciali absorbcije kontingenta 
nezaposlenih, obenem pa bi lahko pričeli z gojenjem bio prehrane, 
ki je na evropskem trgu čedalje bolj zaželjena. 

Med glavnimi problemi je tudi povratekna podeželje, saj je le 15 % 
vsega prebivalstva ruralnega, mesta pa so zato spremenila svojo 
podobo in ne zmorejo večje absorbcije ruralnega prebivalstva, ki 

se pretvarja v urbano. Regionalno povezovanje je osnovna 
predpostavka vsakršnega razvoja, ki je, če ima tranzicijski 
značaj, lahko povsem neboleče in lažje sprejemljivo, interesi pa 
se hitreje uresničujejo. 

Po predavanju je prof. dr. Kljajić odgovoril na vprašanja v 
zvezi s potekom privatizacije v BiH, sivo ekonomijo, gospodarskim 
programskim razvojem, vprašanjem sukcesije federacije ter 
vzpostavitve civilne družbe. 

Poudaril je, da sam konsistentno spremlja potek privatizacije. 
Skupno 20 % vseh malih podjetij je bilo privatiziranih, ostalo pa je 
še veliko nedorečenega. Sicer obstajajo predpisi, ki določajo potek 
privatizacije, vendar po mnenju predavatelja ljudje čakajo, da se 
v njih najdejo pomanjkljivosti ter da se jih zaobide in ne spoštuje. 
V BiH je bil sprejet tudi nov predpis o delu, ki določa, da se ukine 
termin "delavec na čakanju" in da v zameno lahko delavec s tem 
statusom dobi odpoved. V tem primeru dobi odpravnino v vrednosti 
približno 7000 nemških mark za določeno število delovnih let. 
Podjetje, ki ima na čakanju 300 delavcev in mora izplačati 
vsakemu po 7000 nemških mark, nima v tem primeru nobene 
možnosti za razvoj, če pa bi ga prodali, bi zanj dobili le desetino 
realne vrednosti. 

Preučevali so modele Češke, Slovaške, Slovenije, Madžarske, 
Poljske in Romunije, BiH pa išče svoje modele za uspešno 
privatizacijo, saj nobeden od naštetih ni primerljiv zaradi elementa 
vojne. Problemi v zvezi z dokapitalizacijo so povezani s politiko 
določenih nacionalnih strank, ki diktirajo posameznikom z dovolj 
kapitala, naj odkupijo delnice določenega podjetja, ki se na ta 
način spremeni v nacionalno. Vsi ti pojavi so poznani tudi 
Mednarodni skupnosti in Svetovni banki ter Mednarodnemu 
monetarnemu skladu. Dodal je še, da ima kot zunanji opazovalec 
nemalokrat občutek, da vse te institucije tako delovanje celo 
podpirajo. Vse to pa ni nič drugega kot etnično čiščenje, le da se 
izvaja z drugačnimi sredstvi. Ljudstvo je trpelo dovolj dolgo, da bi 
tudi sedaj lahko potrpelo še nekaj let, če bi le imelo zagotovilo, da 
gre za pošten in demokratičen, tako imenovani "aktivistični model", 
ki ne temelji na pogoju »tveganje za tveganje«. V zvezi s sivo 
ekonomijo je navedel, da Bošnjaki niso imeli možnosti zanjo, ker 
ne mejijo na nikogar, ki bi jim te vrste delo ponujal. Srbi pa mejijo na 
Zvezno republiko Jugoslavijo in ta je Srbski Republiki dala vse 
možnosti za nastanek sive ekonomije, saj je potrebovala denar. 

Zaključil je z dejstvom, da je danes osnovni kreator socialnih 
politik po svetu Svetovna banka. Pri tem je citiral prof. dr. Veljka 
Rusa, ki je v eni svojih knjig zapisal, da je vsaka socialna politika, 
ki ni osnovana na ekonomski politiki oziroma je ne podpira, 
nehumana. 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je zatem zahvalil 
tako predavatelju kakor tudi pozornim in aktivnim poslušalcem. 

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