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Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti četrtega in petega odstavka 

tarifne številka 1, petega in šestega odstavka tarifne številke 2 in šestega odstavka tarifne 

številke 3 zakona o sodnih taksah zaradi neskladja z 22. členom Ustave Republike 

Slovenije 

Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču - 

zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije 

za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19.7.2000, na 
podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o ustavnem 
sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) sprejel 

ZAHTEVO 

za začetek postopka za ocenoustavnosti in zakonitosti četrtega 
in petega odstavka tarifne številke 1, petega in šestega odstavka 
tarifne številke 2 in šestega odstavka tarifne številke 3 zakona o 
sodnih taksah (Ur. I. RS, št. 14/91, 38/96 in 20/98) zaradi neskladja 
z 22. členom Ustave Republike Slovenije in 

PREDLAGA 

da Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovi, da so četrti in 
peti odstavek tarifne številke 1, peti in šesti odstavek tarifne številke 
2 in šesti odstavek tarifne številke 3 v neskladju z Ustavo in jih 
razveljavi. 

Utemeljitev 

V zakonu o sodnih taksah je v tarifnih številkah 1, 2, in 3 določena 
taksa za vloge, odločbe in pravna sredstva, ki je povečana za 
100 %.To pomeni, da se v gospodarskih sporih plačujejo takse v 
dvojnem znesku glede na osnovno tarifo. 

Po določilu 22. člena Ustave Republike Slovenije je v postopkih 
pred sodišči in drugimi državnimi organi oziroma pristojnimi 
organizacijami zagotovljeno enako varstvo pravic. Enako varstvo 
pravic je porušeno, če mora stranka v gospodarskem sporu 
plačati dvojno takso kot stranka v drugem sodnem, pravdnem 
oziroma izvršilnem postopku. 

Praviloma je treba upoštevati osnovno pravilo, da se v višini 
takse odraža zahtevnost sodnega obravnavanja posamezne 
zadeve. Pri tem mora med takso in storitvijo obstajati neko razumno 
razmerje, ki upošteva specifičnost posameznih postopkov. Z 
vidika pravil postopka med pravdnim postopkom in gospodarskim 
sporom ni bistvenih razlik, saj se tudi v gospodarskih sporih 
praviloma uporabljajo določbe, ki urejajo pravdni postopek, razen 
določenih izjem, ki so posebej določene za gospodarski spor. 
Navedeno kaže, da med obema vrstama postopkov ne gre za 

bistvene razlike, ki bi opravičevale tako visoko odstopanje pri 
določitvi višine sodnih taks v gospodarskih sporih. Navedeno 
stališče potrjuje tudi izenačenost tako imenovane sodniške norme 
v pravdnih in gospodarskih zadevah. Pri tem pa ne gre prezreti 
tudi dejstva, da so v praksi praviloma takse v gospodarskih sporih 
bistveno večje kot v drugih pravdnih zadevah, saj gre za spore iz 
sfere gospodarskih razmerij, ki so praviloma spori večjih vrednosti. 
Finančni učinek iz naslova taks je tako v gospodarskih sporih 
večji že zaradi večje vrednosti teh sporov in ni posebnih razlogov 
za dodatno 100-odstotno povečanje. 

Plačilo dvojne takse predstavlja tudi dvojno obdavčenje za isto 
storitev državnega organa, kar nikakor ni v skladu z ustavno 
določbo o enakopravnem obravnavanju davčnih zavezancev. 
Različno plačilo takse tudi ni v skladu z zakonom o pravdnem 
postopku, ki temelji na enakopravnem položaju pravdnih strank. 

Plačilo dvojnih taks v gospodarskih sporih pa je tudi pojmovno 
nezdružljivo. Gospodarski spor ni več spor med gospodarskimi 
družbami, ki poslujejo po načelu ustvarjanja dobička. Po določilu 
481. in 482. člena zakona o pravdnem postopku so gospodarski 
spori tudi spori, v katerih je stranka gospodarska družba, zavod, 
zadruga, država, samoupravna lokalna skupnost, samostojni 
podjetnik in obrtnik. Prav tako je gospodarski spor tudi spor med 
družbeniki, med ustanovitelji zavodov, zadružniki in zadrugami. 
Še posebej pa je nesmiselno, da se taka obremenitev nalaga 
zavodom kot so šola, vrtec, inštituti ipd., ki so neprofitne 
organizacije in odvisne od proračunskih sredstev. 

Določanje višine takse kot obvezne dajatve za delno kritje 
stroškov dela sodišča sicer sodi v polje zakonodajalčeve proste 
presoje, ki pa je dokaj široko. 

Tudi z vidika zagotavljanja pogojev za večjo finančno disciplino 
na normativni ravni takse v gospodarskih sporih ne bi smele biti 
previsoke oziroma takšne, ki bi odvračale upnike od sodnega 
varstva pravic. Pri tem je potrebno posebej upoštevati, da za 
pravne osebe ni predvidena taksna oprostitev tako kot za fizične 
osebe. Država lahko pogojuje dostop do sodišč s plačilom sodnih 
taks, vendar morajo biti te v razumni višini, kar je ustavno sodišče 
presodilo že v odločbi št. U-l-112/98 (Ur. I. RS, št. 50/98). 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Jože lic. 
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Sklep k odgovoru državnega zbora glede zahteve državnega sveta za oceno ustavnosti 

23. člena zakona o dohodnini 

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19. 7. 2000, k 
odgovoru nasprotnega udeleženca v zvezi z zahtevo Državnega 
sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 23. člena zakona 
o dohodnini na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona 
o Ustavnem sodišču Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 15/94) 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije v zvezi z zahtevo za oceno 
ustavnosti 23. člena zakona o dohodnini, v kateri izpodbija 
ustavnost zakonske določbe zaradi neskladja z 2. členom Ustave 
(načelo o pravni in socialni državi) in drugim odstavkom 14. člena 
Ustave (načelo enakosti pred zakonom), predlaga začasno 
zadržanje Izvajanja izpodbijane zakonske določbe. 

Državni svet Republike Slovenije se je seznanil z odgovorom 
Državnega zbora Republike Slovenije, ki na zahtevo Državnega 
sveta Republike Slovenije za oceno ustavnosti 23. člena zakona 
o dohodnini navaja, da vsebina določbe izpodbijanega 23. člena 
zakona o dohodnini, pa tudi drugih določb istega zakona, ki jih 
pobuda in zahteva posredno zadevata, ni v nasprotju z ustavnimi 
načeli in da ne odstopa od načelnih stališč Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije. 

Državni svet Republike Slovenije vztraja in ponavlja svoje 
stališče o neskladnosti izpodbijane določbe 23. člena zakona o 
dohodnini z 2. členom in drugim odstavkom 14. člena Ustave 
Republike Slovenije, ki jih je podal v obrazložitvi svoje zahteve z 
dne 1. 3. 2000. 

Stališče Državnega sveta Republike Slovenije je podkrepljeno 
tudi s stališčem Vlade Republike Slovenije, ki je na svoji seji, dne 
24.2. 2000, sklenila Davčni upravi Republike Slovenije predlagati, 
naj zadrži reševanje pritožb do takrat, dokler se ne ugotovi 
upravičenost zahtevkov za spremembo davčne osnove, saj je 
Davčna uprava zakupnikom tistih zemljišč, ki so v lasti države 
oziroma Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, poslala dohodninske 
odločbe, ki temeljijo na zastarelem katastrskem stanju, ki se ne 
ujema s stanjem v naravi. Zakupniki teh zemljišč so namreč 
prejeli davčne odločbe, na katerih so zneski tudi do 20-krat višji, 
kot bi bili, če bi davčna služba upoštevala dejansko stanje, zato 
se je veliko zakupnikov pritožilo. 

Vlada Republike Slovenije je zaradi zapletov pri odmeri 
katastrskega dohodka najemnikom zemljišč, s katerimi upravlja 
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, 
Geodetski upravi Republike Slovenije in Skladu kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije naložila, naj uredita in posodobita 
podatke v zemljiškem katastru, tako da bodo usklajeni s pravo 
uporabnostjo zemljišč. Najemnikom zemljišč je davčna služba 
namreč ugotovila previsok katastrski dohodek in bi zato morali 
plačati previsok davek od dohodkov iz kmetijstva. Vzrok za visoko 

odmero je napačna ocena kakovosti zemljišč, od katere je odvisna 
višina katastrskega dohodka. Poleg tega prevladuje mnenje, da 
bi morala davčna služba odmere katastrskega dohodka nasloviti 
na lastnika zemljišč, to je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije, in ne na najemnike. 

Po zakonu o kmetijskih zemljiščih je lastnik zemljišča 
(zakupodajalec) dolžan poskrbeti za vpis zakupnih razmerij v 
zemljiško knjigo in zemljiški kataster, lahko pa se z zakupnikom 
dogovori drugače. Za vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje 
zemljiškega katastra je pristojna in odgovorna Geodetska uprava 
Republike Slovenije. Zakupi nad enim letom bi morali biti vpisani 
tudi v zemljiški knjigi, ker pa podatkov o zakupnikih ni ne v zemljiški 
knjigi ne v zemljiškem katastru, pomanjkljivi in zastareli podatki 
pa so še podatki o kakovosti in namembnosti zemljišč, je 
neusklajeno stanje rabe zemljišč v naravi s katastrsko kulturo v 
zemljiškem katastru, ki je osnova za odmero katastrskega 
dohodka. 

Iz pogodb med Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (zakupodajalcem) in kmeti (zakupojemalci) je razvidno, 
da so dobili v najem njive, v zemljiškem katastru pa so ta zemljišča 
še vedno zavedena kot hmeljišča. Katastrski dohodek od hmeljišča 
pa je vsaj 3-krat večji od tistega za njive, ta pa vsaj 10-krat višji od 
katastrskega dohodka za pašnike. Veliko kmetov je s Skladom 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije podpisalo 
najemno pogodbo za pašnike ali celo površine v zaraščanju, ki 
so v zemljiškem katastru še vedno zavedene kot njive. Za 
spremembo katastrske kulture in razreda v zemljiškem katastru 
mora poskrbeti lastnik ali z njegovim pooblastilom uporabnik, na 
vsakih 15 let pa po uradni dolžnosti tudi Geodetska uprava 
Republike Slovenije, ki pa spada pod okrilje Ministrstva za okolje 
in prostor. 

Državni svet Republike Slovenije meni, da so navedene ugotovitve 
zadosten razlog, s katerim izpodbija navedeno zakonsko določbo 
zaradi neskladja z Ustavo Republike Slovenije in predlaga začasno 
zadržanje izvajanja izpodbijane zakonske določbe. 

Zahteva državnega sveta za začetek 
postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti 23. člena zakona o do- 
hodnini, sprejeta na 48. seji, 
dne 1. 3. 2000, je objavljena v 
Poročevalcu državnega sveta, 
št. 3/2000 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi 

z dogovorom bank o jamstvu za izplačila izdanih čekov  

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Državni svet Republike Slovenije je na 52. seji, dne 7. 6. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi z 
dogovorom bank, da ne bodo več jamčile za izplačila čekov, ki jih 
izdajajo, ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za finance in 
Banki Slovenije, da vprašanje preučita in nanj odgovorita. 

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi: 

Kaj bodo organi finančne oblasti Republike Slovenije storili za 
preprečitev kršenja osnovnih načel finančnega poslovanja, ki ga 
predstavlja dogovor bank, da ne bodo več jamčile za izplačila 
čekov, ki jih izdajajo? 

Obrazložitev 

Banke so se dogovorile, da ne bodo več jamčile za izplačila 
čekov, ki jih izdajajo, čeprav je to v nasprotju s temeljnimi načeli 
tega plačilnega instrumenta. Menimo, da bi banke morale svoje 
težave reševati na drugačen način (ukinitev računov 
nezanesljivim strankam, izdajanje omejene količine čekov, 
sprememba sistema poslovanja s čeki itd.), ne pa s kršitvijo 
odgovornosti, ki jo imajo in izvira iz pravice, da izdajajo čeke, ki 
so plačilni instrument, s katerim banka jamči, da bo vsota na 
čeku izplačana. 

Pooblaščeni organ za nadzor finančnega trga, Ministrstvo za 
finance RS in Banka Slovenije bi morali preprečiti samovoljno 
odločitev, ki nima primere v svetu. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za finance in Banki Slovenije, 
da v skladu s 96. členom zakona o državnem svetu v roku 30 dni 
odgovorita na vprašanje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE 

Zakon o čeku v 4. členu določa, da se ček lahko trasira samo na 
tisto osebo (2. člen zakona o čeku določa, da se sme ček trasirati 
samo na banko), pri kateri ima trasant (izdajatelj čeka) kritje, 6. 
člen omenjenega zakona pa določa, da je za plačilo odgovoren 
trasant (izdajatelj čeka). Razmerje med trasatom (banko) in 
trasantom temelji na pogodbi o denarnem depozitu, ki ga trasant 
položi v banki, pogodbi o bančnem tekočem računu, na podlagi 

katere se banka zaveže, da bo trasantu odprla posebni račun in 
prek njega sprejemala plačila in opravljala izplačila v mejah 
njegovih sredstev. 

Ker je ček plačilno sredstvo in se s prezentacijo trasatu lahko 
vsak trenutek spremeni v gotovino, mora kritje na tekočem 
računu obstajati že v času izdaje čeka. V primeru, da ček v 
času izdaje nima kritja, je po zakonu o čeku odgovoren trasant, ki 
je s svojim podpisom prevzel obveznost plačila nasproti imetniku 
čeka. Drugi odstavek 4. člena zakona o čeku namreč določa, da 
mora trasant, ki izda nepokrit ček, dati imetniku čeka (npr. trgovcu) 
popolno odškodnino. Trasat je nasproti trasantu zavezan le, da 
plača ček na podlagi pravnega posla o kritju (sklenjene pogodbe), 
ki ga ima trasant pri trasatu. 

Zakon o čeku v 26. členu tudi določa, da se z denarno kaznijo do 
6 mio SIT kaznuje posameznik, ki kot trasant (izdajatelj čeka) 
izda ček, ki sploh nima ali nima zadosti kritja. Omenili bi še, da je 
izdaja nekritega čeka kaznivo dejanje tudi po Kazenskem 
zakoniku Republike Slovenije. 

Poudarili bi, da je Dogovor o načinu unovčevanja čekov 
popolnoma v skladu z veljavno čekovno zakonodajo in da v 5. 
členu določa, kdaj banka zavrne remitentu (tistemu, kateremu je 
treba plačati) plačilo čeka: 

če ugotovi, da ček ni izpolnjen na standardiziranem obrazcu, 
če ugotovi, da ček ni izpolnjen v skladu s 1. členom Zakona 
o čeku, 
če ugotovi, da znesek na čeku ni znotraj limitov, določenih v 
skladu s 3. členom tega dogovora, 
če ugotovi, da je ček predrugačen ali nepristen, 
če je trasant (tisti, ki je ček izdal) obvestil trasata (tisti, ki naj 
plača) o izgubi ali kraji čekovnega blanketa, 
če trasant (tisti, ki je ček izdal) na svojem računu nima kritja. 

Iz navedenega izhaja, da banke s tem ne kršijo zakonodaje 
oziroma osnovnih načel finančnega poslovanja. 

Ministrstvo za finance po veljavni zakonodaji nima pristojnosti, da 
bi vplivalo na pogoje in način poslovanja bank in s tem vnovčitve 
čekov, saj čeke, ki jih uporabljajo občani, izdajajo banke. Le-te kot 
izdajatelji same določijo pogoje in način vnovčitve čekov. 

ODGOVOR BANKE SLOVENIJE 

Ček je plačilni instrument, na podlagi katerega se izvrši plačilo v 
rokih ter v okviru pravic in obveznosti po zakonu o čekih (Uradni 
list FLRJ, št. 105/46, Uradni list SFRJ, št. 12/65, 50/71 in 52/73). 

Kadar je izdajatelj čeka stranka banke (gre za osebni ček), je 
pogoj za izvedbo plačila s strani banke (trasat), da ima izdajatelj 
čeka (trasant) sredstva na tekočem računu. To je temeljna 
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predpostavka poslovanja s čekom kot plačilnim instrumentom, 
saj je izdajanje čekov brez kritja opredeljeno v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94 in 23/99) kot kaznivo 
dejanje. Torej prejemnik čeka, običajno trgovec, po zakonu o 
čeku pa remitent, kadar pristane na plačilo s čekom, tvega 
neplačilo v odnosu do stranke, od katere je vzel ček kot način 
plačila. 

Le kadar stranka plača z bančnim čekom (na njem mora biti 
podpis pooblaščene osebe banke), ki ga banka običajno izda ob 
predhodni obremenitvi računa te stranke, trgovec oziroma 
remitent ne prevzame tveganje neplačila do banke. 

V Sloveniji se je uveljavila praksa, da so banke (nazadnje na 
podlagi dogovora iz leta 1996) jamčile plačilo čekov, izdanih do 
zneska 15.000 SIT. Tak dogovor je bil prostovoljen in nikakor 
nima podlage v zakonu o čeku. 

Z novim dogovorom so banke, v delu, ki začne veljati 01. 07. 
2000, ukinile jamčevanje plačila čekov, izdanih do zneska 15.000 
SIT, s čimer so tveganje neplačila za izdane čeke prenesle na 
remitente (prejemnike plačila s čeki), kar je povsem skladno z 
zakonom o čeku. 

Spremenjene razmere glede prevzemanja tveganj pri poslovanju 
s čeki pa zahtevajo določene spremembe v ravnanju bank, da bi 
bili trgovci še naprej pripravljeni kot plačilno sredstvo sprejemati 
čeke. 

Banka Slovenije se je seznanila s podatki, ki jih je Združenje bank 
Slovenije pridobilo od bank z anketo o zlorabah pri poslih s čeki, 
ter se sestala s predstavniki Ministrstva za pravosodje, da bi se 
seznanili s problematiko sodnih postopkov na podlagi podanih 
ovadb za kazniva dejanja izdajanja nekritih čekov. Na podlagi 
spoznanj je v pismu Združenju bank Slovenije bankam priporočila: 

- bolj dosledno preverjanje bonitete imetnika tekočega računa 
ob izdajanju čekovnih blanketov na podlagi vnaprej razdelanih 
kriterijev ter pridobljenih podatkov o izpolnjevanju teh kriterijev; 

- bolj dosledno ovajanje tistih trasantov, ki so izdali nekrite 
čeke, za storjena dejanja, ki so sankcionirana kot kazniva 
dejanja. 

Glede na to, da veljavna zakonodaja Republike Slovenije ne 
dovoljuje izdajanja nekritih čekov, menimo, da določila Dogovora 
Združenja bank Slovenije o načinu unovčevanja čekov, iz katerih 
izhaja, da banke ne bodo več jamčile za izplačilo čekov, ne kršijo 
osnovnih načel finančnega poslovanja nasploh in tega plačilnega 
instrumenta še posebej, s čimer predlagatelj utemeljuje svoje 
vprašanje. V Banki Slovenije se zavzemamo za to, da bi 
spremembe pri načinu unovčevanja čekov v celoti spoštovale 
veljavni zakon o čeku, na kar smo opozorili tudi Združenje bank 
Slovenije. 

Sklepa državnega sveta ob obravnavi zahtev državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 

za pridobitev nekaterih dokumentov in dejstev v zvezi s parlamentarno preiskavo, ki 

poteka na zahtevo državnega sveta  

Državni svet Republike Slovenije je na 52. seji, dne 7. 6. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
predlog zahteve državnega svetnika prof. dr. Franca 
Vodopivca in na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije ugotavlja, da je Slovenska 
tiskovna agencija (STA) objavila razgovor predsednika 
preiskovalne komisije v parlamentarni preiskavi o sumu zlorabe 
javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice dogodkov na 
kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog 
Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 1995-1997, vključno 
z vsemi njenimi organi poslanca državnega zbora g. J. Zimška. V 
razgovoru je g. J. Zimšek povedal, da je komisija pridobila 
izvedensko mnenje Pravne fakultete in Ekonomske fakultete 
Univerze v Ljubljani. 

Parlamentarna preiskava se izvaja na zahtevo državnega sveta. 
Državni svet zaproša gospoda Zimška za kopiji obeh poročil. 

Državni svet Republike Slovenije je na 52. seji, dne 7. 6. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
predlog zahteve državnega svetnika prof. dr. Franca Vodo- 

pivca in na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Za kakovostno in odgovorno zastopanje državnega sveta v 
parlamentarni preiskavi so potrebni še nekateri dokumenti 
Agencije za trg vrednostnih papirjev in drugi dokumenti, ki so bili 
pomembni za razplet dogodkov, vendar jih predstavniki 
državnega sveta nismo dobili in sicer: 

1. Na seji strokovnega sveta Agencije, dne 13.3. in 20.3.1996, so 
bile ugotovljene hude ali hujše motnje na trgu vrednostnih papirjev 
po 112. členu ZISDU, kar je moralo bili utemeljeno z delovnim 
gradivom za sejo in posneto ter zapisano v magnetogramu seje. 
Vse to iz zapisnika seje ni razvidno, saj so v zapisniku samo 
sklepi seje, celo brez zapisa, ali je bila seja 13.3.1996 prekinjena 
ob 7. točki dnevnega reda in zakaj. Zato je potrebno pridobili 
celotno gradivo, ki je bilo osnova za odločanje o 7. točki te seje, 
ter magnetogram seje. 

2. Agencija naj državnemu svetu pošlje kopijo dopisa državnemu 
zboru, s katerim je na osnovi 149. člena tedanjega zakona o trgu 
vrednostnih papirjev od državnega zbora zahtevala potrditev 
sprememb in dopolnitev statuta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev, ki so bile sprejete na 28. seji strokovnega sveta Agencije, 
14.12.1994. 

3. Vlada Republike Slovenije v svojem odgovoru na vprašanje 
državnega sveta ni dostavila zahtevanih dokumentov, ker jih ali 
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ni našla ali pa sploh ne obstajajo, zato naj Agencija za trg 
vrednostnih papirjev dostavi tudi dopis vladi, s katerim je agencija 
na osnovi 155/1. člena tedanjega zakona o trgu vrednostnih 
papirjev predlagala imenovanje direktorja agencije, mag. Igorja 
Kušarja, za člana strokovnega sveta agencije iz vrst neodvisnih 
strokovnjakov na osnovi sprememb in dopolnitev statuta agencije, 
sprejetih na 28. seji strokovnega sveta agencije, 14.12.1994. V 
tem primeru je vlada državnemu svetu posredovala samo sklep 
o imenovanju za direktorja agencije, ne pa za člana strokovnega 
sveta agencije. 

4. Mag. Nina Plavšak je poleti 1995 zapustila službo okrožne 
sodnice in se kot pomočnica direktorja zaposlila v Agenciji za trg 
vrednostnih papirjev. Kot uslužbenka agencije je bila prvič prisotna 
na 43. seji strokovnega sveta, 30. 8. 1995. Agencija naj dostavi 
dokument, s katerim je vlado obvestila o tej spremembi oz. dopis, 
s katerim je vladi predlagala, naj kljub spremembi statusa 
neodvisne strokovnjakinje in kljub imenovanju za pomočnico 
direktorja agencije ostane članica strokovnega sveta iz vrst 
neodvisnih strokovnjakov. Vlada je državnemu svetu posredovala 
zgolj odločbo z dne 10. 4.1997 o podaljšanju mandata za dve leti, 
ne pa dokumenta, iz katerega bi bilo razvidno, da soglaša, da je 
N. Plavšak redno zaposlena v agenciji ter istočasno v strokovnem 
svetu predstavlja tudi zainteresirano javnost. 

5. Agencija je 20. 3. 1996 nadaljevala s sejo strokovnega sveta. 
Pregled BPH Dadas je bil opravljen delno pred nadaljevanjem 
seje strokovnega sveta, 19. 3.1996, in delno po njem, 21.3.1996. 
Agencija naj dostavi zapisnik poročila agencije o opravljenem 
prvem delu inšpekcije BPH Dadas z dne 19. 3. 1996. 

6. Dne 12. 3. in 13. 3. ter 20. 3. 1996 se je na Ljubljanski borzi 
promet z delnicami zlasti Dadasa, pa tudi MKZ, Finmedie in SKB 
banke, večkratno povečal. Prav v teh dneh torej, ko je strokovni 
svet Agencije za trg vrednostnih papirjev sprejel sporne sklepe v 
zvezi z vzajemnimi skladi Proficie-Dadas. Dogajanje kaže na 
sum izdajanja notranjih informacij agencije. Ljubljanska borza je 
državnemu svetu že posredovala spisek borznih hiš, ki so 
opravljale promet v spornih dneh, nismo pa dobili podatkov, kdo 
je prodajal večje pakete (nad 3 milijone SIT) zgoraj omenjenih 
delnic preko omenjenih borznih hiš. Agencija naj sporoči, kateri 
lastniki, ne borzne hiše, so v spornih dneh prodajali te delnice. 

7. Dr. Dušan Mramor, tedanji predsednik strokovnega sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev, je uporabil osebne podatke 

svetnika dr. Petra Glaviča na seji državnega sveta 19. 11. 1997. 
Agencija je imenske podatke o imetnikih investicijskih kuponov 
zahtevala od Proficie-Dadas že 8. 3. in 11. 3. 1996, tik pred 
sprejetjem ukrepov. Proficia-Dadas je agencijo 12. 3.1996 pisno 
opozorila na smiselno veljavo 61. člena zakona o bankah in 
hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91), ki je smatral podatke o bančnih 
vlogah za poslovno skrivnost banke in jih je banka smela sporočiti 
le na pisno zahtevo sodišča, če je bil zoper lastnika vloge uveden 
sodni postopek. Kako je agencija prišla do osebnega podatka in 
kdo je dovolil njegovo objavo? 

Posebna preiskovalna komisija Državnega zbora, ki ji predseduje 
poslanec J. Zimšek, je zadolžena za parlamentarno preiskavo o 
sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in posledice 
dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju 
zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v obdobju 
1995-1997, vključno z vsemi njenimi organi, ki jo je zahteval 
državni svet. Eden od argumentov Agencije za trg vrednostnih 
papirjev, s katerimi je utemeljila ukrepe proti vzajemnemu skladu 
Proficia-Dadas, je bila velika količina likvidnih sredstev v tem 
skladu. 

Barbara Rodela v svoji diplomski nalogi "Upravljanje investicijskih 
skladov v Sloveniji", Ekonomska fakulteta, Ljubljana, september 
1997, prikazuje v tabeli na str. 35 razporeditev sredstev (naložb) 
vzajemnih skladov na dan 31.03.1996. Kot vir za to tabelo navaja 
referat uslužbenca agencije Jovana Lukovca z naslovom 
"Upravljanje portfeljev investicijskih skladov". Referat naj bi bil 
podan na 13. tradicionalni konferenci Ljubljanske borze (Gradiva 
k predavanjem, Bernardin, 19.-21. maj 1996, str. 11). Pridobili 
smo navedena gradiva, vendar tega referata v njem ni. Zato 
predlagam, da državni svet zahteva od Agencije za trg vrednostnih 
papirjev kopijo omenjenega referata, še zlasti podatke o strukturi 
sredstev (denar na žiro računu + depoziti) v portfeljih vzajemnih 
skladov na dan 31. 03.1996. Poleg tega prosimo za iste podatke 
na dan 31.12. 1995. 

Državni svet predlaga Agenciji za trg vrednostnih papirjev, da 
zahtevo preuči in v skladu s 96. členom zakona o državnem 
svetu v roku 30 dni odgovori. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jurija Kuštrina v zvezi z 

Letnim poročilom Sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 

podeželja Ribnica d. o.o.  

Državni svet Republike Slovenije je na 52-. seji, dne 7. 6. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje oziroma predlog državnega svetnika Jurija Kuštr- 
ina v zvezi z letnim poročilom Sklada za regionalni razvoj in 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja Ribnica d.o.o., ter 
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje oziroma 
predlog državnega svetnika Jurija Kuštrina in predlaga Skladu za 

regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 
Ribnica, d. o. o. da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje oziroma predlog državnega svetnika Jurija Kuštrina 
se glasi: 

V zvezi z Letnim poročilom Sklada za regionalni razvoj in 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja Ribnica d.o.o. 
predlagam skladu, da pripravi in nam posreduje seznam krajev 
oziroma območij, ki so ekonomsko prešibka, da bi lahko koristila 
sedanje razpise sklada, kar bi lahko bila podlaga za nadaljnjo 
obravnavo in sprejem ustreznih ukrepov. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi 
s prodajo 91-oktanskega neosvinčenega bencina na bencinskih črpalkah v Sloveniji 

Državni svet Republike Slovenije je na 53. seji, dne 21. junija 
2000, v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta 
obravnaval vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana in 
sicer zakaj ni mogoče dobiti 91-oktanskega neosvinčenega 
bencina na večini bencinskih črpalkah v Sloveniji, ter na podlagi 
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

kar predstavlja 45,3 % vseh njegovih servisov. Po posameznih 
prodajnih območjih je ta derivat na razpolago takole: 

Celje 
Kranj 
Ljubljana 
Maribor 
Novo mesto 
Primorska 

31 od 49 servisov 
21 od 37 servisov 
19 od 55 servisov 
33 od 59 servisov 
12 od 38 servisov 
10 od 38 servisov 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi: 

Zakaj ni mogoče dobiti 91-oktanskega neosvinčenega bencina 
na večini bencinskih črpalk v Sloveniji? 

Obrazložitev 

Kupci v Sloveniji smo kot potrošniki v neenakem položaju, ker na 
mnogih bencinskih črpalkah v Sloveniji ne točijo 91-oktanskega 
neosvinčenega bencina. Poleg nižje cene, ki bi jo odšteli za 91- 
oktanski neosvinčeni bencin, nas lahko prizadenejo tudi stroški 
okvare vozila, saj ni priporočljivo v isto vozilo točiti različnih vrst 
bencina. 

Zahtevam tudi pojasnilo, na kolikih bencinskih črpalkah v Sloveniji 
je možno dobiti 91-oktanski bencin in po katerih kriterijih je 
organizirana prodaja omenjenega bencina. Pri dodeljevanju 
koncesij za delovanje bencinskih servisov bi gotovo morali 
zahtevati, da nudijo vse vrste goriv, ki jih predvidevajo standardi 
Republike Slovenije. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za gospodarske dejavnosti, 
da v skladu s 96. členom zakona o državnem svetu v roku 30 dni 
odgovori na vprašanje. 

Največja gostota bencinskih servisov, ki nudijo NMB 91 je ob 
severni meji, ker je bilo povpraševanje avstrijskih kupcev do leta 
1998 zelo veliko. Kasneje pa je zaradi manjše cenovne privlačnosti 
in drugih ukrepov za preprečevanje "bencinskega turizma" ta del 
povpraševanja usahnil. 

Sredi leta 1997 je bil pri nas NMB 91 za 7,5 % cenejši od NMB 95, 
dve leti kasneje pa je razlika padla na 0,4 % oziroma pod 1 tolar. 
Vsi tisti, katerim karakteristike motorjev niso posebej 
prepovedovale uporabe NMB 95, so tako prešli na višjeoktansko 
pogonsko gorivo. 

Pri Petrolu znaša delež NMB 91 v prodaji vseh motornih bencinov 
3 %, zaradi nizkega povpraševanja pa so specifični distribucijski 
stroški za dobavo tega bencina višji, pa tudi nabavne cene pri 
rafinerijah niso ugodnejše zaradi majhnih količin predelave. NMB 
91 pri nas proizvaja rafinerija v Lendavi, prodajna cena pa je 
enaka kot na NMB 95. Ugotavljajo tudi, da ponudba NMB 91 ovira 
boljšo ponudbo drugih bencinov, ker zaseda omejene zmogljivosti 
bencinskih servisov (rezervoarji, stebrički, manipulativne 
površine). 
OMV Istrabenz je v letu 1999 sprejel sklep o opustitvi prodaje 91- 
oktanskega neosvinčenega bencina na svojih bencinskih servisih. 
V začetku junija 2000 so sklep v celoti realizirali in sedaj na drobno 
v distribucijski mreži ne prodajajo te vrste bencina. 

Navedeno navaja na podrobnejšo preučitev sistema prodaje NMB 
91, kjer bi bilo treba upoštevati tehnične zahteve vozil, vpliv kupcev 
preko meje, stroške distribucije, sistem fiskaq!nih vzpodbud, 
okoljske učinke itn. Ni nam znano, da bi bila takšna študija v teku 
ali pa na razpolago kot dokončana za naše razmere. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Največji distributer pogonskih goriv v Sloveniji Petrol d.d. Ljubljana 
nudi neosvinčeni 91-oktanski bencin (NMB 91) na 126 servisih, 

Priloga: 
Poimenski seznam bencinskih servisov 
Petrol d.d., ki nudijo NMB 91, je na 
voljo v službi državnega sveta 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede 

uvrstitve zdravil na negativno listo 

Državni svet Republike Slovenije je na 53. seji, dne 21. junija 
2000, v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta 
obravnaval vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v 
zvezi z uvrstitvijo zdravil na negativno listo ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za zdravstvo, 
da vprašanje preuči in nanj odgovori. 
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Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi: 

Zakaj je Ministrstvo za zdravstvo dovolilo, da so se na negativno 
listo zdravil uvrstila tudi zdravila za lajšanje kašlja? 

Utemeljitev 

Iz leta v leto se širi negativna lista zdravil, to je tistih zdravil, ki jih 
je tudi ob predložitvi zdravnikovega recepta možno dobiti samo 
na podlagi izstavitve računa in dejanskega plačila. Z razvrstitvijo 
zdravil na t. i. liste se skuša zmanjšati poraba zdravil, katerih 
stroške krije ZZZS. S tem pa se tako bolniki kot zdravniki znajdejo 
v nemogočem položaju ob nasprotujočih interesih. Zdravniki zato, 
ker želijo pomagati pacientom, pacienti pa pričakujejo pomoč na 
osnovi zakonskih pravic iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja kot tudi iz solidarnostnega vidika. 

Še zlasti pa je vprašljiva zdravstvena politika, ki dopušča, da se 
na plačniško listo razvrščajo zdravila, ki jih predvsem 
uporabljajo otroci. Ni dopustno, da na eni strani sprejemamo 
zakone, ki skušajo izboljšati pogoje družinam z več otroki, na 
drugi strani pa jih s plačevanjem zdravil finančno močno 
obremenjujemo. 

Želel bi konkreten odgovor, kaj je vodilo Ministrstvo za zdravstvo, 
da je dovolilo zdravila proti kašlju, ki jih uporabljajo predvsem 
otroci, uvrstiti na negativno listo zdravil. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za zdravstvo, da v skladu s 
96. členom zakona o državnem svetu v roku 30 dni odgovori na 
vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja glede 

izdaje potne listine državnim svetnikom 

Državni svet Republike Slovenije je na 53. seji, dne 21. junija 
2000, v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta 
obravnaval vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja 
glede izdaje potne listine državnim svetnikom ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Ministrstvo za notranje zadeve sprašujem, kako je bilo mogoče, 
da je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 10. amandma k 
zakonu o potnih listinah, s katerim pripada poslancem državnega 
zbora diplomatski potni list, ni pa bilo nič dorečeno o ustrezni 
potni listini za državne svetnika. Sprašujem tudi, kako in v katerih 
primerih se bodo diplomatski potni listi izdajali za državne svetnike. 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Franca Batagelja in predlaga Ministrstvu za notranje 
zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja se glasi: 

Državni svet predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da v skladu 
s 96. členom zakona o državnem svetu v roku 30 dni odgovori na 
vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja Komisije za družbene dejavnosti v zvezi z 

morebitno kršitvijo 63. člena Ustave RS na spominski slovesnosti v Kočevskem Rogu 

Državni svet Republike Slovenije je v nadaljevanju 54. seje, dne 
19. 7. 2000, v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta 
obravnaval vprašanje Komisije državnega sveta za družbene 
dejavnosti z dne 27. 6. 2000 ter na podlagi 1. odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje Komisije 
državnega sveta za družbene dejavnosti in predlaga Ministrstvu 

za notranje zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje Komisije za družbene dejavnosti se glasi: 

Ali Ministrstvo za notranje zadeve meni, da je bil na spominski 
slovesnosti v Kočevskem Rogu, dne 18. 6. 2000, ob 10-letnici 
spravne slovesnosti kršen 63. člen Ustave Republike Slovenije, 
in če je bil, kako je ali kako bo ministrstvo ukrepalo? 
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POVZETEK UGOTOVITEV 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije, Zveza ekonomistov Slovenije in Društvo Občanski 

Forum so 11. oktobra 1999 organizirali posvet MANIFEST EKONOMISTOV O 

BREZPOSELNOSTI V EVROPSKI UNIJI 

Manifest so pripravili in podpisali vidni ekonomisti iz 
Evropske unije in ZDA. Po njihovi oceni je 11-odstotna 
brezposelnost v EU kritična, še posebej zato, ker 
nezaposlenost ni le ekonomska, temveč vse bolj tudi 
moralna in celo kulturna kategorija. Zaposlenost - pravica 
do dela - namreč postaja v sodobnosti ena temeljnih 
človekovih pravic. Zaradi tega se zahteva usklajena akcija 
nosilcev ekonomske politike za premagovanje 
brezposelnosti. Nosilci ekonomske politike vEUso namreč 
brezposelnost predolgo podcenjevali, saj so jo s fiskalno 
in monetarno politiko prej ohranjali kot preprečevali 
oziroma omejevali. S to kritiko nosilcev ekonomske politike 
v EU so pisci in podpisniki Manifesta posredno kritizirali 
tudi neoliberalistično ekonomsko, predvsem fiskalno in 
monetarno politiko članic EU, ki jo je spodbujala usmeritev 
v enotno evropsko valuto EVRO z znanimi konvergenčnimi 
kriteriji, na drugi strani pa so kritizirali tudi neustrezno 
politiko trga delovne sile. Konvergenčni kriteriji, pred njimi 
pa izrazito protiinflacijsko naravnana ekonomska politika, 
so tako spodbujali omejevalno stabilizacijsko, fiskalno in 
monetarno politiko, obstoječa politika trga delovne sile pa 
je hkrati krepila mikroekonomske ovire za zmanjšanje 
brezposelnosti - in to ne glede na stanja v realnih 
gospodarskih sektorjih narodnih gospodarstev, ki jih je 
čedalje bolj pestila nezaposlenost produkcijskih faktorjev, 
vključno z brezposelnostjo delovne sile. 

Stanje realnega sektorja gospodarstva v EU je po mnenju 
piscev in podpisnikov Manifesta keynesijansko - 
deflacijsko, ekonomska politika pa je nasprotno 
restriktivna, namesto da bi s keynesijanskimi sredstvi 
ekonomske politike odpravljala nastajajočo deflacijsko 
vrzel. Opuščanje keynesijanske ekonomske politike in 
njeno nadomeščanje z neoliberalno politiko ekonomike 
ponudbe je sovpadalo v EU z nastajanjem dolgoročne 
visoke brezposelnosti, za katero se zdi, da v Uniji ni pravih 
idej za njeno premagovanje. Reafirmacija opuščenega 
keynesijanizma, tako z vidika skupnega družbenega 
povpraševanja kot skupne družbene ponudbe, se piscem 
Manifesta ponuja kot teoretična podlaga za premagovanje 
nezaposlenosti na prehodu v novo tisočletje. 

Osnovno sporočilo piscev Manifesta, ki so ga razpravljalci 
na posvetu o tem dokumentu v državnem svetu tudi 
večinsko podprli, namreč, da je potrebna aktivna 
ekonomska politika zmanjševanja brezposelnosti, bi morali 
upoštevati tudi v Sloveniji, ko se nam je na prehodu iz 
socialistične etatizacije v kapitalistično tržno 
gospodarstvo, nezaposlenost produkcijskih faktorjev 
vključno z brezposelnostjo delovne sile močno povečala. 

To stanje v naši družbi narekuje, in to je bilo izrečeno 
tudi na seji Ekonomsko-socialnega sveta, da bi tudi za 
našo državo morali pripraviti dokument s podobno 
ambicijo, kot je vodila avtorje Manifesta. Z njim bi 
opozorili na momente, ki so in bodo še vplivali na 
nezaposlenost in brezposelnost v državi, ter na možne 
načine premagovanja in preseganja takega stanja. 

Takšen dokument bi morala pripraviti ekonomska 
stroka. Priprava tega dokumenta zahteva: 

- da z vidika zaposlitve produkcijskih faktorjev in 
delovne sile ocenimo teoretično ekonomsko ozadje 
sodobnih procesov globalizacije, vključno z elementi 
politike boja proti brezposelnosti, ki jo oblikujejo po 
zgledu EU nosilci ekonomske politike na sodobni 
nacionalni in globalni ravni; 

- da z vidika brezposelnosti ocenimo našo ekonom- 
sko politiko na področju preseganja socialistične 
družbene oziroma državne lastnine in njene 
transformacije v obliki privatne lastnine; 

- da ocenimo post-tranzicijsko ekonomsko politiko 
- fiskalno, monetarno in delitveno politiko; 

- da ocenimo politiko vključevanja v mednarodno 
delitev dela in položaj podjetij, ki sodelujejo v tej 
delitvi; 

- da ocenimo naše post-tranzicijske dezinte- 
gracijske procese na gospodarskem in dmžbeno- 
političnem področju; 

- da z vidika zaposlenosti in zaposlitve ocenimo 
vse oblike trgov, še posebej pa trg delovne sile ter 
domači in predvsem tuji trg kapitala, vključno z 
novimi institucijami na tem področju; 

■ da ocenimo, kje so vzroki, da stari proizvodni 
programi propadajo hitreje, kot nastajajo novi; 

- da z nakazovanjem možnih multiplikatorjev in 
akceleratorjev dohodka in zaposlitve zmanjšamo 
nezaposlenost in brezposelnost; 

- da na temelju ocen in presoj pripravimo strategijo 
gospodarskega razvoja, in sicer kot strategijo 
premagovanja zaostajanja v tehnološkem razvoju, 
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nezaposlenosti produkcijskih faktorjev in brezposelnosti 
delovne sile. 

Ocena naše post-tranzicijske ekonomske politike bi morala 
upoštevati tudi potrebo po premoščanju sedanje parcializacije 
obravnavanja nezaposlenosti produkcijskih faktorjev in 
brezposelnosti delovne sile po posameznih ministrstvih in 

institucijah in zahtevati skupno strategijo vseh nosilcev 
gospodarske politike in gospodarskega razvoja, to je, 
usklajeno vladno akcijo z jasno strategijo razvoja. Vlada bi 
morala pripraviti celovit razvojni program premagovanja 
nezaposlenosti produkcijskih faktorjev in brezposelnosti 
delovne sile. 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je po uvodnem 
pozdravu poudaril, da se državni svet z organiziranjem posvetov 
že precej časa aktivno vključuje v aktualno problematiko. 
Brezposelnost v Evropski uniji in v Sloveniji je vsekakor problem, 
ki zahteva kompleksno reševanje in sodelovanje na različnih 
ravneh. Zato je pomembno, da bodo o tem razpravljali predstavniki 
gospodarstva, delodajalcev in ekonomske stroke ter o enakem 
problemu predstavili različne poglede. 

Skupina evropskih ekonomistov je letos zelo kritično ocenila 
evropsko zaposlovalno politiko in prepričan sem, je dejal, da lahko 
njihove izkušnje prenesemo tudi v naš prostor, še posebej sedaj, 
ko se aktivno vključujemo v evropske integracije. 

S posvetom bi želeli vzpodbuditi odgovorne ljudi k razmišljanju o 
problematiki brezposelnosti v Sloveniji in o potrebnih ukrepih za 
njeno zmanjšanje. 

Marko Bule se je v imenu Društva Občanski Forum zahvalil 
predsedniku in sekretarki državnega sveta, ki sta pomagala 
društvu in Zvezi ekonomistov Slovenije, da je prišlo do tega 
posveta. 

Zahvalo je končal z mislijo, da je tisti, ki je delovno sposoben in 
brezposeln, skrajno nesrečen človek. 

Dr. Neven Borak, predsednik Zveze ekonomistov Slovenije, 
se je iskreno zahvalil občanskemu forumu in državnemu svetu, 
da sta pokazala zanimanje za to temo. Napovedal je, da bo na 
kratko opisal, kako so prišli do tega dokumenta ter katere so 
njegove osnovne iztočnice in ugotovitve. 

Dokument Manifest ekonomistov o brezposelnosti v Evropski 
uniji je našel povsem slučajno v ugledni italijanski reviji, ki jo v 
Sloveniji, kar je zanimivo, prejema samo Banka Slovenije. Po 
teoretični zasnovi je revija bolj keynezijansko usmerjena, zato 
tudi ne preseneča, da so avtorji tega dokumenta našli prostor 
med njenimi platnicami; manifest je bil objavljen pred približno 
enim letom. Dokument smo objavili v Slovenski ekonomski 
reviji, št. 1-2/1999, Zveza ekonomistov Slovenije pa ga je 
Izdala še kot poseben separat v nekaj sto izvodih predvsem z 
namenom, da bi znotraj naše ekonomske stroke vzbudili zanimanje 
tudi za ta problem, ki je v stroki pri nas krepko zapostavljen in 
zanemarjen in se ga dotikamo pravzaprav samo iz zornega kota 
siceršnjih makroekonomskih analiz, problemov in razprav, je dejal. 

Zato se jim je zdelo potrebno ta dokument objaviti in ga ponuditi 
našim ekonomistom, morda najti med njimi - in zlasti med mlajšimi 
raziskovalci - ljudi, ki jih problematika brezposelnosti oziroma 
doseganja polne zaposlenosti zanima in morda tudi koga 
opogumiti, da se raziskovalno odločneje loti tega problema, ki je 
zaenkrat pri nas bolj v domeni sociologov kot v domeni 
ekonomistov. 

Manifest je nastal kot izraz nezadovoljstva skupine ekonomistov, 
ki je našla zadostno število stičnih točk, tako glede vzrokov za 
brezposelnost v Evropski uniji kot tudi glede predlogov, kako te 
vzroke v kratkem času odpraviti. Razmere na področju 
brezposelnosti se v Evropski uniji slabšajo že kar 30 let. V primerjavi 
z Združenimi državami Amerike pa je prišlo do pomembnega 
obrata. Pred 30 leti, to se pravi v 60-ih letih, je stopnja evropske 
brezposelnosti v povprečju dosegala komaj polovico ameriške 
stopnje. V 90-ih letih je položaj povsem drugačen. Evropska stopnja 
brezposelnosti kar dvakrat presega primerljivo stopnjo 
brezposelnosti v Združenih državah. To dejstvo samo po sebi 
spodbuja k razmišljanju, kaj se je zgodilo, zakaj se je to zgodilo in 
kakšne so pravzaprav možnosti, da bi se Evropa vrnila vsaj na 
stopnjo iz začetka 60-ih let; to pa je stopnja med 4 in 5 odstotki. 
Povprečna 11 -odstotna stopnja brezposelnosti v državah EU ni 
videti velika, ampak to je konec leta 1998 v Evropski uniji pomenilo 
19 milijonov v primerjavi s 150 milijoni ljudi, ki so imeli zaposlitev. 
Slika o brezposelnosti v Evropski uniji ni uniformna, razlike med 
državami so ogromne. Nekaj držav ima zelo nizko stopnjo 
brezposelnosti; med njimi vodita Luxemburg in Nizozemska, ki 
beležita konec leta 1997 in 1998 med 3- in 4-odstotno stopnjo; 
Portugalska in Anglija imata stopnjo brezposelnosti med 6 in 7 %, 
Irska je že na stopnji 10 %, Nemčija f ko kot je povprečje unije - 
okoli 11 %; Belgija, Finska in Francija pa presegajo 12 %. Vsekakor 
pa ima med članicami unije rekord aepanija, ki presega 20-odstotno 
stopnjo brezposelnosti. 

Na drugi strani imamo evropske države, ki niso članice unije, pa 
imajo nizko stopnjo brezposelnosti: Norveška 4 % in Švica 5,5 %. 
Iz strokovne literature ugotavljamo, da soglasja o tem, zakaj je v 
Evropi v povprečju tako visoka stopnja brezposelnosti, ni. Ni 
soglasja o vzrokih in ni soglasja o poteh, kako razmere obrniti, 
kakšne ukrepe sprejeti. 

V takšno sliko sedaj vstopa manifest, ki poskuša ponuditi nekaj 
zamisli tako glede vzrokov kot glede možnih poti za odpravljanje 
visoke brezposelnosti. Po tej plati je manifest zelo ambiciozen, saj 
naj bi v štirih do petih letih sedanjo 11 -odstotno stopnjo dejansko 
lahko kar prepolovili; pri tem pa gradi tudi na obstoječi realnosti 
institucionalne zgradbe Evropske unije. Avtorji tega manifesta 
kritizirajo Evropsko unijo, zlasti njeno amsterdamsko pogodbo, ki 
je sicer definirala tudi cilje v zvezi z doseganjem visoke 
zaposlenosti, vendar ji očitajo, da je razreševanje tega vprašanja 
prepustila predvsem državam članicam. 

Namesto tega avtorji manifesta ponujajo veliko večje vključevanje 
same Evropske unije v boj proti brezposelnosti. Predlagajo dve 
smeri delovanja oziroma ukrepov. Prva je vpliv na politiko 
agregatnega povpraševanja in v okviru tega poleg fiskalne politike 
tudi ustrezno vlogo denarne politike. Menijo namreč, da 
integracijska skupnost, kakršna je Evropska unija, ne bi smela 
zanemariti vpliva globalnega vodenja politike agregatnega 
povpraševanja na večanje gospodarske rasti in investicij ter 
posledično zaposlenosti. 

Drugo, o čemer bo verjetno veliko več debat, če se bodo razvile 
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tudi po drugih državah in ne samo o tem manifestu, pa so ukrepi 
in poti, kako v skladu s smernicami Evropske unije pripravljati 
državne programe za zmanjšanje brezposelnosti; ti pa seveda 
posegajo v tisto, čemur lahko rečemo domače socialno in kulturno 
okolje. Raznolike stopnje brezposelnosti po posameznih državah 
očitno niso samo posledica makroekonomskih razmer, ampak 
verjetno tudi obstoječih institucionalnih mehanizmov. Nekatere 
mehanizme avtorji manifesta kritizirajo; kritizirajo seveda tiste, za 
katere lahko že vnaprej vemo, da po posameznih državah ne 
bodo naleteli niti na enak posluh niti na enako podporo. Ker je ta 
del gospodarske politike prav tako skladno s principi Evropske 
unije podvržen socialnemu partnerstvu, tudi ne bodo naleteli na 
dovolj podpore pri vseh socialnih partnerjih. Menil je, da je gledano 
s tega zornega kota ta dokument zanimiv tudi za nas. Pregledamo 
lahko predlagane ukrepe, presodimo stališča naših socialnih 
partnerjev, socialni partnerji pa lahko presodijo možnosti in domet 
ukrepov, ki jih predlagajo avtorji manifesta. Konec koncev bodo 
morali to storiti ob pripravi državnega programa, na drugi strani 
pa tudi oceniti, kakšne so siceršnje možnosti domače 
gospodarske politike, da bi se tega problema resneje in odločneje 
lotila, zlasti z zornega kota želenih rezultatov. 

Predlagal je, da bi kolegi in vabljeni prediskutirali ključne predloge 
manifesta in poskušali oceniti tudi stopnjo njihove ustreznosti, 
relevantnosti in izvedljivosti v naših razmerah. 

Pozdravil je tudi dr. Arharja in izrazil upanje, da bo v razpravi 
pomagal pri iskanju ustreznih odgovorov na izzive v manifestu, 
kot odličen poznavalec gospodarskih razmer pa zlasti v tistem 
delu, ki ga avtorji posebej izpostavljajo.To je zahteva, da bi denarna 
politika opravila vlogo ne samo v boju proti inflaciji, ampak tudi pri 
vzpodbujanju agregatnega povpraševanja, seveda na ravni 
Evropske unije, ne pa vsake posamezne države. 

Prof. dr. Ferdinand Trošt, dekan Ekonomske fakultete, je 
najprej poudaril, da so se avtorji manifesta lotili resnega problema. 
Problemi, ki jih v zvezi s tem odpirajo, so točno opredeljeni, 
posledice so dobro predvidene, povsem jasno pa je napisano, da 
je treba problem brezposelnosti reševati. V manifestu piše, da gre 
v Evropski zvezi za 19 milijonov nezaposlenih, v tranzicijskih 
državah pa je za delo sposobnih, a nezaposlenih 26 milijonov; 
torej je v Evropi 45 milijonov za delo sposobnih, nezaposlenih 
ljudi. Teža tega vprašanja je izredno velika. Glede ocene stališč in 
predlogov avtorjev je menil, da je ugotovitev stanja zelo dobra, 
slabo pa so obdelani vzroki za stanje, šibki so predlogi za izhod 
iz stanja in ne vodijo v trajno rešitev nezaposlenosti. 

V nadaljevanju je analiziral in poslušal dokazati te ugotovitve. 
Prva pripomba velja avtorjem, ki se pri analizi gospodarskih 
procesov naslanjajo na obdobje klasičnega protekcionizma in 
intervencionizma, ko so bile države še relativno zaprte in so 
vodile nacionalno ekonomsko politiko, samo enkrat pa omenjajo 
liberalizacijo na svetovnem trgu in to vprašanje je močno 
podcenjeno. Drugič, zanemarjajo integracijske procese v Evropi 
in prehajanje Evrope na liberalizacijo preko poenotenja valut. 
Čeprav v Evropski zvezi še nismo prešli na poenotenje valut, je 
dejal, so posledice, ki temu sledijo, že tu in že delujejo preko 
liberalizacije tokov blaga in storitev. Med vzroki za nezaposlenost 
je tudi to slabo predstavljeno. Zapostavljeno je vprašanje 
globalizacije. Globalizacija pomeni naslednje: če smo v obdobju 
protekcionizma in intervencionizma iskali gospodarska ravnotežja 
in zaposlenost na ravni narodnih gospodarstev, se to sedaj vse 
bolj oblikuje na svetovni ravni. Stanje po državah pa je seveda 
različno, odvisno pač od gospodarske situacije. 

Ukrepi, ki jih predvidevajo, so zaradi tega le lajšanje obstoječih 
težav; pravijo, da so sposobni v nekaj letih zmanjšati nezaposlenost 

za 5 odstotkov. V to ne verjamem, je dejal. S predvidenimi ukrepi 
so sposobni le za kakšen odstotek zmanjšati nezaposlenost, 
nikakor pa niso ti ukrepi zreli za odpravo tega velikega problema. 
Za odpravo nezaposlenosti je treba najprej poiskati vzroke. 

Res je, da se v zahodni Evropi nezaposlenost povečuje od 60-ih 
in 70-ih let dalje. Kaj se je takrat zgodilo? V razviti Evropi je prišlo 
do spremembe: klasična nezaposlenost iz prejšnjega in prve 
polovice tega stoletja, pa tja do 60-ih let, gre v glavnem na račun 
dinamike prelivanja delovne sile iz kmetijstva v industrijo. Ker je 
bila industrija v močni ekspanziji, je zaposlovala sproščeno delovno 
silo iz kmetijstva. Države, ki so bile precej nacionalno zaprte, so 
to nezaposlenost uravnavale na nacionalni ravni. Filozofija 
manifesta ostaja podobna in zanemarja sodobne svetovne 
procese. 

V 60-ih do 70-ih letih je v zahodni Evropi prišlo do tako 
imenovanega kakovostnega prehoda iz klasičnega industrijskega 
razvoja v poindustrijsko dobo. To pomeni, da industrija od 60-ih let 
relativno zmanjšuje zaposlenost in je ne povečuje več, pa tudi ni 
sposobna nevtralizirati sproščanja delovne sile od drugod. K sreči 
je kmetijstvo do tedaj že tako zmanjšalo delovno silo, da ni več 
večjih presežkov. 

Delovna sila se danes pojavlja na trgu zaradi racionalnih 
ekonomskih ukrepov v obstoječih proizvodnih procesih, kot so: 
nova tehnologija, nova organizacija, boljša produktivnost dela, 
boljša kvaliteta. Ta poindustrijska kvaliteta pomeni, da zaposleni 
naredijo vedno več izdelkov in opravijo več storitev, za 
zadovoljevanje človekovih potreb pa se porabi manj delovne sile. 
To sproščanje se sedaj dogaja na vseh proizvodnih področjih: v 
industriji, nekaj še v kmetijstvu, v gradbeništvu, gozdarstvu, 
rudarstvu, veliko manj pa na področju storitev. 

Ko se torej na nekem področju in v neki strukturi ponudbe blaga 
proizvodnja toliko poveča, da zadovoljuje trg, se začne 
zaposlenost zmanjševati. Odvečna delovna sila prihaja na trg in 
da bi jo zaposlili, se morajo formirati popolnoma novi proizvodni 
programi. Novi vzroki za brezposelnost ter čas, ki poteče od 
trenutka, ko se delovna sila sprosti, pa do trenutka, ko se razvijajo 
novi proizvodni programi, ki bi jo zaposlili, to je nova kvaliteta v 
zahodni Evropi po letu 1960, ki je prej ni bilo. Če hočemo to stanje 
obvladovati, je v prvi vrsti pomemben informacijski sistem. 

Skrajšanje delovnega časa je določena rešitev v smislu ohranjanja 
proizvodnje na obstoječi ravni, prav tako zniževanje plač. V 
manifestu se med drugim zavzemajo za morebitno zniževanje 
plač, ampak ta pojav uvrščam med tiste, je dejal, ki samo deloma 
povečujejo zaposlenost. 

Če želimo ugotoviti današnje razloge za nezaposlenost, je treba 
poglobiti analizo, je nadaljeval. Poindustrijski razvoj, nova 
tehnologija, nova liberalizacija na svetovnem trgu, procesi 
globalizacije in integracije, prehajanje na skupne valute večjih 
držav, poenotenje valut v državi - so vzroki nezaposlenosti. 

Ni zanikal, da predvideni ukrepi lahko kaj prispevajo k rešitvi tega 
problema, bistveno pa ne, je dejal. V ekonomiji velja zakonitost, da 
je del gospodarstva, ki v tehnologiji, kakovosti in produktivnosti 
dela najbolj zaostaja, stalno izpostavljen zapiranju proizvodnje. 
Zato morajo nenehno nastajati novi proizvodni programi, ki bi 
zaposlili tako nastalo delovno silo. Problem današnjega sveta, 
zlasti Evrope, je prav v prepočasni dinamiki razvijanja novih 
proizvodnih programov. 

V nadaljevanju je na kratko omenil še vprašanje nezaposlenosti v 
Sloveniji. Kvaliteta industrijskega razvoja, ki se je v Evropi končala 
med 60-im in 70-im letom, se je v Sloveniji končala ob 
osamosvojitvi. Do tedaj smo povečevali industrijski obseg 
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proizvodnje, močno bruto domači proizvod, zaposlenost v industriji 
- in na ta način lajšali nezaposlenost, do katere bi prihajalo zaradi 
presežkov v kmetijstvu ter deloma v rudarstvu in gozdarstvu. 

Po osamosvojitvi je te metode prestrukturiranja od kmetijstva v 
industrijo konec. Industrija je po osamosvojitvi dosegla kvaliteto 
poindustrijskega razvoja, kar pomeni, da se bruto domači 
proizvod v industriji in zaposlenost v industriji relativno znižujeta 
tako kot v drugih razvitih gospodarstvih. V zadnjih osmih letih je 
kakovost nezaposlenosti v Sloveniji približno enaka kot v zahodni 
Evropi, medtem ko v vzhodnoevropskih tranzicijskih državah še 
ni na tej ravni, ker imajo še sorazmerno visok delež zaposlenih v 
kmetijstvu. 

V kratkem zgodovinskem prikazu o tem, kako se je nezaposlenost 
kazala v Sloveniji, pa je dejal, da smo imeli od začetka 
industrijskega razvoja presežek kmečkega prebivalstva, da se 
je tja do prve svetovne vojne izseljevalo veliko Slovencev, ker je 
domača industrija zaostajala za evropsko in ni dajala dela 
domačemu prebivalstvu. Med obema vojnama je bilo zaradi 
dogodkov v zahodni Evropi in Ameriki izseljevanje zaprto; ob 
slabem industrijskem razvoju je to vodilo v socialne probleme, 
kar je močno pripomoglo k revoluciji leta 1941-1945. Po letu 1945 
smo imeli najprej vojno emigracijo, potem tja do leta 1953 politično, 
nato pa okrog leta 1965 ponovno ekonomsko emigracijo. Slovenija 
je pod vplivom gospodarske reforme leta 1965, ko se je v tedanji 
Jugoslaviji bolj vrednotila kvaliteta, produktivnost dela, nižji stroški, 
kar je prinašalo večji profit, spodbudila slovensko gospodarstvo 
in v začetku 70-ih let je prvič v zgodovini nudila doma zaposlitev 
vsem Slovencem. Dinamika razvoja v 70-ih in 80-ih letih pa je 
povzročila, da domača delovna sila ni več zadostovala za njegove 
potrebe. Tedaj smo imeli tako imenovani uvoz delovne sile, ki je 
pripeljal do prihoda 150.000 priseljencev. Če bi od današnjih 115 
do 120.000 nezaposlenih odšteli te priseljene, bi lahko dejali, da je 
ta trenutek slovenska ekonomija - ko daje kruh domačemu 
prebivalstvu - še vedno na ravni razvitosti. 

Za zaključek je poudaril, da je kakovost nezaposlenosti v Sloveniji 
zelo podobna nezaposlenosti v zahodni Evropi. Na hitro konkretnih 
predlogov za izboljšanje položaja ni mogoče dati, sa je treba prej 
globlje preučiti že omenjene elemente, ki delujejo kot vzrok 
sodobne nezaposlenosti. Podprl je idejo, da Slovenija začne z 
raziskovalnimi projekti na tem področju. 

Prof. dr. Viljem Merhar, Ekonomska fakulteta, je dejal, da bo 
povzel nekatere misli in ugotovitve iz svojega širšega zapisa 
"Kriza liberalistične globalizacije gospodarstva". V njem izhaja iz 
globalizacije, ki jo tako kot načine globaliziranja krivi za 
brezposelnost. Manifest ekonomistov je treba podpreti; 11- 
odstotna brezposelnost v Evropski uniji povzroča po njihovi oceni 
kar do 15 -odstotno zmanjšanja produkcije, povzroča pa še več: 
nezmožnost investicij in s tem gospodarske rasti ter zaposlitve, 
aekodljive posledice brezposelnosti, še posebej kadar gre za 
brezposelnost mladine, so danes take, da se moramo vprašati, 
kaj bo s socialnim stanjem. Citiral je tujega avtorja, ki je ugotovil, 
da kapitalizem nima več idej in zaradi tega počasi drsi v fevdalizem. 
Celo več, drsi v čedalje večje število brezposelnih, ki tako kot v 
starem Rimu zahtevajo "kruha in iger" in seveda obremenjujejo 
zaposlene. Strinjam se z genezo piscev manifesta, je dejal, da je 
za sodobno brezposelnost kriv neoliberalizem, sam bi raje dejal 
kapitalizem, ki je nastopil kot reakcija na pozitivni, v 30-ih letih 
formirajoči se keynesijanizem in ki je bil kar nekaj desetletij uradna 
podlaga ekonomski politiki. Vendar je keynesijanizem nosil v sebi 
naboj inflacije, ker je Keynes ponudil rešitev za deflacijska, ne pa 
za inflacijska stanja. 

S keynesijanizmom se je poudarila vloga države v procesih 

družbene reprodukcije in država je začela delovati v korist vseh 
razredov. Prišlo je do blage države blagostanja in prav s tem so 
se odpravljala nekatera protislovja, ki pa se z neoliberalistično 
ekonomsko politiko sedaj ponovno krepijo. Zato strokovnjaki ob 
razmišljanju, kaj so prednosti oziroma kam teži kapitalizem, 
ugotavljajo, da drsi nazaj v srednji vek. 

Inflacijski naboj je bilo treba odpravljati. Keynesijanizma pa niso 
poskušali nadgraditi s ponudbeno stranjo, ampak so ga enostavno 
eliminirali. Pisci manifesta pa vsaj malo nakazujejo ponudbeno 
stran, ki jo je treba prav tako upoštevati v procesih družbene 
reprodukcije. 

V tem smislu pogum teh ekonomistov podpiram, je poudaril, čeprav 
ostajajo nedorečeni glede pravih vzrokov sodobne ekonomske 
krize. Dajejo pa nam dobro izhodišče z napovedjo leve opcije 
družboslovcev, ki opozarjajo na tri elemente. 

Prvi element je kriza kapitalizma; drugi element je velik in prehiter 
tehnološki razvoj, ki zaradi tehnološke brezposelnosti povzroča 
in povečuje splošno brezposelnost; pri tretjem elementu pa gre 
za konkurenco držav s ceneno delovno silo. Na teh točkah se 
kaže zamisliti in jih poglobiti. 

V zvezi s krizo kapitalizma oziroma kapitalistične neoliberalistične 
globalizacije manifest po njegovem menju na ustrezen način 
opozarja na keynesijanizem in afirmacijo neoliberalizma, ki je 
odpravil pomanjkljivosti keynesijanizma. Premalo pa so avtorji 
poudarili dejstvo, da danes živimo v procesih globalizacije in da 
gre za spremenjene razmere, kajti keynesijanizem je bil 
ekonomska politika za zaokroženo nacionalno gospodarsko 
celoto, gotovo pa še ni bil grajen za celotno svetovno ekonomijo. 

Pri tem je opozoril na znanega ameriškega ekonomista, ki je 
ugotovil, da bosta sistema konvergirala: zahodni sistem bo moral 
sprejemati vedno več elementov planiranja, vzhodni pa bo z 
decentralizacijami opustil planiranje in afirmiral tržne zakonitosti. 
Zgodilo pa se je, da je uspelo zrušiti vzhod, zahod pa je ostal tak 
kot je. Zagovorniki Smithove nevidne roke menijo, da je tržni 
mehanizem usposobljen, da razrešuje vse družbene in 
ekonomske probleme naravne polne zaposlenosti. Z 
uveljavljanjem tržnih zakonitosti se namreč od pogojev popolne 
konkurence odmikamo. Ta progresivni odmik je najbolj viden v 
najrazvitejših kapitalističnih državah, ki so spremenile 
konkurenčne trge v monopolne, gospodarske subjekte pa v 
sodobne korporacije, ki delujejo na multinacionalnem področju. 
Te sodobne korporacije pa po Galbraithu postanejo enote 
planiranja, ki delujejo na globalnem svetovnem trgu. 

Zato je neoliberalistična zamisel globalnega svetovnega razvoja 
taka: pustite Smithovo nevidno roko in se razvijajte po tej ideji, tudi 
tisti predeli sveta, ki bi se morali najhitreje razvijati. Neoliberalizem 
se celo vsiljuje nekapitalističnemu svetu, ampak državam v 
razvoju se hkrati vsili še neomerkantilizem, kar pomeni: z uvoženim 
kapitalom boste razvili proizvajalne sile, blago pa prodali na 
svetovnem trgu. Domače efektivno povpraševanje bo 
zanemarjeno. 

Poleg neoliberalizma se želi tudi ustrezno zaščititi intelektualno 
lastnino. Razvitejše kapitalistične države imajo relativne presežke 
kapitala, ki morajo iti v nerazviti svet. Nerazviti svet mora z 
merkantilizmom in zaščito njihove, tudi od nekoga odtujene 
intelektualne lastnine odpreti neoliberalistično pot temu kapitalu. 
Zato se začenjajo stvari v svetu spreminjati. Po neoliberalističnih 
principih globalizacije sveta se afirmira profitni motiv, ki išče 
naložbo tam, kjer je profit največji, kjer je cena delovne sile najnižja. 
To pa je nerazviti svet, ki bo sprejel tuji kapital, njegove proizvode 
pa prodal na svetovnem trgu. Če ta prodaja ne bo možna, bo 
zaradi profitnoga motiva kupna moč v deželah, ki nastajajo in se 
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razvijajo, nezadostna. Kajti profitni motiv se realizira na osnovi 
minimalne mezde za maksimalni profit; neoliberalistična pot temu 
profitnemu motivu se danes na globalno odpira. To so azijske 
krize, ki se sicer kažejo kot finančne. 

Menil je, da je mogoče dokazati, da se liberalistična ekonomska 
filozofija, ki je bila v najrazvitejših kapitalističnih državah presežena 
v tridesetih letih, danes reproducira, seveda ob spremenjenih 
globalnih razsežnostih. Kriza se je v 30-ih letih pojavljala v centru, 
sedaj pa na periferiji, v nerazvitih kapitalističnih, pa tudi tranzicijskih 
državah. Sedaj bi morali imeti keynesijanizem, torej družbeno 
intervencijo, na globalni svetovni ravni, da bi zadrževali 
stopnjevanje brezposelnosti in premagovali protislovja v 
sodobnem razvoju. 

To je ena smer, ki so jo nakazali pisci manifesta. Druga smer, na 
katero so pokazali tudi naši pisci, pa je, da je krizo zakrivil prehiter 
znanstveno-tehnološki razvoj, ki z aplikacijo znanstvenih 
dosežkov v proizvodne procese substituira delovno silo in 
povečuje tako imenovano strukturno brezposelnost. 

Zgodovinska vloga in naloga kapitalizma je bil nadaljnji razvoj 
proizvajalnih sil. Če se kapitalizem ne bi razvijal, bi bil kakor vsak 
drugi sistem obsojen na propad. Ena izmed teorij je bila, da bo 
kapitalizem propadel zaradi svojega uspeha, propadel bo, ko bo 
tako razvil proizvajalne sile, da obstoječi produkcijski odnosi ne 
bodo prišli z njimi v protislovje. Po drugi teoriji pa kapitalizem drsi 
v fevdalizem zaradi tega, ker nima idej in ker se je oprl na levo 
idealistične ideje. Po novih razlagah pa so vzrok za krizo 
kapitalistični produkcijski odnosi, ki vztrajajo na profitnem motivu 
in zadržujejo večino človeštva na meji eksistence. Razvila se je 
tudi selitev kapitala od dražje k ceneni delovni sili. Tja se seli tudi 
zaposlitev, odseljeni kapital pa pušča za seboj brezposelne. Če 
se bo na primer Renault izselil iz Slovenije, bo brezposelnost 
ostala na plečih aktivne populacije. Skratka, tehnološki razvoj 
moramo gledati v luči napredka. Če je s tehnološkim razvojem 
prišlo do uresničene zgodovinske vloge kapitalizma pri nadaljnjem 
razvoju proizvajalnih sli, je treba začeti spreminjati produkcijske 
odnose, ki se nakazujejo že v kapitalizmu. 

Prof. Trošt je govoril o tem, da lahko nekateri sektorji zmanjšujejo 
zaposlitev, drugi pa jo omogočajo. Med tistimi, ki zaposlitev 
formirajo, je terciarni sektor. Danes se najbolj tržijo produkti razvoja 
in raziskav: za vsak Mc Donald'sov sendvič se plača stotin 
ameriškemu inovatorju. Dežele, ki so veliko vlagale v razvoj in 
raziskave, na veliko tržijo intelektualno in industrijsko lastnino, 
razvojno zaostale dežele te možnosti trženja nimajo. 

Brezposelnost nas prizadeva z obeh vidikov. Prizadeti smo z 
izseljevanjem kapitala. Zaradi tega moramo biti zelo pozorni na 
to, je poudaril, kaj se na tem področju dogaja, in biti zelo dovzetni 
za nove ideje; te bodo najbrž prišle prej od levice, vsaj od tiste, ki 
vidi, da je kapitalizem v krizi, ki vidi, da je problem cenene delovne 
sile v svetu ne samo ekonomski, ampak tudi socialni, in od levice, 
ki ocenjuje tehnološki razvoj kot nekaj pozitivnega, ne pa 
negativnega. 

Dr. Alenka Ka|zer, Urad za makroekonomske analize In ra- 
zvoj, je razpravljala predvsem z vidika uporabnosti oziroma 
neuporabnosti konkretnih nasvetov iz Manifesta ekononomistov 
o brezposelnosti v EU. 

Teza, da je pojav množične brezposelnosti v tranzicijskih državah 
in seveda tudi pri nas neizogiben stranski učinek neke spremembe 
gospodarskega sistema, je bila sprejemljiva na začetku 90-ih let, 
konec 90-ih pa zagotovo ni več aktualna. Kljub okoli 4-odstotni 

povprečni letni stopnji gospodarske rasti v obdobju 1993/98 je 
ostala pri nas brezposelnost sorazmerno visoka in predstavlja 
problem ne glede na to, kako jo merimo: ali z registrirano ali z 
anketno stopnjo brezposelnosti. Stopnja registrirane brezpo- 
selnosti se vrsto let giblje okrog 14 %, merjena z anketo delovne 
sile, ki daje mednarodno primerljiv podatek, pa se v zadnjih letih 
giblje med 7 in 8 %. 

Stopnja brezposelnosti je torej v Sloveniji sicer uradno in tako kot 
je mednarodno primerljiva v povprečju nižja kot v Evropski uniji, 
kjer je v lanskem letu znašala 10,2 %. Vendar pa se je treba 
zavedati, da imamo v Sloveniji, ko merimo anketno brezposelnost 
na mednarodno primerljiv način, bistveno več "pomagajočih" 
družinskih članov, ki se po anketi uvrščajo med aktivne in v 
bistvu znižujejo tako merjeno stopnjo brezposelnosti. Slednje 
seveda ni nobena novost, pač pa tudi v našem primeru potrjuje 
zelo staro trditev, da anketa o delovni sili podcenjuje dejanski 
obseg brezposelnosti, predvsem v ruralnih okoljih. Slovenija pa 
ima velik del ruralnega okolja. Dejanska stopnja brezposelnosti je 
verjetno nekje med 9 in 10 %. Čeprav so bile poti, ki so v 90-ih 
letih v Sloveniji in Evropi pripeljale do visoke ali previsoke stopnje 
brezposelnosti, zelo različne, so problemi brezposelnosti na trgu 
delovne sile zelo podobni. Podoben je na primer velik delež 
dolgotrajno brezposelnih ali pa brezposelnih brez poklicne ali z 
nižjo izobrazbo. Recepti za zmanjšanje brezposelnosti pa niso 
univerzalni, tuje izkušnje in napotke je treba vedno, tudi v tem 
primeru, uporabljati upoštevaje razmere v domačem okolju, je 
dejala, čeprav avtorji manifesta poudarjajo, da predlaganih politik, 
s katerimi bi bilo mogoče v Evropi zelo na hitro zmanjšati 
brezposelnost, ne smemo ocenjevati in uveljavljati posamično. 
Prav specifičnosti lahko bistveno vplivajo na učinkovitost receptov. 
Res pa je, je dejala, da brezposelnost v Sloveniji ni take vrste, da 
bi bilo treba zanjo iskati povsem specifične pristope. 

Na področju politike vzpodbujanja povpraševanja manifest 
oziroma njegovi avtorji postavljajo v ospredje oživljanje naložbene 
dejavnosti, ki naj bi jo spodbujala država. Za razprave o pozitivnem 
učinku investicij na zaposlovanje ne kaže izgubljati časa, je dejala. 
Treba pa se je zavedati, da problem slovenske ekonomije ni 
obseg investicij, ampak njihova učinkovitost. Država je pri nas že 
zelo pomemben investitor, kar potrjujeta dva vira. Prvič, 
konsolidirane bilance javnega financiranja kažejo, da znaša delež 
investicij in investicijskih transferov iz javnih sredstev v zadnjih 
letih okoli 4,3 % bruto domačega proizvoda, kar zagotovo ni 
malo. Drugi vir, ki kaže na to, pa so analize investicijske aktivnosti 
podjetij. Glede na prevladujoče lastništvo v podjetjih so analize za 
leto 1997 potrjevale, da so žal glavni ali najpomembnejši investitor 
podjetja v državni lasti. Če pa je problem učinkovitost in namenska 
struktura investicij - po statističnih podatkih za leto 1997 imajo 
avtomobili kar 5-odstotni delež v investicijah - nam tudi redefinicija 
fiskalnega maastrichtskega kriterija ali pa javno-finančnih računov, 
predlaganih v manifestu, ne bo pomagala zmanjšati brezposelnosti. 

Kot izvor razlik v brezposelnosti se v manifestu med drugim 
navaja tudi poenotenost plač, ki so jo ne glede na razlike v 
produktivnosti, ki se pojavljajo v regijah, izsilili sindikati. Čeprav 
sedanja zakonodaja v bistvu omogoča sklepanje kolektivnih 
pogodb tudi na ravni regij, se take na srečo do zdaj niso uveljavile. 
Sistem kolektivnega pogajanja je namreč v Sloveniji že brez tega 
dovolj zakompliciran in učinkovitost njegovih rezultatov je lahko 
včasih vprašljiva. Teorija daje prednost zelo centraliziranemu ali 
pa zelo decentraliziranemu pogajanju, ko ocenjuje učinke ali pa 
rezultate načina pogajanja o plačah na raven plač, na raven 
zaposlenosti in na brezposelnost. Slovenska stvarnost pa je v 
bistvu kljub skupnim ugotovitvam glede gibanja plač, ki jih socialni 
partnerji sprejemajo vsako leto oziroma zadnje čase vsaki dve 
leti, močno prežeta tudi z elementi pogajanj na ravni dejavnosti, 
za katere pa v teoriji žal ne najdemo veliko pristašev. V praksi 
bomo morali z njimi živeti še v prihodnjem tisočletju. 
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Podobno kot na področju kolektivnih pogajanj je verjetno tudi pri 
nas - glede na razprave, ki tečejo in so tekle ter glede na nov 
zakon o delovnih razmerjih - že prepozno za upoštevanje napotka 
iz manifesta o razširitvi in posplošitvi pogojev za zaposlitev za 
določen čas. Zaposlovanje za določen čas je v Sloveniji v zadnjih 
letih zelo naraščalo. Anketni podatki o delovni sili kažejo, da naj bi 
okoli 14 % delovno aktivnih imelo delo za določen čas, kar je tudi 
v mednarodnih primerjavah že povsem solidna številka. Upamo 
samo, je dejala, da novi zakon te fleksibilnosti ne bo povsem 
okrnil. Na drugi strani pa se v teoriji dostikrat kot proti- argument 
za zaposlovanje za določen čas ali pa vzpodbujanje takega 
zaposlovanja pogosto izpostavlja povečanje cikličnosti oziroma 
nihanje zaposlenosti kot posledica večjega števila zaposlitev za 
določen čas. Vseeno je s stališča posameznika še vedno bolje 
biti zaposlen za določen čas kot pa biti brez dela. 

Med ukrepi se navaja tudi problem mobilnosti delavcev ter 
instrumenti za vzpodbujanje le-te. V našem okolju je treba pri 
oblikovanju teh ukrepov, predvsem recimo regionalne mobilnosti, 
upoštevati, da so praviloma bolj mobilni izobraženi in mlajši, je 
menila. S pospeševanjem takšne regionalne mobilnosti lahko 
povzročamo tudi druge probleme, npr. povečujemo regionalne 
razlike. V določenih točkah so bile pri nas nekatere spremembe v 
zadnjem letu ali dveh že storjene; izpostavila je pred letom dni 
sprejeti zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, ki je sistem nadomestil za brezposelnost in druge 
obveznosti v bistvu preoblikoval v smeri vzpodbujanja ljudi k 
hitrejšemu iskanju zaposlitve. To je tudi eden predlogov manifesta. 
Ideja iz manifesta o vezanosti nadomestil na številnost prostih 
delovnih mest za brezposelne, je teoretično zelo privlačna, njena 
praktična vrednost pa je bistveno manjša ali pa skoraj nikakršna, 
je menila. 

Problem, na katerega opozarjajo tudi pisci manifesta in ki je dokaj 
relevanten tudi za nas, je premalo razvito podjetništvo v regijah z 
višjimi stopnjami brezposelnosti. Nasvet in opozorila so zelo 
dobrodošla tudi za naše razmere, je poudarila. Vendar pa 
vzpodbujanje, nastajanje in razvoj malih in srednjih podjetij ni 
povezano samo z državnimi pomočmi, kot se včasih razume; te 
v primeru malih in srednjih podjetij - tudi s stališča strogih pravil, 
konkurence in pravil državnih pomoči, ki so v veljavi EU - niso 
sporne. Pomembne so tudi poenostavitve predpisov za 
ustanavljanje podjetij, urejene zemljiške knjige, sprejet načrt 
prostorskega razvoja, oblikovanje komunalno in infrastrukturno 
opremljenih industrijskih con ipd. 

Kot vzpodbudo za nadaljnjo razpravo je navedla še podatek, da 
je bilo leta 1998 v malih gospodarskih družbah v povprečju 
zaposlenih samo 3,2 delavca in da okoli 1/3 vseh malih podjetij ni 
imela nobenega zaposlenega. Končala je z vprašanjem, ali je to 
dediščina preteklega tranzicijskoga obdobja ali pa je mogoče dobro 
izhodišče za prihodnost. 

Prof. dr. Janez Malačlč, Ekonomska fakulteta, je povedal, da 
je že poleti v svojih tezah nanizal veliko podatkov o brezposelnosti 
v Sloveniji in v Evropi. Besedilo je napisano z vidika podobnosti in 
razlik. Po dosedanjih razpravah se mu postavlja vrsta vprašanj. 
Prvo je, ali brezposelnost razumemo na enak način. Vsi govorimo, 
da je brezposelnost nekaj slabega, kar je nedvomno res. Različne 
znanstvene discipline se z njo ukvarjajo z različnih vidikov, kljub 
vsemu pa bi jo bilo treba za boljše razumevanje nekoliko bolj 
podrobno opredeliti, zlasti pri nas, kjer smo bili v preteklih letih, v 
času tranzicije, priča izrednemu naraščanju brezposelnosti; kljub 
vsemu pa nismo bili nad brezposelnostjo tako šokirani kot v 
državah realnega socializma, kjer pred devetdesetim letom 
pojavov odkrite brezposelnosti niso poznali. 

V tržni družbi, v tržnem gospodarstvu je brezposelnost izredno 
fluiden koncept. Veliko jih t rmin zaposlenost razume samo kot 
polno zaposlenost oziroma zaposlenost za običajni 8-urni delovni 
čas. Gotovo se boste strinjali, je dejal, da je brezposelnost za 
študenta, ki se ni vpisal v višji letnik in pavzira, ali pa npr. za 
žensko, ki ima doma tri majhne otroke, ali pa za edinega hranilca 
družine, da je to za vsakogar čisto drugačen koncept. V ekonomski 
literaturi na to temo avtorji poudarjajo, da bi bili vsi pripravljeni 
delati, če bi ljudi dovolj plačali oziroma jim dovolj povečali plačilo. 
Po drugi strani pa imamo vsi tudi neko spodnjo mejo - v teoriji 
pravimo temu rezervna mezda ali rezervna plača - pod katero 
nismo pripravljeni opravljati neko delo. Spoznanje, da je 
brezposelnost v resnici nek fluiden koncept, verjetno drži; tudi s 
statističnega vidika imamo registrirano in anketno brezposelnost. 
Pri nas se v glavnem operira s tema dvema številkama in že to, 
da je registrirana brezposelnost enkrat višja od anketne, čeprav 
v zadnjih mesecih tudi anketna narašča, kaže, je dejal, da pri nas 
nekaj ne more biti čisto v redu.Tako velike razlike med registrirano 
in anketno brezposelnostjo ni nikjer v Evropi, aetevilke kažejo, da 
je v večini evropskih držav razmerje med registrirano in anketno 
brezposelnostjo nekje med 0,9 in 1,3; pri nas pa je skoraj 1,7. 

Ekonomskih in drugih teorij, ki obravnavajo ta vprašanja, imamo 
veliko. Navedel je pripombo ekonomista Osvvalda, enega od 
uvodnih referentov na konferenci evropskih ekonomistov dela 
leta 1994 v Varšavi, da bi uspešne teorije morale pojasniti, zakaj 
so brezposelni bolj nesrečni kot pa ljudje z zaposlitvijo. Mnogi, ki 
kritizirajo velikodušno državo in visoke podpore, kljub vsemu ne 
morejo pojasniti, zakaj so brezposelni ljudje v resnici nesrečni in 
nezadovoljni. Osvvald tudi pravi, da brezposelnost za Evropo kljub 
visokim nadomestilom sama po sebi ni relativno bolj privlačna kot 
zaposlenost. Kot zanimivost pa navaja evropske podatke, ki 
kažejo, da je fluktuacija brezposelnosti ali stopenj brezposelnosti 
v zadnjih desetletjih povezana z realnimi cenami nafte; glede na 
to, da v zadnjih mesecih cene nafte zopet strmo naraščajo, lahko 
pričakujemo povečanje brezposelnosti. Osvvald tudi pravi, da je v 
različnih evropskih državah stopnja fleksibilnosti plač na lokalni 
ravni skoraj enaka, stopnje brezposelnosti pa se zelo razlikujejo. 
Že ti in vrsta drugih elementov kaže, da kakšne res dobre teorije 
nimamo. 

Ko govorimo o manifestu, se je treba zavedati, je poudaril, da 
osnovni namen ekonomistov na neki način ne velja za Slovenijo. 
Dejansko je v Evropski uniji po uveljavitvi evra glavni problem, da 
zaposlenost vsaj zaenkrat ni element politike Evropske unije kot 
celote, ekonomisti pa se zavzemajo, da bi to bila. Za ekonomsko 
stroko je to povsem razumljivo. Za Slovenijo to ne velja, ker mi 
zaenkrat že nismo člani EU, naša vlada ima vse pristojnosti pri 
vodenju ekonomske politike in ni niti nobenega drugega razloga, 
da bi se za kaj takega zavzemali. Gotovo pa so elementi oziroma 
predlogi, kaj storiti, tudi za našo ekonomsko politiko izredno 
pomembni. 

Menil je, da bi morali danes kljub vsemu več govoriti z vidika 
tranzicijskih sprememb v Sloveniji, da bi lahko bolje razumeli prob- 
lem in ga učinkoviteje odpravljali. Dejstvo je, da je kljub vsemu pri 
nas še vedno prisoten vpliv starega socialističnega obdobja, ko 
nismo poznali večje brezposelnosti. Ne samo to, da vsi razumemo 
s polno zaposlenostjo v glavnem zaposlenost s polnim delovnim 
časom, ampak gre za celo vrsto drugih stvari, ki so eminentno v 
nasprotju s fluidnim konceptom brezposelnosti. Brezposelnost 
sama po sebi ter večja ali manjša velikodušnost države, ki pomaga 
brezposelnim, namreč na nek način pritiska na brezposelne, da 
tudi sami aktivneje iščejo delo, da znižajo svojo rezervno mezdo. 
Na tem področju bo treba v zavesti ljudi še veliko spremeniti. 
Lahko bi navedel celo vrsto primerov, je dejal, od pobiranja hmelja 
v Savinjski dolini naprej, ko imamo 130.000 registriranih 
brezposelnih, ko moramo "uvažati" ljudi iz Hrvaške, Bosne in od 
drugod. 
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Kljub vsemu je treba poudariti, kaj se mi lahko naučimo tako iz 
manifesta kot iz politik in iz odnosa do brezposelnih v evropskih 
državah, še bolj pa v tistih državah, ki imajo danes mnogo nižjo 
brezposelnost, je menil. V Združenih državah Amerike imajo 4- 
odstotno stopnjo brezposelnosti, inflacije praktično ne poznajo, 
državnega dolga ni, gospodarska rast je izredno dobra, 
produktivnost pa narašča. V Evropi je stopnja brezposelnosti od 
10 do 11 %; tudi tu imajo tiste države, ki vodijo podobno politiko 
kot ZDA, nižjo brezposelnost; Nizozemska in Velika Britanija sta 
dober primer. Slovenija bi predvsem morala spremljati, kaj se v 
svetu spreminja, in se temu prilagajati. Ne smemo pozabiti, da se 
stvari v gospodarstvu, tehnologiji in v družbi na splošno nikoli 
niso spreminjale tako hitro kot se spreminjajo danes, je zaključil. 

Prof. dr. Rasto Ovln, Ekonomsko poslovna fakulteta v Mari- 
boru, je menil, da manifest ni reprezentativen; pripravili so ga 
italijanski in španski ekonomisti, ki so k podpisu privabili ugledne 
ameriške ekonomiste, očitna pa je tudi odsotnost kolegov iz 
Nemčije, Francije in Velike Britanije, ki vodijo in bodo vodili razpravo 
o reševanju problema brezposelnosti v Evropski uniji. 

Podpiram tak manifest, je dejal, kajti verjamem, da je to zelo dobra 
oblika in način iskanja poti med prevladujočima doktrinama 
ekonomske politike, ki se med seboj gotovo izčrpavata. 

V nadaljevanju je posredoval nekatere zanimive podatke OECD, 
kombinirane z drugimi podatki, ki jih zbira Evropska unija. Gre za 
primerjavo stroškov dela in pravic iz dela ter stroškov teh pravic 
med nekaterimi državami. 

To razmerje bi lahko jasneje prikazali, če primerjamo stroške 
dela in obremenitve iz dela. Takrat ugotovimo, da kažejo v 
primerjavi s celotnimi stroški dela ugodnosti zaposlenih naslednje 
vrednosti (v odstotkih): 

Povprečno efektivno obdavčenje dela pa kažejo naslednji podatki 
(v odstotkih); 

Italija 35,0 

Francija 45,0 

Nemčija 38,0 

Nizozemska 46,0 

Japonska 21,0 

Velika Britanija 21,0 

ZDA 23,0 

Če bi pri takih kazalcih želeli ohraniti visoko stopnjo zaposlenosti 
ali povečevati zaposlenost v Evropi, ostaja edina možnost, da 
kapital "privežemo" na Evropo. Kot vem, to ni možno, je dejal. 

V nadaljevanju je predstavil nekaj misli in sicer ob predpostavki, 
da so problemi Evropske unije in Slovenije dokaj podobni. V prvi 
vrsti je glede na dostopne podatke iluzurno pričakovati, da bomo 
v konkurenci z drugimi trgi v Evropski uniji lahko še naprej 
vzdrževali sedanji socialni red. Treba bo najti novega, za katerega 
verjame, da bo bolj pravičen. V ilustracijo je navedel izjavo 
nemškega kanclerja Schroderja o načinu zaščite brezposelnih. 

Globalizacija je dejstvo in ne pomeni le intenzivnejše konkurence 
med posameznimi proizvajalci, ampak tudi med ekonomskimi 
politikami, ki se v Evropi ne ukinjajo. Imamo evropsko denarno 
unijo, vemo pa, da bo na področju fiskalne politike tudi vnaprej 
zagotovljena določena samostojnost. Zaradi tega je nujno, da 
mora vsaka država in tudi celotna Evropska unija zmanjševati 
stroške ekonomske politike. 

Glede na globalizacijo nam mora biti jasno, da bomo morali najti 
nov izbor med samoodgovornostjo ljudi na eni strani in med 
državno regulirano solidarnostjo na drugi strani. Druga postaja 
vse bolj draga. 

Polna zaposlenost je zagotovo legitimen ekonomski cilj, je dejal, 
ne bomo pa je mogli več dosegati s prerazporejanjem produkta, 
kar je postal sinonim v evropski socialni državi. Prva najboljša 
rešitev je povečanje mobilnosti trga dela. Za reševanje problemov 
brezposelnosti lahko največ naredimo, če se država umika iz 
delitve produkta. S tem lahko močno pripomoremo k povečanju 
konkurenčnosti evropske lokacije za vlagatelje kapitala ter za 
boljše pogoje naložb in zaposlenosti. 

Evropska unija bo izboljševala svojo konkurenčnost ne le s 
povečevanjem mobilnosti trga dela, ampak tudi z napredkom 
tehnologije. Mobilnost na področju plač v nekaterih manj razvitih 
državah Evrope enostavno ne moremo doseči, zato jo je treba 
skompenzirati s tehnološkim napredkom. Ta je tesno povezan s 
kapitalom, zato moramo imeti do tega kapitala določen odnos. 
Pustiti je treba, da tuji kapital prihaja v države, kar v Evropi ni 
takšen problem, problem pa je visoka davčna progresija pri 
dohodkih iz kapitala. Tu se bo morala evropska politika verjetno 
spremeniti. 

In še zadnje: kamen okoli vratu Evropske unije pri rasti proizvodnje 
in pri zaposlovanju je tudi sedanji pokojninski sistem. Generacijam, 
ki so imele glede na prejšnje vse manj otrok, bomo morali predočiti, 
da lahko sistem financiranja pravic po upokojitvi spremenimo in 
to le v korist prihajajočih generacij, za katere že približno vidimo, 
s kakšno konkurenco se srečujejo na svetovnem trgu. 

Italija 50,5 

Francija 48,0 

Nemčija 45,0 

Nizozemska 44,0 

Japonska 41,0 

Velika Britanija 28,0 

ZDA 27,0 
Podatki veljajo /a leto 1996. 

Skupni stroški dela 
na uro v USA dolarjih 

Neposredni stroški dela 
v USA dolarjih 

Evropska unija 19,7 11,1 
ZDA 18,1 14,1 
Japonska 16,8 14,5 
Podatki veljajo za leto 1997. 
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Zaključil je z ugotovitvijo, da bi se kazalo pri analizi slovenskih 
razmer poglobiti v rezervacijsko mezdo, ne pa da bi se ozirali na 
zahteve raznih delitvenih koalicij, ki jih je povsod dovolj. 

Brane Mlšič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, je pove- 
dal, da so o tej problematiki že razpravljali in predlagali t ko 
obravnavo na Ekonomsko-socialnem svetu. Tu naj bi zlasti naredili 
primerjavo med tem, kaj hoče Evropa, kaj predlagajo zunanji 
ekonomisti, kaj imamo mi in kaj lahko storimo. Na ta način bi 
vzpostavili vsaj določeno socialno partnerstvo, o čemer je veliko 
besed in zelo malo dejanj. 

Menil je, da je pri nas prisotna strahotna kriza nezaupanja; sindikati, 
štiri konfederacije ter na desetine drugih si ne verjame. 
Pogovarjamo se, a se težko dogovorimo. Nič ne verjamemo 
delodajalcem, še manj vladi; delodajalci ne verjamejo vladi, vlada 
ne verjame nobenemu in vsak dela po svoje. To ni socialno 
partnerstvo, je poudaril. Morda iz neznanja ali zaradi podcenje- 
vanja prihaja do blokad. V Evropski uniji, pa tudi v manifestu je 
tako zapisano, so stroški socialnih nemirov mnogo večji od 
stroškov, ki so namenjeni za socialno partnerstvo. 

Menil je, da je stanje pri nas težko; gre za hlastanje za dobičkom, 
gre za ideal, ki je Evropi tuj, kar ugotavljajo tudi ekonomisti.Trenutno 
imamo 118.000 registriranih brezposelnih; njihova struktura je 
problematična.Tiste, ki so več kot leto dni brezposelni, je imenoval 
"izgubljena generacija". Takih je okoli 75.000. 

Povedal je, da so socialni sporazum pred petimi leti predlagali 
sindikati. Takrat so se odpovedali rasti plač na račun večjega 
števila zaposlenih. Do tega žal ni prišlo. 

Menil je, da je minimalna plača velika pridobitev. Tudi Angleži so jo 
imeli, pa so jo ukinili, nato pa ponovno vpeljali. Že pred dvema 
letoma smo predlagali, je dejal, da se del minimalne plače 
razbremeni prispevkov. To bomo še naprej predlagali, saj se je 
tudi struktura prejemnikov le-te zmanjšala. Ne trdimo, da je plačna 
politika idealna, mislimo celo, da je treba pri nekaterih znižati 
razpone. Pri tem poudarjam, je dejal, da nikoli nismo bili, nismo in 
ne bomo proti visokim plačam, ki so rezultat učinkovitosti, bomo 
pa vedno proti plačam, ki so rezultat nekakšne rente in zaposlitve 
v hierarhiji. Meja zniževanja plač za sindikat ni več sprejemljiva, 
če se tudi druge zadeve ne racionalizirajo in ustrezno temu ne 
prilagodijo. Na to preprosto ni več mogoče pristajati. 

Pri nas se sedaj pogovarjamo o usklajevanju in o regresu. Vse 
drugo pa je po našem prepričanju prepuščeno kolektivnim 
pogodbam dejavnosti. V evropski konfederaciji sindikatov ima ta 
strategija vizijo; kot člani evropske konfederacije bomo pri tem 
sodelovali. Bila bi pa velika neumnost, je prepričan, če bi imeli v 
Sloveniji kolektivne pogodbe po regijah, ker bi to, tako kot 
kolektivne poklicne pogodbe, pripeljalo v kaotično stanje; Avstrijci 
so jih pred 20 leti ukinili. 

V sindikatih smo pri politiki plač pripravljeni vedno sodelovati, je 
zatrdil. Vse, kar je strokovno dolgoročno dobrodošlo, bomo vedno 
sprejeli. Pripravljeni smo tudi kratkoročne pridobitve podrediti 
dolgoročnim. 

Brezposelnost je tipičen vir in temelj revščine. Na ta problem 
gledamo s tega zornega kota in pričakujemo, da se bodo stvari 
počasi premaknile. Da ne bom le kritičen, moram reči, je dejal, da 
se Ministrstvo za delo trudi, ampak usklajenosti v politiki vlade na 
tem področju ni. 

Rastko Plohi, Neodvisni sindikati Slovenije, je razpravljal o 
brezposelnosti v Sloveniji z nekoliko širšega vidika. Povedal je, 
da je bilo vzhodno gospodarstvo uničeno po direktivi anglo- 
ameriških multinacionalk in dela Zahoda z namenom, da se 
prevzamejo trgi in praktično celotno gospodarstvo ter uvede 
svetovna vladavina. Potrebno je bilo vsa podjetja, ki so kaj veljala, 
uničiti; zanje so delali razni posredniki, politiki, predstavniki 
gospodarstva in drugih slojev.To je razlog, da imamo pri nas in na 
Vzhodu takšno brezposelnost. Amerika nikoli v vsej svoji 
zgodovini ni imela brezposelnih; Anglija, tako humanistična država, 
pa je na račun tega, da so njene multinacionalke dobile naše trge 
in trge dežel tretjega sveta, odpravljala brezposelnost. Za Rusijo 
pa je zanimivo npr. naslednje: ima surovine iz Urala, nafto, plin, 
rudna bogastva, les; ob tem, ko se je Evropa pošteno izčrpala in 
nima več toliko teh surovin, Amerika čuva svoje in se ravna po 
načelu: naprej rusko, potem pa bomo koristili vsak svoje. 

V nadaljevanju je omenil, da je Jugoslavije leta 1985 po visoki 
tehnologiji zasedala deseto mesto v svetu. Dokler bomo pristajali, 
da se bodo pri nas uveljavljali tuji interesi, tako dolgo bo naše 
gospodarstvo, kolikor ga sploh še imamo, pešalo, je dejal. To je 
končni cilj zaradi tega, da se vzpostavi kontrola nad industrijo ter 
da se ukine visoka tehnologija. Samo Amerika si bo dovolila visoko 
tehnologijo, morda še Anglija, potem pa dolgo nihče. Kakršna koli 
gospodarska ekonomska tvorba, ki se bo poskušala ustanoviti, 
bo uničena, ali prek uničenega gospodarstva ali prek lokalnih 
vojn. V Evropi oziroma Ameriki gospodarstvo prosperira, 
brezposelnost pa se dejansko zmanjšuje na naš račun. Povedal 
je še, da smo mi sposobni za visoko tehnologijo, sposobni smo 
nuditi polno zaposlenost, uvesti humanizem na vseh ravneh in 
svetu pokazati, da mu kot majhen narod lahko kljubujemo, da 
imamo pravico do svoje lastnine in da dejansko svojo ekonomijo 
vodimo tako kot nam ustreza. Državljani in občani imamo pravico 
participirati pri odločanju o tem, kakšna bo oblika ekonomske 
ureditve. Danes smo prišli tako daleč, da se praktično o delavcih 
pogovarjamo kot o nujnem zlu, ki mora obstajati, da nekdo lahko 
dela. Takrat, ko jim je treba plačati, pa jim plačila ne bi dali. Treba 
se je zavedati, da imamo občani pravico participirati pri oblasti, pa 
tudi pri delitvi ekonomskega dobička. V nasprotnem primeru se 
delavcem kapitalizem ne splača in lahko sprožimo stečajne 
postopke. Kapitalizem lahko preprosto ukinemo, če bomo ugotovili, 
da bo še naprej ostalo 120.000 brezposelnih, da je neto plača 
delavca 50.000, 60.000, mogoče 70.000 tolarjev, da smo številke, 
s katerimi se operira in kuje dobičke. 

Jože Glazer, direktor Zavoda za zaposlovanje, je povedal, da 
se na praktični ravni ukvarja s problemom brezposelnosti. Mani- 
fest evropskih ekonomistov je povzročil, da se je slovenska stroka 
bolj aktivno vključila v razpravo o tem problemu. Vsi se zavedamo, 
da je brezposelnost globalni problem, vezan na globalno ekonomijo 
in strinjamo se z ugotovitvijo, zapisano v manifestu, da problemov 
brezposelnosti ni možno reševati zgolj z ukrepi znotraj 
posameznih držav ali njihovih ekonomij, kajti vzroki se prenašajo 
iz države v državo, je dejal. Ker pa je pred Slovenijo - še pred 
vključitvijo v Evropsko skupnost - kar nekaj let, smo prisiljeni 
ukrepati znotraj naše države in pri tem upoštevati predvsem 
pozitivne izkušnje in modele reševanja brezposelnosti v drugih 
državah. Sami avtorji opozarjajo, da ameriške izkušnje za Evropo 
niso najbolj sprejemljive; opozarjajo na kulturne razlike. Tudi sami 
lahko ugotovimo, da so te kulturne razlike v Sloveniji še večje. Vsi 
družboslovci se zavedajo, da je proces spreminjanja vrednot 
dolgotrajen proces, ki traja desetletja in zato ne moremo 
pričakovati, da bi bili liberalni ameriški modeli v Sloveniji lahko 
uspešni. 
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Spomnil je, da smo se v Sloveniji v prvih letih po osamosvojitvi 
srečevali z nekaterimi ekstremnimi idejami v prepričanju, da je 
mogoče trg dela preprosto spremeniti zgolj z ukrepi povečanega 
povpraševanja po delu in zmanjševanjem stroškov dela. aee 
vedno pa ostaja nerešeno vprašanje in največji strokovni izziv, 
kako pozitivne izkušnje anglosaksonskih držav presaditi na 
evropska tla, in še težje vprašanje, kako evropsko celino in 
Slovenijo pripraviti na to, da jih bo sprejela. 

V zadnjih letih smo naredili kar nekaj korakov, ki kažejo, da so 
določene ideje, zapisane v manifestu, prisotne tudi pri nas. 
Predvsem se vedno bolj in ne zgolj verbalno zavedamo, da je 
brezposelnost osrednji problem našega razvoja. Krog partnerjev, 
ki pri tem aktivno sodeluje, se širi. aee pred dobrimi 10 leti je bil v 
Sloveniji problem brezposelnosti zgolj problem Ministrstva za delo 
in Republiškega zavoda za zaposlovanje, danes pa se s to 
problematiko ukvarja vedno večji del vlade, njenih organov in 
ustanov. Prav tako pa se s krepitvijo socialnega partnerstva v te 
aktivnosti vključujejo delodajalci, sindikati, predstavniki univerz, 
da ne govorimo o veliki širitvi lokalnih razvojnih iniciativ za 
reševanje problema brezposelnosti. 

V Sloveniji smo potem, ko smo pripravili temeljno zakonodajo, 
sprejeli in dobili vladne programe aktivne politike zaposlovanja. 
Sedaj sta v pripravi nacionalni akcijski program zaposlovanja do 
leta 2001 in strategija zaposlovanja do leta 2006. V njuno pripravo 
je vključen širok krog strokovnjakov in drugih, ki bodo prispevali 
k njuni uresničitvi v praksi. Verjamemo tudi, je poudaril, da bosta 
oba dokumenta našla pot v slovenski parlament ter dobila tako 
najvišjo politično verifikacijo, ki jo za uresničitev v življenju nujno 
potrebujeta. 

V nadaljevanju je opozoril na pet ciljev strategije: 

1. dvig izobrazbene ravni delovne sile; 
2. zmanjšanje fiktivne brezposelnosti in strukturnih neskladij, 

kar bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposel- 
nih in deleža brezposelnih brez temeljne poklicne izobrazbe; 

3. vključenost vseh brezposelnih, ki šest mesecev po nastopu 
brezposelnosti niso našli nove zaposlitve, v aktivne programe; 

4. zmanjšanje regijskih neskladij na trgu dela; 
5. povečanje rasti zaposlenosti, ki bo v obdobju do leta 2006 v 

povprečju presegla 1-odstotno letno rast ob predvideni 
pospešeni gospodarski rasti, kar naj bi po mednarodni 
metodologiji do leta 2006 omogočilo zmanjšanje stopnje 
brezposelnosti na okoli 6 % oziroma zmanjšanje registrirane 
stopnje na okoli 9 %. 

V preteklem letu smo v Sloveniji spremenili zakon o zaposlovanju 
za primer brezposelnosti in z nekaterimi spremembami žo 
upoštevali določene ukrepe, ki jih predlaga manifest. Opozoril je 
na naslednje: jasnejša določitev statusa brezposelne osebe, 
njegova povezava z aktivnim iskanjem dela ali vključitvijo v aktivne 
programe zaposlovanja, skrajšanje časa prejemanja denarnega 
nadomestila do 12 mesecev, razen za starejše nad 50 let, 
poudarek programu aktivne politike zaposlovanja pred pasivnimi, 
večje vzpodbude za delodajalce, ki zaposlujejo brezposelne, 
spremembe statusa javnih del, ki postajajo državno subven- 
cionirane zaposlitve za tiste, ki imajo zelo majhne možnosti za 
ponovno zaposlitev. Pri tem je opozoril na slovensko novost, da 
tisti, ki so vključeni v javna dela, ne prejemajo samo denarne 
podpore ali denarne subvencijo, ampak prek plačevanja 
prispevkov in davkov del denarja vračajo v državni proračun. 
Sam zakon vzpodbuja tudi prenos večjega deleža sredstev za 
socialne transfere, za financiranje aktivnih oblik zaposlovanja, 
predvsem pa večje povezovanje partnerjev na trgu dela, pa naj 
gre za zavod za zaposlovanje, zasebne agencije za zapo- 
slovanje, center za socialno delo, davčne urade, različne lokalne 
iniciative ipd. 

Prav tako pričakujemo, da bodo spremembe zakona o delovnih 
razmerjih zrahljale preveliko togost pri zaposlovanju, ki pri nas 
zavira prehod brezposelnih med zaposlene. Glavni problem, kako 
uskladiti pričakovanja delodajalcev o sprostitvi in pocenitvi 
odpuščanja odvečnih delavcev ter ohranitev socialne varnosti 
zaposlenih, ki jih zagovarjajo sindikati, pa še ostaja. 

Manifest razume kot potrditev osnovne ugotovitve, da brezpo- 
selnosti ni možno reševati zgolj z ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja, ki jih izvajajo institucije s področja zaposlovanja, 
ampak predvsem nastajanjem novih delovnih mest ter uspešno 
gospodarsko politiko. Zato pričakujemo, da se bo tudi v Sloveniji 
bistveno povečal vpliv fiskalne in denarne politike na povečevanje 
zaposlovanja ter da se bo pri reševanju problema brezposelnosti 
povečala vloga bank in podobnih institucij. Brez njihove aktivne 
vključitve, predvsem pa upoštevanja posledic njihovih ukrepov, 
na področju zaposlovanja ne bo večjih uspehov. 

Ob koncu je repliciral na že omenjeni problem brezposelnosti v 
povezavi z obiranjem hmelja. Hmelj se je obiral samo na 
Savinjskem, torej v celjski regiji, ki ima samo 13.000 registrirano 
brezposelnih. Mnogo brezposelnih iz drugih delov Slovenije se je 
želelo vključili v obiranje, vendar smo naleteli na več problemov, 
npr. na ceno delovne sile, prevoz na delo, življenjske pogoje za 
bivanje obiralcev hmelja ter ne nazadnje na izjemno togi in 
nefleksibilni delovni čas (dvakrat 12 ur). 

Vodja posveta dr. Neven Borak je povzel nekatere misli in 
ugotovitve iz pisnih prispevkov prof. dr. Ota Norčiča in prof. dr. 
Jožeta Mencingorja, ki se posveta nista mogla udeležiti. 

Prof. dr. Oto Norčlč je v svojem prispevku vzel za izhodišče tisti 
del manifesta, ki govori o politiki celotnega povpraševanja in znotraj 
njega o zavzemanju avtorjev manifesta za državne ali javne 
investicije v infrastrukturo, ter podal svoje poglede na to z vidika 
slovenskih razmer. Pravi, da se pri poskusu družbeno-ekonomske 
analize sedanjega stanja v Sloveniji vse bolj vsiljuje prepričanje, 
da so poglavitni vzrok za sedanje razmere trije zakoni, ki jih je 
predlagala prva vlada in sprejel prvi parlament samostojne 
Slovenije, ko se je sočasno vzpostavljala tudi politična strankarska 
struktura. 

To so zakoni o denacionalizaciji, privatizaciji in "razprodaji" 
družbenih stanovanj. Prvi zakon je po njegovem mnenju omogočil 
vračanje premoženja nekdanjim lastnikom, kot da ni bilo to 
premoženje nokoč močno hipotekarno zadolženo. Zato meni, da 
pomeni vrnitev tega premoženja tiho nacionalizacijo drobnih 
varčevalcev, ki so bili resnični lastniki slovenskih bank pred drugo 
svetovno vojno. Drugi zakon je po njegovem mnenju diskri- 
minacijsko postavil v neenak položaj slovenske državljane s tem, 
ko je omogočil uporabo različnih meril lastninjenja glede na področje 
oziroma panogo zaposlitve. Tak pristop je omogočil tudi divje 
lastninjenje in prilaščanje družbenega premoženja, dostikrat s 
strankarsko asistenco, ki naj bi pomagala na dolgi rok zagotoviti 
materialno podlago političnega delovanja. Rezultat tega procesa 
je veliko razvrednotenje družbenega premoženja, ki je postalo 
lahek plen tujega kapitala in domačih povzpetnikov. Tretji zakon je 
imetnikom stanovanjske pravice omogočil poceni nakup 
razvrednotenega stanovanjskega premoženja pod vsako 
razumno ceno, in sicer po ceni, ki ne presega 1/6 lastniške cene; 
samo ta zakon jo oškodoval slovensko državo za vsaj 6 milijard 
nemških mark. askoda, ki sta jo povzročila druga dva zakona, pa 
gotovo ni manjša. Ocenjuje, da je slovensko gospodarstvo v 
prvih letih tranzicije samo s prerazdelitveno operacijo izgubilo 
preko 15 milijard DEM potencialnih sredstev, ki bi bila na razpolago 
za prepotreben nov investicijski ciklus. Tega bi bilo treba 
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nemudoma začeti izvajati, da bi preprečili še globljo recesijo, ki se 
je že začela. Pospešena izgradnja avtocest ter izgradnja stanovanj 
za nastopajočo mlado generacijo sta se začela z veliko zamudo 
in v veliko manjšem obsegu, kot so pričakovali ekonomisti. Po 
njegovem menju nova oblast ni izkoristila keynesijanskega vzvoda 
državne intervencije v gospodarstvu, ki je ponujal tako rekoč 
šolski primer multiplikacije narodnega dohodka in zaposlitve, ki je 
ravno v gradbeništvu izredno intenziven, zelo močno pa vzpodbuja 
gospodarsko konjunkturo tudi v drugih panogah, ki sodelujejo v 
takem investicijskem projektu. Nova oblast je žal to priložnost 
zamudila ali celo namerno opustila. Tisti čas je bil namreč uvodna 
faza uveljavljanja neoliberalizma, ki v državi in njeni vlogi v 
gospodarstvu vidi samo neučinkovitost, najslabšega gospodarja 
in oblast državne birokracije. Meni pa, da so stvari, ki jih privatni 
sektor ne opravi nič bolj učinkovito ali pa jih sploh ne opravi; taka 
je prav izgradnja infrastrukture in stanovanj za mlade družine, ki 
so v vseh družbah tudi socialni in ne samo ekonomski problem. 

Iz prispevka prof. dr. Jožeta Mencingerja je povzel njegovo 
oceno o tem, zakaj brezposelnost v Sloveniji do sedaj ni povzročila 
velikih socialnih pretresov. To pripisuje predvsem preteklim 
odločitvam o decentraliziranem razvoju in z njimi povezano 
razpršenostjo industrije, kar je generiralo tudi razpršitev tehni- 
čnega znanja in kulture ter izredno prilagodljivost prebivalstva. 
Oboje ostaja po njegovem mnenju precej zanemarjen temelj 
uspešne gospodarske politike in politike vključevanja Slovenije v 
evropske integracije. Meni tudi, da so možnosti slovenske 
makroekonomske politike zaposlovanja dokaj omejene; uspehe 
veže na spreminjanje statističnih kazalcev o brezposelnosti, tako 
imenovana aktivna politika zaposlovanja pa generira bolj 
zaposlenost tistih, ki se z njo ukvarjajo, kot tistih, ki naj bi jim bila 
namenjena. Meni tudi, da so z zavračanjem keynesijanstva - ob 
vseh slabostih, ki jih ima ta doktrina v majhnem gospodarstvu - in 
z naslonitvijo na neoklasično ekonomiko možnosti povečevanja 
zaposlenosti in preprečevanja rasti brezposelnosti še bolj 
zmanjšane. Podobno je po njegovem mnenju tudi z idejami, da je 
brezposelnost smiselno preprečevati s prepovedmi zaposlovanja 
tujcev in da takšno zaposlovanje dejansko povečuje domačo 
zaposlenost. 

Prof. Davor Savin, Ekonomsko poslovna fakulteta v Maribo- 
ru, je iz lastne izkušnje predstavil razmere na Irskem. Irska sodi 
v tako imenovano majhno gospodarstvo. Definicija majhnega 
gospodarstva je relativno enostavna in ne pomeni tega, kar je 
mišljeno pod geografsko majhnostjo. Pomeni, da gre za državo, 
ki ima zelo visok delež izvoza v bruto domačem proizvodu in 
Irska je tipični primer. Kot paralelo je navedel Nizozemsko, ki je 
majhna država; njen bruto domači proizvod je večji kot bruto 
domači proizvod Rusije, ob tem da ima Nizozemska 15 milijonov 
prebivalcev, Rusija pa jih ima 150 milijonov. 

Irska je zanimiva zaradi tega, ker je ena najuspešnejših držav 
OECD-ja; zadnjih sedem, osem let ima praktično najvišjo stopnjo 
gospodarske rasti v sistemu OECD, med 7 in 10 %. Pred desetimi 
leti se je njeno gospodarstvo soočalo s številnimi težavami. Ključni 
problem je bila nizka gospodarska rast in visoka stopnja 
brezposelnosti ter zelo visoka emigracija Ircev, predvsem na 
celino in čez ocean. Irska je uspela potem, ko so analizirali 
probleme, ki povzročajo konstantno počasno gospodarsko rast, 
ter ugotovili, da je eden od ključnih problemov visoka stopnja 
davčne obremenitve. Razlika med bruto obremenitvijo plač in 
neto plačami je bila namreč tako visoka, da je bilo tako stanje 
dejansko nestimulativno za tiste, ki so delo dajali in tiste, ki so 
delo sprejemali. Ta koncept v davčni politiki so takoj spremenili 
oziroma zmanjšali marginalno davčno stopnjo in tako avtomatično 
vzpodbudili delodajalce, da zaposlujejo več registrirano 
brezposelnih ljudi. Poleg tega so enak model, samo z drugačnim 

instrumentom, uporabili, ko je šlo za tuji kapital. Danes lahko pri 
njih odprete podjetje in 5 let ne boste plačevali nikakršnega davka 
na dobiček, razen povprečne marginalne davčne stopnje na 
zaposlenost. Irska ima eno najnižjih davčnih stopenj na svetu. 

S tem primerom sem želel spomniti, je dejal, da obstajajo določeni 
instrumenti, ki jih še nismo izkoristili. V Sloveniji imamo danes zelo 
visoko, tako imenovano spodnjo davčno mejo. Prišli smo že v 
situacijo, da določeno število visoko izobraženih ljudi nima interesa 
za dodatno delo. Enostavno ocenjujejo, da je bolj zanimivo imeti 
prosti čas kot pa dodatni dohodek, ki se potem obdavči 55-odstotno 
marginalno davčno mero. 

Kot zanimivost je omenil tudi tako imenovano novo proračunsko 
paradigmo. Menil je, da ni razloga pogovarjati se o tem, da v 
majhnem gospodarskem prostoru kot je slovenski, z majhnim 
finančnim in denarnim trgom, ki je zelo plitvo, obstaja možnost za 
velik proračunski primanjkljaj; ta možnost je majhna oziroma je ni 
in ta orientacija vlade je bolj pozitivna kot normativna. Imeti moramo 
bolj ali manj uravnoteženi proračun. Sicer se o proračunu vedno 
govori v celoti. Obstaja pa del proračuna, ki bi ga lahko poimenovali 
razvojni del in ta bi lahko bil v primanjkljaju, če gre za vlaganja. 
Pod vlaganjem se ne misli samo na realne investicije, ceste in 
podobno; kot investicije registriramo tudi nakup zemljišča in 
podobno, torej tisto, kar dejansko ne predstavlja nove investicije, 
kar ne predstavlja razširitev proizvodne baze. Če bi imeli 
proračunski primanjkljaj, ki bi omogočal oziroma s katerim bi 
financirali različne projekte, ni razloga, da ne bi uporabili tega 
modela razširitve proizvodne baze - bodisi posredno bodisi 
neposredno. 

Irci so na primer šolali svoje ljudi v ZDA, ko je bilo zanimivo 
računalništvo in ko za to niso imeli lastne baze; svoje ljudi so 
pošiljali v Francijo, Italijo, ker so bili prepričani, da to lahko prispeva 
k pospeševanju njihovega izvoza. Pošiljali so ljudi iz zasebnih 
podjetij, ki so jim dejansko financirali vse te stroške. In kaj danes 
dela njihova država? Pripravi zemljišče, financira napeljavo 
elektrike, telefona, vode, kanalizacije in tako dalje in tako 
pripravljeno zemljišče d tujemu investitorju, da nadaljuje svoje 
delo. Takih primerov je veliko. Poanta je vtem, da ne moremo imeti 
proračunskega primanjkljaja brez negativnih posledic na področju 
tekoče potrošnje države. Verjamem, da se s tem vsi strinjamo, je 
končal. 

Rastko Plohi je v repliki predgovorniku menil, da ne moremo 
primerjati Irske in Slovenije. Ponovil je, da smo bili vključno z 
drugimi republikami leta 1985 po tehnologiji na desetem mestu v 
svetu; drugi gredo navzgor, mi pa z 10. na 150. mesto. Pred 
desetletji se je precej naših ljudi, od strokovnjakov pa do 
študentov, učilo po vsem svetu, od Amerike in Kitajske do Rusije, 
in nabirali smo skoraj več znanja kot Irci. Slovenska podjetja so 
obvladala visoko, tudi aerokozmično tehnologijo in robotiko; znana 
je bila naša bela tehnika, pa tudi druga tehnologija. Postavil je 
vprašanje, kje je danes vse to. 

Napovedal je, da bomo imeli brezposelnost, propadanje 
gospodarstva in nizko kulturo, ker bodo tako želele določene 
multinacionalke ali pa oblasti z zahoda. Vsako leto nam bodo dali 
recept, naše gospodarstvo bo propadalo, v tem času bodo osvajali 
naše trge in nas praktično postavili v položaj, da bomo od njih 
vsak dan bolj odvisni. Po vsakem receptu, ki so nam ga dali, nam 
je propadlo nekaj podjetij. 

Matjaž Hanžek, Urad za makroekonomske analize In razvoj, 
je eden izmed redkih sociologov, ki je na specifičnem področju 
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opravil kar nekaj raziskav. Raziskoval je srečo in ugotovil, da 
imajo nižjo stopnjo sreče zaposleni kot nezaposleni, ker se prvi 
bojijo za svojo zaposlitev. Raziskovali smo tudi duševno zdravje 
med zaposlenimi in nezaposlenimi in sploh med tistimi, ki se bojijo 
za zaposlitev. Najhujši problem zaposlenih je strah, da bi izgubili 
službo. 

Plače in druge materialne ugodnosti niso najpomembnejše za 
človeka, posebej ne v Evropi, ampak so pomembnejše latentne 
posledice. Plača namreč določa dnevno strukturo časa, nudi 
socialne stike, povezuje osebne in kolektivne cilje, vir statusa in 
identitete; to je najpomembnejša socialna latentna posledica 
zaposlenosti in nezaposlenosti. Posledice brezposelnosti so za 
posameznika predvsem socialne in kulturne, za celotno družbo 
pa še bolj kot to - ekonomske. Cela masa ljudi je izločena, namesto 
da bi ustvarjala, sedi doma, dela kaj drugega ali dobiva nadomestilo, 
čeprav nisem ekonomist težko razumem, je poudaril, da je nekdo, 
ki nič ne dela, bolj koristen kot če bi delal polovico povprečnega 
delovnega časa. 

Za odločanje o teh vprašanjih je potrebna politična volja; potreben 
je koncept ne le vseh ministrstev, ampak tudi vseh političnih strank, 
parlamenta in državnega sveta. 

Kot velik problem je omenil tudi, da smo nekoč povečevali 
produktivnost samo ali predvsem z zmanjševanjem števila 
zaposlenih. 

V nadaljevanju je na podlagi grafov in skic posredoval za obdobje 
1990-1992 nekatere podatke o gibanju zaposlenosti, deležu plač 
v BDP in realnem gibanju BDP. 

Predsednik Državnega sveta Tone Hrovat je v imenu Državnega 
sveta Republike Slovenije pozdravil navzoče in se zahvalil za 
sodelovanje uvodničarjem dr. Radu Bohincu, Petru Božiču, Jožetu 
Ostermanu, Tonetu Peršaku, dr. Rudiju Rizmanu, prof. dr. Slavku 
Splichalu in Marjanu Sedmaku, ki je bil tudi pobudnik posveta. 

Od uveljavitve Zakona o javnih glasilih do danes so nastale nove 
izkušnje, pa tudi pogledi in dileme, ki narekujejo prenovo 
zakonodaje na področju dejavnosti medijev, hkrati pa je potrebno 
slovensko medijsko zakonodajo prilagoditi evropskemu pravu, 
je dejal. Vlada Republike Slovenije je maja 1999 predložila v 
obravnavo predlog Zakona o medijih, vendar je le-ta zadržan, 
ker sta v proceduri dva predloga za spremembe in dopolnitve 
Zakona o javnih glasilih, ki urejata podobno vsebino: predlog 
skupine poslancev s prvopodpisanim Bogomirjem Špiletičem in 
predlog poslanca Miroslava Mozetiča. Dokler zakonodajna 
postopka obeh omenjenih predlogov o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o javnih glasilih ne bosta končana, se 
zakonodajni postopek za predlog Zakona o medijih, ki ga je 

Vodja posveta dr. Neven Borak je po končanih razpravah 
predlagal, da delovna skupina pripravi zaključne ugotovitve in 
predloge v zvezi s problemi v Sloveniji, pa tudi glede samega 
manifesta. 

Tone Hrovat se je na koncu zahvalil za sodelovanje ter pozval 
vse razpravljalce in druge, ki delajo na tem področju in si 
prizadevajo za odpravljanje teh problemov, da oblikujejo predloge, 
ki jih bo treba uresničevati tudi v politiki. 

Državni svet daje prostor, da se tudi strokovna javnost in civilna 
družba soočata s političnimi dejstvi in v tem smislu bo državni 
svet obravnaval konkretne predloge ter jih posredoval naprej. 
Državni svet ima možnost vložiti zakone ali spremembe zakonov 
ter dajati tovrstne pobude in predloge za posamezne načrte ali 
izdelavo strategij. Zato je vse ob tej priložnosti še enkrat pozval, 
da pobude naslovijo na državni svet in zagotovil, da jih bodo 
obravnavali tako na komisijah kot na državnem svetu. 

Povzetek razprave je pripravljen 
na podlagi dobesednega zapisa 
(magnetograma) posveta 

pripravila Vlada Republike Slovenije, ne more začeti, je pojasnil. 

Svoboda tiska, ki pomaga vzpostavljati in oblikovati nepristransko 
obveščeno javnost, je eden ključnih institucionalnih pogojev 
učinkovitosti demokratičnega procesa. Za uresničevanje pravice 
do obveščenosti državljanov Republike Slovenije in ohranjanje 
ter nadaljnji razvoj nacionalne in kulturne identitete je potrebno 
zagotoviti ustrezne razmere in pogoje. Poiskati moramo rešitve, 
ki bodo zagotavljale svobodo javnega obveščanja, pravico do 
obveščenosti, pluralnost medijev itd. in ki bodo hkrati odraz 
sodobne družbe. Potrebujem nove poglede in odgovore na 
vprašanja, kako urediti medijski prostor, da bo lažje zagotavljal 
izvajanje temeljnih nalog, ter pobude in predloge, ki bodo podlaga 
za sooblikovanje in uveljavljanje nove medijske zakonodaje, je 
končal svoj uvodni nagovor udeležencem posveta. 

Besedo je predal Marjanu Sedmaku, ki je kot član Društva 
Občanski Forum vodil posvet. 

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum sta 2. julija 1999 

pripravila posvet DRUŽBENA ZAVEZANOST MEDIJEV IN PRAVICA JAVNOSTI 

DO OBVEŠČENOSTI 
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Marjan Sedmak se je najprej zahvalil predsedniku državnega 
sveta za možnost izvedbe posveta, po proceduralnem uvodu pa 
je podal izhodišča za razpravo. 

Po njegovem mnenju bi kazalo namenjati manj pozornosti 
vprašanju, kako deliti medijsko sfero, več pa temu, kako doseči, 
da bo rezultat celotnega medijskega procesa obveščen občan, 
ki se zaveda posledic svojega odločanja, sposoben pa je tudi 
izvajati nadzor nad oblastjo. 

Spomnil se je posveta konec leta 1992 v Varšavi, ki sta se ga 
udeležila z Antonom Rupnikom, na katerem je šlo po njegovih 
besedah za lekcijo zahodnih demokracij vzhodnoevropskim 
tranzicijskim državam, kako urediti medijski prostor, da bo 
demokratičen. Med drugim je bilo slišati nasvet, da je prvi korak k 
demokratizaciji medijskega prostora dostop do tujega tiska, ki so 
ga pri nas sicer prodajali že vrsto let. Tujina je v tistem obdobju 
gledala na vzhodnoevropske države očitno kot na gmoto brez 
notranjih razlik. 

V začetku leta 1993 je društvo novinarjev sprejelo sklep, da bo 
sodelovalo pri oblikovanju nove medijske zakonodaje. S tezami 
za zakon o javnih glasilih - zadolžen je bil za pripravo le-teh - ki so 
ga takrat imenovali Zakon o pravici javnosti do obveščenosti, so 
precej uspešno sodelovali pri oblikovanju zakona. Ta ni slab, kar 
pa ne pomeni, da ga ne bi bilo mogoče še dopolnjevati. Zlasti v 
mednarodni federaciji novinarjev in tudi v Bruslju so ga namreč 
Čehom, Slovakom in drugim postavljali kot primer, kako je treba 
urediti zakonodajno področje za medije. V tej medijski zakonodaji 
je bilo že takrat postavljeno v ospredje načelo neodvisnosti medijev 
in neodvisnosti novinarjev. Sedanji proces popravkov medijske 
zakonodaje bo trajal še nekaj časa, je ocenil, vendar bi kazalo 
upoštevati besede prof. Klingemanna, ki je na predavanju o volilnih 
sistemih posebej poudaril, da je sleherno kopiranje, pa naj bo še 
tako dosledno, velikokrat brez učinka, ker je treba vsak zakon 
postaviti v kontekst kulture in politične kulture določenega 
prostora. 

Povzetek uvodnih razprav 

Prof. dr. Rudi Rlzman je svojo razpravo napovedal kot neko 
splošno sociološko refleksijo o medijskem prostoru z vidika 
konteksta civilne družbe, upajoč, da nekateri premisleki in 
pomisleki lahko pomagajo k širšemu pogledu na kakšen konkreten 
problem oziroma vprašanje. To bi omogočilo njihovo boljše 
razumevanje. 

Najprej je opredelil, kaj razume kot civilno družbo, da bi lažje 
razumeli, kakšno je mesto medijskega prostora v tem širšem 
kontekstu. Medijski prostor opravlja v civilni družbi očitno zelo 
pomembno vlogo, je dejal. V civilni družbi poskušam videti prostor, 
ki zaseda mesto med zasebno sfero in državo. Gre za dejavnost, 
ki ima zelo močan navdih spontanosti in prostovoljnosti. Sem 
lahko uvrstimo tudi subjektivnost tistega, ki začenja z neko akcijo, 
ki nekaj predlaga ali kritizira, kajti formalni, statutarni ali kakršenkoli 
normativni red mora vendarle predpostavljati pogumnega človeka, 
ki ne išče samo priložnosti, da pove tisto, kar je mogoče, temveč 
da poskuša povedati tudi tisto, za kar je potrebno določeno 
družbeno tveganje. V tem smislu sta bili tako stara civilna družba 
kot nova zavezani neki nadpovprečnosti, ki je zahtevala ne samo 
dodatno energijo, ampak tudi pogum in taka ali drugačna osebna, 
družinska ali družbena tveganja. Ta vidik je potrebno poudariti 
vsakokrat, ko govorimo o civilni družbi prostovoljnosti, poguma 
in spontanosti, brez katerih bi bilo življenje posameznikov in družbe 
sestavljeno iz že vnaprej napisanih vlog in neke gotovosti. Ta 
element negotovosti, ki pomeni osebno preizkušnjo, je v naravi 
prostora, ki ga zaseda civilna družba, po drugi strani pa gre tudi 

za soočenje z mejami človekove akcije, z mejami tistega, kar 
hočemo in z napovedjo, ki je pogosto lahko zelo tvegana v tem 
smislu, da ni mogoče predvideti vseh učinkov družbene akcije. 

Stara civilna družba je rušila avtoritarni sistem, v bistvu je 
eksplicitno izvajala neke vrste politično subverzijo. Nova je v 
pogojih demokratičnega vzpostavljanja družbenih norm in 
družbenih odnosov zavezana bolj k oblikovanju določenih pravil 
družbene igre in njihovemu spoštovanju in je ne zanima v prvi 
vrsti oblast kot taka oziroma njena neposredna zasedba, je 
nadaljeval. Ta zavest je po njegovem mnenju pri nas še nekoliko 
v ozadju in najbrž nima tiste očitne vloge, kakršno igra v politično 
in ekonomsko razvitih družbah Evrope, ki so demokracijo v 
grobem že utrdile. 

Drugi vidik, ki ga je razčlenil, je vezan na razlago, katere 
demokratične funkcije civilne družbe so kratkoročne in katere so 
usmerjene v daljše časovno obdobje. Iz sociologije poznamo 
napovedi, je razvijal svojo misel, da je za popolnoma utrjeno 
demokracijo ali polnokrvno civilno družbo potrebnih nekaj deset 
let, v nobenem primeru pa ne manj kot 50 let. Seveda je to povezano 
tudi z nekaterimi drugimi funkcijami, z razvojem socialne in 
ekonomske strukture, ki demokracijo na nek način imunizira pred 
njenim možnim propadom. Če hoče biti civilna družba dejansko 
usmerjena k utrditvi demokracije, se mora tudi sama notranje 
strukturirati in uveljavljati taka načela, ki jih civilna družba zahteva 
od države oziroma od družbe v celoti. Ne more torej zasesti 
nekega političnega prostora v celoti, »sede« lahko le na nek del 
družbenih interesov, ne more imeti nikakršnih totalitarnih skušnjav 
in razvijati mora načelo strpnosti v medsebojnih odnosih znotraj 
konkretnega civilnodružbenega subjekta. Seveda tudi ne more 
biti neke vrste paradržavna institucija ali parastrankarsko orodje, 
s čimer naredijo stranke konkreten politični prostor manj pregleden 
za razliko od prostora, v katerem bi bila civilnodružbena gibanja 
avtonomna in bi uresničevala cilje, ki so ponavadi naravnani proti 
določenim interesom posameznih strank, še posebej vladajočih. 
Po drugi strani pa so ta gibanja po definiciji v bistvu subjekti, ki se 
ne sociološko ne kako drugače ne pokrivajo z ambicijami in 
stremljenji, ki jih ponavadi srečamo pri političnih strankah. 

Naslednja funkcija demokratične civilne družbe je po njegovem 
mnenju nenehno prizadevanje, da poišče tiste informacije, ki jih 
politika skriva, za katere zaradi različnih interesov ne želi, da bi 
postale lastnina javnosti. Tudi nove ideje pridejo najpogosteje in 
najprej iz institucij in ustanov civilne družbe in si jih potem stranke 
ali države na tak ali drugačen način, v krajšem ali daljšem času 
prilastijo oziroma vzamejo kot svoje. Spomnimo se, je dejal, kje 
so bili nekoč ljudje, ki jih imamo danes v slovenski politiki, kakšne 
ideje so zagovarjali nekoč in kakšen je status teh idej danes. 
Ustvarjanje novih idej in novih alternativnih virov informacij je ena 
ključnih demokratičnih funkcij civilne družbe. 

Vsak družbeni pojav pa ima Janusov obraz, se pravi, da lahko 
govorimo o njegovih pozitivnih ali negativnih učinkih. 

Med pozitivnimi funkcijami civilne družbe je na prvem mestu omenil 
utrjevanje pričakovanj določene družbene skupine, kar prispeva 
h koheziji, k minimalnemu optimizmu, ki ga potrebuje vsaka družba. 
Drugi pozitivni učinek, ki je prav tako v tesni zvezi s temo posveta, 
je identifikacija norm in interesov kot sestavin demokratičnega 
procesa. Tretji je vzpostavljanje legitimnih kanalov, preko katerih 
lahko ljudje izražajo svoje nezadovoljstvo in tudi opredelijo svoje 
interese. Četrti pozitivni učinek je pomemben z vidika 
razbremenjevanja družbe in države, saj v etičnem smislu ni dobro, 
da je vse v rokah države ali družbe; to je tudi zelo neracionalno in 
bi izničilo tisto, kar ponavadi razumemo pod moderno demokracijo. 
Po njegovem mnenju je obstoj razvitih civilnodružbenih subjektov, 
ki jih vsekakor še nimamo, na ravni prepričanja, zavesti ljudi, da 
obstajajo možnosti, da se nek potencialni odpor izrazi na tak ali 
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drugačen način v tej ali oni instituciji, ki ji lahko zaupajo in ki jo 
pravzaprav lahko tudi sami vzamejo v svoje roke. 

Druga stran Janusovega obraza civilnodružbenih subjektov je 
negativna razsežnost, negativna v pogojnem smislu, ker je življenje 
tako ali tako sestavljeno iz obeh plati. V mislih je imel najprej 
problem, ki ga vsak lahko zelo hitro odkrije v konkretnem, ne 
samo našem nacionalnem prostoru, in je povezan z oblikovanjem 
večine, ki lahko omaja delovanje demokratičnega sistema. Bogat 
ontološki pluralizem je povezan tudi s problemom doseganja 
skupne odločitve, v tem sklopu pa s problemom legitimnosti 
določenega demokratičnega postopka. Drugi tak negativen prob- 
lem, na katerega da bi morali biti po njegovem prepričanju pozorni, 
je dejstvo, da civilnodružbeni subjekti nenehno rušijo neko 
samozadovoljstvo in ravnotežje v družbi, zaradi česar se 
določene družbene skupine lahko čutijo - upravičeno ali 
neupravičeno - prizadete ali celo ogrožene, bodisi da gre za 
stranke, bodisi da gre za poklicne kategorije. To pa je tveganje, ki 
gaje treba pač prevzeti in seveda nima samo negativne dimenzije. 

Negativne učinke je mogoče nevtralizirati z uporabo metode 
kompromisa, kar je eno od ključnih orodij v vsaki razviti 
demokraciji. Uporaba kompromisa pa pomeni tudi to, da predstavlja 
za določene družbene skupine problem, ker ne vidijo in ne zmorejo 
prepoznati, da sta bila njihov problem in njihov interes implicirana 
v končni rešitvi. Tretji negativno obarvan problem je po povezan z 
dejstvom, da je cilj družbenih subjektov zagovarjati izključno in 
predvsem parcialne interese, s čimer lahko - to izhaja že iz prejšnje 
teze - ogrozijo interese drugih, ki sodijo, da je njihov interes že 
zadovoljen ali pa da ga družba ne bo postavila pod vprašaj. Kot 
četrto pa je omenil težavo, povezano z vprašanjem, kaj opravlja 
funkcijo povezovanja, kohezije v neki družbi. To so lahko formalna 
pravila, o katerih so vsi prepričani, da niso napisana na kožo ene 
same družbene skupine, temveč so v dolgoročnem interesu 
večine družbeno aktivnih subjektov, ne glede na to, da lahko v 
konkretnih situacijah ali na določenih časovnih točkah prevlada 
ali pa se zapiše pozitivna točka na račun enega samega 
parcialnega interesa. 

Verjetno je v družbi, ki je soočena s tranzicijo, z nenehnimi 
političnimi pretresi take ali drugačne vrste, torej v družbi, ki je bolj 
fluidna kot utrjena demokracija, to priložnost, da omenjena 
vprašanja obravnamo z vidika interesa vpliva ne samo na 
sedanjost, ampak tudi vpliva na prihodnje tokove. Treba se je 
zavedati, je rekel, da je to vplivanje lahko zelo učinkovito še 
posebej v času globalizacije, če se soočimo z zunanjimi - včasih 
se je temu reklo tujimi - vzorci, v katerih se je izražal medijski 
prostor in v katerih so se tako ali drugače oblikovali vzorci 
delovanja civilnodružbenih subjektov. Gre tudi za proces učenja, 
ne predvsem za sprejemanje tujih vzorcev, kar so vplivi ali procesi 
globalizacije zelo zaostrili. Glede na procese globalizacije je 
izpostavil tudi vprašanje vpliva mednarodne civilne družbe; vrsta 
dejavnosti in medijski prostor pri tem nista izjemi, ker že živita v 
organskem sozvočju ali v velikem interaktivnem prostoru, ki 
povezuje konkretno slovensko nacionalno družbo z mednarodnim 
dogajanjem, z mednarodnimi združbami ali pa samo s 
posamezniki v drugem nacionalnem prostoru. Ta učinek bo imel 
vedno večjo vlogo, kar ne pomeni, da bomo samo prepisovali 
naloge, ki jih bodo napisali drugi, je dejal, temveč da bodo tudi 
drugi pričakovali od nas naše izvirne rešitve, in drugič, da ne 
bomo nazadovali v tem smislu, da bi ponavljali izkušnje, ki so se 
v mednarodnem pogledu izkazale kot negativne. 

Svoj prispevek je zaključil z oznako metode, ki jo je uporabil in jo 
svetuje. Vsebuje pozitivno in negativno komponento. Gre za 
metodo pesimizma intelekta in optimizma volje, o kateri je pisal že 
Gramsci. Tak pristop je lahko jamstvo za to, da bomo po tej poti 
odkrivanja in uveljavljanja novega dosegli večjo stopnjo gotovosti 
in splošne koristnosti za družbo tudi na polju obravnavane teme. 

Tone Peršak je najprej spregovoril o vprašanjih, ki so se mu 
zastavljala ob samem naslovu posveta. Ta pravi, je dejal, da so 
javna glasila - uporabljal bom bolj ta pojem, ker je beseda mediji 
širši, je pojasnil - zavezana družbi in pravici javnosti do 
obveščenosti. Iz naslova bi lahko sklepali, da javna glasila in 
ljudje, ki delajo zanje, opravljajo neke vrste javno službo, iz katere 
izhaja tudi njihova zavezanost družbi. Lahko bi celo rekli, da javna 
glasila tako rekoč ustvarjajo družbo, da ji kažejo zrcalo, v katerem 
se ta prepoznava in da ne kaže kriviti ogledala, če nam ni všeč 
obraz, ki ga vidimo v njem. Seveda pa stvar ni tako preprosta. 
Javna glasila in lastniki javnih glasil se zavedajo svoje moči in radi 
obračajo zrcalo tako, da družba vidi v njem prirejeno lastno podobo 
v skladu z željami teh lastnikov oziroma skupin moči, ki obvladujejo 
javna glasila. To se mu je zdelo potrebno posebej poudariti zaradi 
občutka, da na podlagi izkušenj iz preteklosti še vedno gledamo 
na določene stvari, ne samo na javna glasila, kot na nekaj, kar je 
v obči lasti ali pa je neko obče javno dobro in na tak način 
postavljamo tudi svoje zahteve in pričakovanja do njih. 
Zanemarjamo dejstvo, da stojijo za javnimi glasili in njihovimi hišami 
lastniki oziroma določene skupine (politične stranke, kapitalske 
družbe) z določenimi interesi. To velja tudi v primeru, kadar je 
lastnik država, kot je recimo pri nacionalnem radiu in televiziji, 
kajti tudi država je institucija z določenimi interesi. 

V današnjem svetu imajo torej javna glasila podobno vlogo kot so 
jo igrala v antičnem Rimu, v srednjem veku, pa tudi po revoluciji v 
Franciji, v Sovjetski zvezi in deloma tudi pri nas. S tem ne mislim, 
je nadaljeval, da mediji dramatizirajo podobo družbe bolj kot je v 
resnici dramatična zato, da se bolje prodajajo, ampak da 
prikazujejo družbo na nek teatralen način, da vnašajo v to podobo 
določeno dramaturgijo. 

V tej luči se kaže po njegovi oceni vprašanje objektivnosti in 
neodvisnosti javnih glasil kot zelo zapleteno. Načelno je povsem 
možno, da velika večina članov neke družbe presoja, da so javna 
glasila dovolj neodvisna in objektivna, četudi v resnici kažejo 
njeno izkrivljeno podobo, ker so ta glasila pač tako uspešna v 
svojem ustvarjanju podobe družbe. Danes sicer nobena družba 
ni več tako zaprta, da bi v celoti onemogočala vpliv tujih javnih 
glasil, vendar je ponekod ta vpliv še vedno dokaj omejen, je dejal 
in pri tem omenil Kitajsko ter do nedavnega tudi Sovjetsko zvezo. 

Relevantna so stališča tistih, ki imajo moč odločanja, načeloma 
tudi tistih, ki ne odločajo, vendar slednji nimajo moči. Predsednik 
ene od slovenskih političnih strank je nedavno ponovil že znano 
tezo, da je večina naših pomembnejših javnih glasil pod vplivom 
in pritiskom političnih sil t. i. kontinuitete oziroma da možnosti 
vplivanja političnih strank na javna glasila niso pravično 
porazdeljene. Zanj - pa ni edini - torej očitno neodvisna javna 
glasila v principu ne obstajajo, je dejal razpravljalec. Moti ga 
izključno to, da njegova stranka in mogoče tudi še kakšna njegovi 
sorodna nimajo tako rekoč zakonsko zagotovljenega zadostnega 
vpliva v zadostnem številu javnih glasil, zato ponuja neke vrste 
dogovor o razdelitvi t. i. medijskega prostora med najpomembnejše 
politične stranke. Potreba ali celo pravica javnosti po objektivni 
obveščenosti oziroma po politično neodvisnih javnih glasilih je za 
tega prvaka nepomembna. 

Zatem je poudaril prepričanje, da se večina slovenskih javnih 
glasil obnaša popolnoma v skladu z načeli tržnega gospodarstva. 
Javna glasila, zlasti najuspešnejša ali najbolj množična, pišejo 
tisto, kar bralci želijo brati oziroma poslušalci poslušati. Podoba 
tistih javnih glasil, ki pokrivajo širši politični prostor, je zrcalna 
podoba trga. Prvič pišejo vsi o vsem, drugič pišejo vsi o vsem bolj 
ali manj podobno. Opaziti je določene politične predznake, vendar 
pišejo relativno zelo na splošno. Zelo težko je ugotoviti, kakšno 
stališče imajo do nekega dogodka različni časopisi, je dodal. 

Po njegovi oceni je za vsa slovenska javna glasila značilen tudi 
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pridih rumene barve, kar se mu zdi na nek način sicer razumljivo, 
kajti kadar se govori o neodvisnih glasilih in o glasilih, ki naj bi bila 
zgled, kakšne časopise bi želeli imeti, se pogosto omenja na 
primer Frankfurter Allgemeine Zeitung, je povedal. Zanj velja, da 
je nekoliko desen, ampak neodvisen, vendar tak časopis pri nas 
ne bi mogel preživeti, ker je slovenski trg zanj premajhen. Časopisi 
ali pa drugi mediji, ki hočejo obstati na tem trgu, preprosto 
potrebujejo še nekaj - recimo temu tabloidnost, je menil. 

To se kaže v nekaterih segmentih poročanja in komentiranja in 
sicer na več načinov. Prvi je parazitstvo, je dejal. Ko nekdo odpre 
neko temo - ponavadi gre za kak škandal ali afero - ta preplavi 
vse slovenske medije in postane za nekaj tednov hrana za vse, 
v enaki količini, v enaki meri, ne glede na profil medija. Druga taka 
značilnost pa je posploševanje, kar je tudi ponazoril s primerom 
iz svoje poslanske karire. 

Osebno niti ne morem presoditi, je nadaljeval, ali je nov zakon 
potreben ali ne, zdi pa se mi, daje ob tem najbrž ključno vprašanje, 
kako zagotoviti ali ustvariti možnosti za dejansko neodvisnost 
javnih glasil, da bi izpolnjevala normo, ki je zapisana v naslovu 
tega posveta in kako to omogočiti z zakonom. 

Iz preteklosti so znane pobude pod tako imenovano formulo 
pluralizacije medijev, kar pomeni, da naj država s proračunom 
zagotovi določeno vsoto za subvencioniranje tistih medijev, ki 
nimajo dovolj visoke naklade, da bi preživeli na trgu. Ta rešitev se 
mu ne zdi dobra in v preteklosti se je izkazalo, da tudi ne deluje na 
daljši čas. Bolj bi kazalo razmišljati o davčnih olajšavah, je dejal. 
Po njegovem prepričanju je zelo tehtno tudi vprašanje, kako 
oblikovati neko telo, ki bo ocenilo, kdo tako olajšavo zasluži oziroma 
potrebuje, ko se pojavi neko novo javno glasilo. 

Sicer pa pri tem ne gre toliko za materialno vprašanje - to vprašanje 
je bilo postavljeno tudi že na posvetu o civilni družbi, ampak gre 
preprosto za to, kakšen politični prostor želi slovenska politika, 
kajti od tega je odvisno tudi, kakšen bo medijski prostor. Če želi 
slovenska politika odprt demokratični prostor, če priznava 
avtonomijo javnih glasil, avtonomijo univerze, avtonomijo 
gospodarstva, s čimer seveda sprejema določena tveganja, 
rešitve ne bo težko najti. Izrazil pa je bojazen, da trenutna politika 
v Sloveniji v resnici na to ne pristaja. 

Prof. dr. Slavko Spllchal je začel pri zelo pomembni ideji dr. 
Rizmana o civilni družbi kot prostoru porajanja novih idej. To je 
ena njenih ključnih funkcij in če množične medije obravnavamo 
kot neke vrste instrument civilne družbe, potem to pomeni, da so 
instrument civilne družbe lahko samo toliko, kolikor prispevajo k 
nastajanju novih idej. 

Ob tem mi prihaja na misel, je nadaljeval, koristna in pomembna 
ideja z začetka dvajsetih let tega stoletja, izražena v sicer znani 
polemiki v ZDA, ki je zadevala bistvo vprašanja, na kakšen način 
je treba regulirati tisk. Glede na stanje razvoja kapitalizma v 
Sloveniji se mi zdi, je dejal, da je to zelo primerljiva situacija. V 
takratni polemiki v ZDA je bil ključni argument v razpravi o tem, 
kako socializirati tisk - med drugim je šlo za vprašanje, ali lahko ta 
socializacija poteka na način, da je tisk v privatni lasti in izpolnjuje 
temeljne funkcije civilne družbe - da država preprosto ni sposobna 
ustvariti nobene inovacije na nobenem področju, z izjemo enega 
- oboroževanja oziroma razvoja novih orožij. 

Tri ključne točke zaznamujejo razpravljanje o družbeni vlogi 
množičnih medijev vsaj od francoske revolucije naprej: vprašanje 
objektivnosti, neodvisnosti in lastništva. Temeljno vprašanje, ki bi 
ga bilo treba postaviti, je, zakaj je objektivnost medijev potrebna, 
zakaj morajo biti mediji neodvisni, zakaj naj ne bi bili odvisni in 
zakaj je lastništvo sploh problem; v čem je razlika, če so zasebna 

lastnina ali javna oziroma državna lastnina, zakaj je lastnino sploh 
potrebno regulirati. To prav gotovo niso samo ali predvsem 
akademska, ampak zelo praktična vprašanja. Iz sodobnih razprav 
po svetu je namreč moč ugotoviti, da se zakoni ne sprejemajo 
zaradi interesov državljanov, ampak so drugi interesi bistveno 
pomembnejši. Ta problem je pravzaprav star toliko, kolikor je 
staro razpravljanje o družbeni vlogi medijev, je dodal, zgodovinski 
zgledi pa so zelo pomembni in lahko pomagajo odgovoriti na 
marsikatero pomembno vprašanje. Razprave o družbeni vlogi 
tiska in kasneje medijev so šle skozi tri velika obdobja. Prvo 
obdobje zamejuje francoska oziroma meščanska revolucija in to 
je obdobje, v katerem se vprašanja pristranskosti, neobjektivnosti 
tiska, vprašanja lastništva, profitov itd. preprosto niso postavljala. 
Bilo je samoumevno, da tisk oziroma časniki ne izhajajo zato, da 
bi komu prinašali zaslužek, kaj šele profit, ampak zato, da opravljajo 
neko drugo, danes bi rekli civilnodružbeno funkcijo. Z meščansko 
revolucijo, torej od sredine 19. stoletja pa do dvajsetih let tega 
stoletja se vzporedno pojavljata dve težnji v uravnavanju področja 
medijev in izvajata dva različna pristopa. Eden izhaja iz lastništva 
oziroma iz lastnine kot temeljne pravice človeka in državljana, 
drugi pristop izhaja iz kritike prvega. Do dvajsetih let tega stoletja 
sta bila oba tokova nekako uravnotežena, potem pa je verjetno 
predvsem VValter Lippman odločilno prispeval k temu, da je začela 
prevladovati druga struja, ki svobodo tiska postavlja na temelj 
lastniške svobode. 

Mislim, je nadaljeval, da je pravzaprav ves razvoj, ki smo mu 
priča v 20. stoletju, neke vrste zabloda. Ta ugotovitev se mi zdi 
pomembna zato, da se vrnemo na izhodišče razprav na začetku 
stoletja in ugotovimo, kaj je bil pravzaprav razlog, da so začele 
prevladovati ideje, ki so svobodo tiska, kasneje svobodo medijev, 
postavile na lastniški in ne na kakšen drug temelj. Ideje, ki so 
postale prevladujoče v začetku tega stoletja, prevladujejo tudi v 
vseh sodobnih razpravah. To ne pomeni, da drugih idej ni, pomeni 
pa, da so izrazito v defenzivi, najizraziteje verjetno v zadnjih dveh 
ali treh desetletjih znamenitih sporov, ki se jih nekateri spomnite v 
okviru Unesca. Posledica teh naporov je bila, da so Združene 
države Amerike, Velika Britanija in Japonska izstopile iz te 
mednarodne organizacije. V bistvu je bil razlog v tem, da so nekateri 
na nekoliko neroden način zagovarjali pravico držav - in to je 
najbrž temeljni problem -, da v imenu nacionalnih interesov 
omejujejo svoboden pretok informacij, kot je bila to zahodna 
interpretacija. V resnici je šlo za to, ali je mogoče omejevati svobodo 
medijskega trga zato, da množični mediji izpolnjujejo neke druge 
funkcije, ki niso tržno zanimive. Seveda je jasno, je nadaljeval, da 
so najbolj razvite države najmočnejši zagovorniki prostega pretoka 
informacij kot v bistvu specifične verzije prostega trga in 
globalizacije brez kakršnihkoli nacionalnih zakonskih omejitev. 

Ta filozofija se izrazito pojavlja tudi v predlogu tega zakona, kar 
se mi zdi zelo problematično, je dejal. Ker nisem pravnik, mi ne 
gre toliko za kritiko zakonskih rešitev, ki so morda popolnoma 
ustrezne. Tisto, kar se mi zdi predvsem moteče, je, da se te 
rešitve pojavljajo v zakonu o množičnih medijih. 

Ugovarjal je temu, da ta predlog zakona ni namenjen uzakonjanju 
državljanskih pravic in svoboščin v komunikacijski dejavnosti, 
ampak je namenjen regulaciji, kot je zapisano, dejavnosti medijev. 
Tako rekoč irelevantno je torej, čemu je dejavnost medijev 
namenjena, zakon se bolj ukvarja z mediji kot sicer specifičnimi 
gospodarskimi družbami kot pa z njihovimi temeljnimi funkcijami. 
Torej poseben zakon za regulacijo dejavnosti medijev ni potreben, 
saj je mogoče to dejavnost urejati tako kot vse druge vrste 
dejavnosti gospodarskih družb. 

Oglaševanje je na primer dejavnost, ki je danes izrazito povezana 
z množičnimi mediji, ampak v ničemer ni povezana s tistim, čemur 
bi rekli generično bistvo množičnega komuniciranja. Poleg tega 
predlog zakona ureja le oglaševanje določenih proizvodov in 
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storitev, ker je oglaševanje nekaterih drugih proizvodov urejeno 
drugje. Če je v resnici tako, kot sem razumel iz tega predloga, je 
nadaljeval, je nek del že nekje urejen, nek del naj bi bil reguliran v 
tem zakonu, potem pa obstaja še tretji del, ki ni zajet nikjer.To se 
pravi, da obstajajo določeni mediji, v katerih bo dovoljeno 
uporabljati tisto, česar v tistih medijih, ki so predmet zakona, ni 
dovoljeno uporabljati, na primer prizadevati človekovo 
dostojanstvo, spodbujati diskriminacijo in tako naprej. Oglaševanje 
je sicer pomembna gospodarska dejavnost, ampak ne sodi v 
zakon o medijih, je poudaril, če seveda sprejemamo, da je naše 
prizadevanje za objektivnost in neodvisnost medijev utemeljeno 
v interesih državljanov. 

Druga zmota je, da sta pluralnost in raznovrstnost medijev v 
predlogu zakona obravnavani kot izključno lastninski kategoriji. V 
celotnem oddelku je zaščita raznovrstnosti medijev omenjena 
samo v naslovu, implicitno nastopa v členih, ki omejujejo lastnike, 
če bi hoteli imeti v lasti raznovrstne medije, to je v členih, ki 
govorijo o navzkrižnem lastništvu, sicer pa o pluralnosti in 
raznovrstnosti medijev sploh ni govora. Predpostavka, da je 
omejevanje lastništva samo po sebi zagotovilo za pluralnost in 
raznovrstnost, je sporna oziroma ne postreže z nobenim dokazom. 
Prav nasprotno, je dodal. Raziskave, opravljene po svetu v zadnjih 
desetletjih, kažejo, da urejanje lastništva prav v ničemer ne poveča 
pluralnosti in še manj raznovrstnosti medijev. Iz razlogov, ki jih je 
omenjal kolega Peršak, se pravi v razmerah tržne konkurence, 
prihaja do pritiskov oziroma do usmerjenosti množičnih medijev v 
zadovoljevanje prevladujočih potreb, kar z drugimi besedami 
pomeni potreb največjega dela prebivalstva. Lahko imamo še 
tako veliko število medijev, če je vse, kar napravimo za to, da bi 
dosegli večjo raznovrstnost, to, da omejujemo lastnino, ne bomo 
napravili nič. Po njegovem prepričanju torej tudi regulacija 
lastništva, podobno kot v primeru oglaševanja, preprosto ne sodi 
v urejanje komunikacijske dejavnosti, ker je od vseh vidikov 
dejavnosti množičnih medijev lastniški vidik za komunikacijsko 
dejavnost najmanj specifičen. Od zakona, ki regulira množične 
medije kot posebno vrsto dejavnosti na področju komuniciranja, 
bi pričakovali, je dejal, da ureja tisto, kar je za množične medije 
oziroma množično komuniciranje predvsem specifično, kar je 
najbolj pomembno, to pa so po njegovem prepričanju v prvi vrsti 
človekove oziroma državljanske komunikacijske pravice. 

V osnovi se mu zdi problematično samo izhodišče zakona, ker 
zakon ni pripravljen kot zakon za državljane, ampak kot zakon 
za medije ali kvečjemu kot zakon za novinarje. 

V dvajsetih letih tega stoletja je začelo prevladovati načelo 
objektivnega novinarstva, objektivnega poročanja, ki ga je 
utemeljeval VValter Lippman. Pred tem in izrazito za evropsko 
tradicijo velja, da je svoboda tiska pomenila predvsem svobodo 
izražanja mnenj. Svoboda tiska vse do razvitega kapitalizma ni 
bila predvsem svoboda širjenja informacij, ampak je bila 
nadaljevanje individualne človekove pravice do izražanja mnenja. 
Nove tehnologije so zahtevale razširitev te pravice ne samo na 
govorjeno in pisano, ampak tudi na tiskano.besedo, o čemer 
govori francoska deklaracija o pravicah človeka in državljana. 
Problem objektivnosti je ponavadi vezan na razlikovanje med 
informacijami in mnenji. Trg pa sili medije, da se odrekajo 
ekstremnim različnim mnenjem, ker bi bila posledica izguba 
velikega dela bralcev. 

Drugi temeljni problem, ki bi ga moral zakon po njegovem 
prepričanju natančneje urediti, je problem netržne regulacije 
množičnih medijev. Potrebno je namreč vzpostaviti situacijo, ki 
omogoča razvoj tako imenovane komunikacijske moči, ki ni ali 
naj bi ne bila lastna medijem, ampak civilni družbi, je dejal. Bila naj 
bi tista vrsta moči, s katero lahko civilna družba nastopa proti 
drugima dvema ključnima elementoma oziroma podsistemoma v 
sodobnih družbenih sistemih, se pravi državi na eni strani in 

ekonomiji na drugi strani. Če imamo na eni strani politično moč 
oziroma načelo maksimiranja političnih moči, na drugi strani v 
ekonomiji pa načelo maksimiranja profita, je treba vzpostaviti 
situacijo, v kateri bo mogoče maksimirati tako imenovano 
komunikacijsko moč, je poudaril in nato citiral švedskega filozofa: 
"Komunikacijska moč je moč, ki temelji: prvič, na zavestno razvitih 
lastnih mnenjih in stališčih; drugič, vedenju, kako ta mnenja in 
stališča ustrezno izraziti; tretjič, dostopu do medijev, preko katerih 
jih je mogoče izraziti; četrtič, doseganju širšega ali ožjega 
občinstva; petič, torej temelji na dejanskem vplivanju na mnenja, 
stališča in vedenje drugih državljanov." 

Na koncu je navedel še dva citata Raymonda VVilliamsa iz leta 
1976, ko je analiziral spremembe na medijskem področju v Veliki 
Britaniji, za katero je bila v sedemdesetih letih značilna visoka 
stopnja monopolizacije tiska. VVilliams takole utemeljuje nujnost 
obstoja in razširitve pristojnosti tiskovnega sveta, ki ga ima Velika 
Britanija: "Bilo bi popolnoma napačno, ko bi imel tak svet avtoriteto 
nad uredniki, toda sedanje stanje, ko uredniki niso dolžni objaviti 
popravka, pa četudi je bilo pred svetom dokazano, da je šlo za 
popačenje dejstev, je popolnoma neustrezno. Ni mogoče resno 
trditi, da bi bila obveznost objave popravka ogrožanje svobode 
tiska in gotovo je v interesu javnosti, da so taka popačenja 
popravljena." 

Prvi temelj takega sveta je torej varovanje državljanske pravice 
do objave popravka oziroma objave mnenja, je dejal in nato citiral 
še drugo VVilliamsovo misel: "Ker je zdaj poglavitna nevarnost za 
svobodo tiska dejstvo, da so lahko časopisi in revije ukinjeni brez 
opozorila, kar čez noč, bi bilo treba uzakoniti, da je vsak tak 
predlog za ukinitev sporočen tiskovnemu svetu, ki bi imel dolžnost 
preiskati vsa relevantna dejstva in objaviti svoje izsledke." Ta 
VVilliamsov predlog seveda govori proti popolnoma prostemu ali 
svobodnemu trgu na področju medijev, kjer se mediji ustanavljajo 
in so pri življenju, dokler prinašajo profit, ne glede na svoje funkcije, 
ko mediji ne prinašajo več profita, pa se jih preprosto ukine. 
VVilliamsova ideja je, da to ne more biti popolnoma zasebna stvar 
lastnikov medijev, glede na to, da množični mediji vedno opravljajo 
pomembne družbene funkcije, je končal svojo razpravo. 

Prof. dr. Rado Bohinc je najprej izrazil oceno, da je lastninski 
položaj javnega zavoda RTV in tudi drugih javnih zavodov s 
področja javnega obveščanja neprimerno urejen. Ta zavod 
oziroma njegovo premoženje je bilo podržavljeno in je lastnina 
države, država oziroma vlada pa naj bi po predlaganem medijskem 
zakonu, res po nekem alternativnem členu, uresničevala 
ustanoviteljske pravice v tej državni instituciji. 

Po njegovem mnenju je zavod kot pravna organizacijska oblika 
neprimerna oblika za dejavnosti, ki jih imenuje ustvarjalne in kamor 
uvršča tudi medije, saj ne omogoča avtonomije ustvarjalcev 
oziroma izvajalcev na tem področju, ampak je položaj ustanovitelja 
prevladujoč tudi pri tistih dejavnosti, ki naj bi bile avtonomne. To ne 
velja, je dodal, samo za RTV ali zavode s področja javnega 
obveščanja, ampak še posebej za druge tovrstne institucije s 
področja ustvarjalnih dejavnosti, kot so znanost, kultura, tudi 
visoko šolstvo. S tem je povezana mnogo širša razprava, ki 
presega okvir tega posveta, namreč o tem, ali je javni zavod kot 
institucija, ki jo obvladuje država kot ustanovitelj, primerna oblika 
za univerzo, kulturne'ustanove in podobno. Trdim, je dejal, da je 
mnogo primernejša oblika, ki v našem pravnem sistemu žal ni 
urejena, javna ustanova ali javna korporacija, ker korporacijo 
upravljajo člani, ki hkrati izvajajo ustvarjalne dejavnosti v njej. 

V pravnem sistemu, ki ga uvaja tudi predlagani zakon, ima državni 
zavod - namenoma uporabljam ta izraz, je poudaril - s področja 
javnega obveščanja kot institucija privilegiran položaj, ker zanj ne 

23 



veljajo določbe o lastninski pluralnosti. Podprt je določbe o lastninski 
pluralnosti, za katere se zavzema zaradi tega, ker preprečujejo, 
da bi se kapitalska koncentracija v tovrstnih institucijah zasebnega 
porekla sprevrgla v moč monopola obveščanja. S tega vidika 
kaže pretehtati ta pristop, je dejal, vendar izgublja svoj smisel ob 
izrazitem monopolu v celoti državnega lastništva, ki je značilen 
za podržavljeno RTV. Ko govorimo o podržavljeni RTV, je 
nadaljeval, želim biti eksplicitnejši. V mislih imam 62. in 65. člen 
Zakona o zavodih iz leta 1991. V 62. členu se navajajo vse 
ustvarjalne dejavnosti od znanosti, kulture, šolstva itd. do 
socialnega skrbstva, dodan pa je še zavod RTV, 65. člen pa 
pravi, da preidejo sredstva organizacij iz teh dejavnosti v lastništvo 
ustanovitelja. Po interpretaciji te določbe je torej nesporno, da je 
lastnik premoženja RTV Slovenija država, in to stoodstotni lastnik 
z vsemi možnostmi in razpolaganjem, pa tudi z lastniškim 
vplivanjem. 

Tako sedaj veljavni Zakon o javnem obveščanju in predlagani 
novi zakon kot Zakon o RTV-ju se po njegovem mnenju izogibajo 
temu vprašanju in v poglavju o premoženjskih vprašanjih govorijo, 
da so sredstva v upravljanju teh inštitucij, ne odgovorijo pa na 
vprašanje, čigava je lastnina, vendar se mu zdi to vprašanje 
relevantno, posebej z vidika upravljanja. 

V zvezi z zakonsko predvidenim upravljanjem RTV-ja pa je 
ugotavljal, da je centralistično organizirana v eno samo entiteto 
ne glede na različnost v posameznih dejavnostih, kar je posebno 
vprašanje, saj so nekateri programi izrazito tržni, drugi izrazito 
ustvarjalni. 

Opozoril je tudi na zakonsko določeno sestavo sveta RTV, v 
zvezi s katero je njegova prva pripomba, da 15 od 25 članov 
sestavljajo vnaprej določene civilnodružbene organizacije ne glede 
na to, da življenje oblikuje tudi nova civilna združenja. Zakonsko 
je zacementirano natančno tisto število po njegovi sodbi kar 
privilegiranih organizacij, ki so obstajale takrat, ko je bil zakon 
sprejet. 

Poleg tega, je nadaljeval, če ugotavljam, da je zavod RTV nasproti 
ostalim v privilegiranem položaju, so pa zaposleni v tej instituciji v 
primerjavi z zaposlenimi v zasebnih medijskih hišah v 
deprivilegiranem položaju. Od 25 članov sveta imajo namreč samo 
3 predstavnike. Po Zakonu o zavodih morajo imeti tretjino 
predstavnikov, po Zakonu o gospodarskih družbah z več kot 
tisoč zaposlenimi pa celo polovico predstavnikov zaposlenih, kar 
je manj smiselno za gospodarske družbe, ki se morajo ravnati po 
kriterijih kapitala in mnogo bolj smiselno za družbe, ki opravljajo 
ustvarjalno dejavnost in ki bi morale vključiti v svojo korporacijsko 
strukturo v večjem obsegu tudi tiste, ki to dejavnost izvajajo. 

Omenjene teze oziroma trditve je želel postaviti v kontekst 
trenutnih slovenskih razmer. V Sloveniji potekajo od začetka 
devetdesetih let procesi, ki niso naklonjeni razmišljanjem o krepitvi 
civilne družbe oziroma jasni razmejitvi med zasebnim in javnim, 
ampak ravno obratno. Po njegovem mnenju prav ti procesi na eni 
strani krepijo javno pred zasebnim, mu celo dajejo nekako 
dominantno totalitarno ekskluzivno veljavo. Ko govorim o javnem, 
mislim na moč javnih institucij, na prevlado javnega, oblastvenega, 
administrativnega nad nebogljenim posameznikom In združbami, 
ki jih ta oblikuje ter prizadevanjem le-teh, da posežejo v upravljanje 
družbenih struktur kot civilna družba, je pojasnil. 

Ti procesi so posledica etatizacije družbe, ki se je po njegovem 
mnenju razrasla kot posledica nacionalizacije ustvarjalnih 
dejavnosti v letu 1991. Podržavljanje premoženja v vseh tovrstnih 
organizacijah je vsekakor etatiziralo ustvarjalne dejavnosti, jih 
spravilo v odvisnost od države, z dodatkom, da je bila privzeta 
preobleka zavoda kot tipične pravne orientacijske oblike, v kateri 
ima ustanovitelj polno kontrolo nad dejavnostjo, z nekaj 

kozmetičnimi popravki, recimo pri tem, da rektorja univerze ne 
imenuje vlada. Za direktorja raziskovalnega inštituta in za direktorja 
generalnega sveta zavoda pa že mora dati soglasje oblast, v 
slednjem primeru državni zbor, je še dodal. 

Drugi proces, ki gre v podobno smer, je po njegovem prepričanju 
poudarjena institucionalna privatizacija gospodarstva, ki ga zato 
v Sloveniji vse bolj obvladujejo centri politične moči znotraj 
vsakokratne strankarske fevdalizacije. To tezo mnogi poznate, je 
dejal, in je gotovo nevarna tudi na medijskem področju, zato 
ponavljam, da se strinjam z instrumentom kapitalske dekon- 
centracije. 

In še tretji proces: neuspela ali šibko uspela denacionalizacija. 

Vse troje je po njegovi oceni povzročilo, da se zožuje prostor 
civilne družbe kot sestavine družbenega upravljanja, ki je condi- 
tio sine qua non demokratičnih ureditev, in da je po njegovem 
mnenju očitna nadvlada javne, oblastvene, administrativne sfere 
- različni teoretiki pač uporabljajo različne izraze. V zasebno- 
lastninski družbi, ki jo ustvarjamo od začetka devetdesetih let, 
gre za neke vrste kulturno institucionalni konflikt v nastajajoči 
evropski demokraciji v Sloveniji. Ta proces je potrebno in možno 
preseči samo tako, da se jasno razmejijo razmerja med javnim in 
zasebnim, med skupnostjo in posameznikom ter med državo in 
civilno družbo, je končal svoje razmišljanje. 

Jože Osterman je na začetku poudaril, da je oris družbene 
funkcije medijev, ki jih je dr. Splichal imenoval komunikacijska 
moč ali pa državljanska pravica do komuniciranja, vreden vse 
pozornosti, vendar sodobne evropske zakonodaje zelo malo 
govorijo o tem. Na medijskem polju je očitno prevladala teza, da 
gre za kovanje dobička, se pravi, da je prevladala ena osnovnih 
tez liberalnega kapitalizma. 

Kakorkoli hvalimo Zakon o javnih glasilih, ki je v Sloveniji leta 1994 
uzakonil sedanje stanje oziroma je nedvomno odprl možnosti 
razvoja medijev, ne vključuje družbene funkcije, je poudaril. Zakon 
je dal možnost, da se medij svobodno razvija prav s tem, da ima 
predpisane kar najmanj regulative, hkrati pa ga je v celoti, razen 
RTV Slovenije, kije edini nacionalni medij, prepustil zasebni pobudi. 
K razmahu medijev je prispevala tudi tehnologija, saj se je na 
primer priprava časopisa pocenila za trikrat do petkrat, še zlasti 
pa je nova tehnologija odločilno prispevala k manjšim stroškom 
za zagon radiodifuzije, čeprav so ti stroški še vedno relativno 
visoki. Ta liberalna doba, ki jo novi zakon v svojih osnovah po 
njegovi sodbi še vedno ohranja, je omogočila številčni razvoj, ki je 
izrazit na področju radiodifuzije in sorazmerno slab na področju 
tiskanih medijev, se pravi dnevnikov, tednikov in štirinajstdnevnikov. 
Kaže, da smo tukaj v razvoju dobesedno zastali, je ugotavljal, saj 
je v primerjavi z drugimi evropskimi državami položaj pri nas na 
dnevniškem trgu najslabši. 

Imamo štiri velike dnevnike s sorazmerno visoko naklado, kar 
pomeni, da Slovenija kljub temu, da z dvema milijonoma prebivalcev 
ni izrazito majhna država, majhno število dnevnikov obvladuje 
praktično celoten trg v Sloveniji, je še dodal. Take situacije ni 
praktično nikjer v Evropi. Zagotovo je koncentracija medijev 
oziroma to vprašanje lastno majhnim trgom, vendar primerjava 
Slovenije s kakšno skandinavsko državo ali pa s sosednjimi 
državami pokaže, da je tam strukturna dnevniškega trga vendarle 
bistveno različna in da pet največjih dnevnikov obvladuje okoli 80 
% trga. 

Kulturni fenomen slovenskega trga je na žalost tak, je nadaljeval, 
da Slovenec bere samo en dnevnik, zato so vsi dnevniški projekti 
nacionalni. Skandinavec bere najmanj nacionalni dnevnik in lokalni 
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dnevnik, zato je v Skandinaviji na stotine regionalnih dnevnikov z 
naklado okoli 15.000 izvodov, ki ob tem, da dobro obveščajo, 
prinašajo tudi razmeroma dober dobiček z državno pomočjo, kar 
pomeni, da je država očitno spoznala družbeno funkcijo tega 
instrumenta. 

Če smo leta 1994 razprti prostor in dali možnost ustanavljanja 
dnevnikov oziroma povečevanja številčnosti medijev in s tem 
posledično tudi pluralizma medijskega prostora, je nadaljeval, smo 
dosegli razmeroma veliko. Toda ta razvoj je privedel do tega, da 
imamo izjemno pluralni medijski prostor na področju radiodifuzije, 
pri tiskanih medijih je stanje bistveno slabše. Prihaja trenutek, ko 
bo treba s politiko države vpeljati nekatere druge segmente, ki 
bodo okrepili družbeno funkcijo in zlasti komuniciranje oziroma 
komunikacijsko moč državljanov in medijev. Ne vem, je dodal, ali 
je to mogoče doseči z zakonom. Novi zakon po tej plati ponavlja 
izhodišča, ki jih ima že sedanji zakon, s tem da omogoča boljši 
upravni nadzor, hkrati pa daje vtis restriktivnosti. Nima smisla, je 
dejal, opravljati upravnega nadzora nad funkcijami, ki niso 
pomembne, pač pa navsiljivo nadzorovati vitalne funkcije, da se 
do neke mere ohranja transparentnost medijskega prostora. To 
je popolnoma zadovoljiva funkcija medijskega zakona. Predlog 
zakona je po tej plati v nekaterih segmentih preveč ambiciozen. 
To je morda njegova največja napaka, ki bi jo bilo še mogoče 
omiliti, vse druge zadeve, ki se nanašajo na svobodo novinarjev 
in pa svobodo medijskega prostora - omenjene so bile recimo 
pravica do odgovorov, pravica do zaščite novinarjevih informacij 
in še nekaj drugih zadev, na primer svoboda uredništva pa so 
vendarle zadeve, ki bi jih bilo mogoče uskladiti tudi v parlamentarni 
razpravi. Po tej plati se mu zdi, da novi zakon ni tako problematičen, 
kot se zdi glede na medijske odmeve. 

Kot državo, ki prehaja v Evropsko unijo, pa nas verjetno mora 
zanimati, kako osmisliti družbeno funkcijo in na ta način narediti 
medijski prostor pluralen in tudi razmeroma neodvisen in stabilen 
glede na medijske vplive, ki se bodo ob vstopu v Evropsko unijo 
zagotovo še dodatno povečali. Po ugotovitvah sveta Evrope je 
varovanje pluralizma z omejevanjem lastniškega deleža 
razmeroma neučinkovito. Zanimivo pa je, da je praktično skoraj 
brez izjeme vgrajen v zakonodajo majhnih evropskih držav in da 
se temu pridružuje kot verjetno učinkovitejši ukrep še vprašanje 
omejevanja dostopnosti, bodisi skozi določene naklade - tega je 
sicer manj, ker tiskani mediji niso toliko problematični, več pa je 
tega pri vprašanju dostopnosti radiodifuznega signala. Naš zakon 
tega še ne uveljavlja, vendar bo treba to načelo temeljito proučiti. 
Opustitev omejitve lastništva v situaciji, v kakršni smo, zlasti 
dnevniški, pa bi lahko bila hud udarec pluralizmu medijev oziroma 
pluralizmu slovenskega medijskega prostora. Zaradi tega je po 
njegovem mnenju treba to omejevanje do neke mere na vsak 
način zadržati in mu dodati tudi nekatere druge zaščitne ukrepe. 

Za razliko od Peršakovega stališča se mu je zdela smiselna 
ustanovitev sklada zlasti za dnevnike, lahko tudi za druge medije, 
na primer za nekomericalne radijske postaje, ki pri nas zagotovo 
izvajajo nalogo lokalnega obveščanja. Glede na primerljive izkušnje 
skandinavskih in nekaterih manjših evropskih držav je ta ukrep v 
tem hipu po njegovem mnenju popolnoma upravičen. Dnevniški 
trg mora postati bolj pluralen, tudi nekateri lokalni mediji imajo po 
njegovi oceni glede na obstoječe izdajateljske osnove in po številu 
naročnikov dobre možnosti, da bi z jamstvom finančne spodbude 
lahko kmalu postali dnevniki. Zavedam se, je dejal, da je srž 
problema morda kultura slovenskega bralca, ki ne bere dveh 
dnevnikov, vendarle je vsak ukrep, ki ga izvaja organizirana 
družbena skupnost v takih primerih, tveganje. Ne strinjam pa se, 
je dodal, da bi bili kriteriji za delitev denarja iz tega sklada lahko 
kar ideološki, kot jih razlagajo nekateri politiki oziroma politični 
voditelji. Kriteriji za pospeševanje pluralizma medijev so empirični, 
zadevajo ponavadi naklado, dostopnost. Zdi se mi pametno, da bi 
jih pri nas v primeru ustanovitve takega sklada upravljali bodisi 

neodvisni intelektualci, posamezniki ali opozicija, je dejal. 

Slovenija tudi v nekaterih drugih zadevah ni več zgleden medijski 
prostor kot je bila v začetku leta 1991,1992, ko so demokratične 
spremembe ocenjevali v Svetu Evrope. Slovenci smo bili uvrščeni 
v najlažjo skupino »grešnikov« v okviru nekega monitoringa Sveta 
Evrope, ko je ta ocenjeval odnos državne birokracije do 
posredovanja informacij medijem in pa, kako zakoni ščitijo državne 
uradnike glede tega. Tukaj Slovenci nismo problematični, je 
nadaljeval, ker je zaščiten samo predsednik države, če smo pri 
tem nekoliko bolj strogi, pa obstaja možnost, da državno 
pravobranilstvo ščiti prav vsakega našega poslanca na sodišču. 
To je pravzaprav neobičajno velik krog možne zaščite, je dodal, 
ki jo Slovenci verjetno tudi glede na razvoj demokratičnosti in pa 
na status poslancev ne potrebujemo. Ta krog bi moral biti ožji. Je 
pa res, da Slovenija, vsaj po monitoringu, ne izkazuje tiste lastnosti, 
ki so jo izkazovale nekatere druge postsocialistične države; 
državni pravobranilec pred našim sodiščem nima vnaprej 
nobenega večjega ugleda kot ga imajo recimo odvetniki, ki branijo 
druge stranke. V postsocialističnih državah se namreč kaže ravno 
ta odnos do državnih pravnikov, ki po svoji uradni dolžnosti branijo 
predstavnike države. 

Druga zadeva, ki je bila po njegovi oceni v raziskavi zanimiva, je 
dostopnost do javnih informacij ali kot so to imenovali uradnih 
informacij, se pravi vprašanje, kako država daje svoje informacije. 
Slovenci smo sicer glede tega v ugledni družbi, med drugim z 
Anglijo, ocenjeno pa je, je nadaljeval, da novinar težko pride do 
informacij, ker nimamo zakona, ki bi opredelil, katera informacija 
je uradna in kdaj se jo sploh lahko odkloni. Državni uradniki še 
vedno ohranjajo staro miselnost, da so lastniki informacij in da jih 
posredujejo javnosti po svoji volji in presoji. Tega v Evropi že 
zdavnaj ni več in tudi to je ena od zadev, ki jih bo treba razmeroma 
hitro urediti. 

Prav zaradi tega je samoorganiziranje medijev kot ena od uglednih 
oblik na zahodu verjetno tisto, kar bi po njegovem prepričanju 
morali vtkati v novi zakon, bodisi da je to novinarska zbornica ali 
še bolje medijska zbornica, ker mora slednja združevati več 
subjektov kot samo novinarje, bodisi da bi bil to ombudsman. Ena 
od pripomb Sveta Evrope, ki velja postsocialističnim državam, je, 
da pogrešajo arbitra, ki bi na koncu s svojo avtoriteto razsodil, ali 
je bila informacija resnična, oziroma da na koncu postavi "piko na 
i" z vsemi podatki, ki jih ima na voljo. 

Prihodnost medijev je v dobršni meri vprašanje tehnološkega 
razvoja. Ena od na videz mogoče najbolj nenavadnih nalog, ki jih 
za to uvaja zahod, je izobraževanje uporabnikov medijev za nove 
tehnologije, kot so elektronske publikacije, internet in podobno, je 
dodal, pa tudi izobraževanje za klasične medije in izobraževanje 
medijskih ljudi, se pravi novinarjev, za razpiranje objektivnega 
medijskega prostora. Tukaj vidim možnosti, je končal svojo 
razpravo, da se uokviri tista družbena funkcija medijskega 
prostora, o kateri je govoril zlasti dr. Splichal. 

Peter Boilč je najprej poudaril, da je zanj eno temeljnih vprašanj 
novinarstva kredibilnost, to je tisto, česar ne more reševati noben 
zakon. Kredibilnost je po letu 1990 doživela hudo nazadovanje. 
Razloge za to vidi predvsem v novi politični in družbeni organizaciji 
države in ne v korupciji in čem drugem. 

Na predlog novega zakona se je naše novinarstvo odzvalo tako, 
je dejal, kot bi se v prejšnjih časih nikoli, saj so bile tedaj nekatere 
stvari samoumevne, sedaj pa niso več. Samoumevno je bilo in 
tako je tudi v večini držav, da zakone iz vseh področij, tudi iz 
medijskega, pripravlja država, natančneje državna uprava, 
sprejema pa parlament. 
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V nadaljevanju se je dotaknil nekaterih najpogostejših pripomb in 
kritik na predlagani zakon in jih strnil v zaključek, da ni uzakonjena 
niti ena sama stvar, o kateri bi se ne bilo mogoče zelo hitro 
dogovoriti s strokovno javnostjo, če ne bi bilo predvsem na strani 
tistih, ki zakon napadajo, pavšalnih etiket posameznih določb. 
Taka stališča pa so in bodo nespremenljiva, saj služijo medijem in 
politikom v javnosti vedno za to, da dobijo take etikete legitimnost 
in onemogočajo vsak argument, je ocenil. 

Predlog zakona je med drugim doživel obsodbo, da iz njega grozi 
težnja po birokratskem in spolitiziranem nadzoru nad mediji, je 
dejal. Kritiki namreč nasprotujejo večini instumentov, ki omogočajo 
izvajanje tega zakona in upravnega nadzora nad delovanjem 
medijev. Gre za iz trte izvit očitek, saj se noben zakon in nobeno 
področje, ki ga mora urejati država, ne pa tista poklicna skupina, 
ki se je tiče, ne more urejati drugače kot z upravno- 
organizacijskega vidika; ta pa se ne dotika vsebine, zlasti pa ne 
tistih mehanizmov, ki odrejajo strokovnost delovanja področja, 
kadrovsko zasedbo hiš, uredniško usmeritev in tako naprej. 

Zakon za državljane iz nekega določenega segmenta je za mene 
čista utopija. Ta predlog zakona pa je sprejemljiv ravno zaradi 
tega, ker ureja samo upravna in organizacijska razmerja, saj gre 
za splošna pravna načela in upravne postopke, ki jih mora 
uveljavljati izdajatelj, in torej ne more biti govora o političnem 
nadzoru in usmerjanju. Pri kritikah gre po njegovi oceni za zavestno 
izkrivljanje vsebine in uporabo terminov in vsebin, ki smo jih 
uporabljali za medije, ko so bili javno in deklarativno odvisni od 
oblasti, novinarji pa so bili takrat tudi družbenopolitični delavci. 

Navedel je še en primer neupravičenih kritik zakona, zadeva pa 
določbo, s katero zakonodajalec predlaga novinarjem- 
svobodnjakom tak status, kot ga imajo publicisti v kulturi, kar 
pomeni, da jim država v nekem obdobju pokrije tudi vse stroške 
za obe zavarovanji. Ti so to označili kot odvisnost teh novinarjev 
od države. Država ni nikoli, tudi nekdanja oblast ne, postavljala 
za te samostojne poklice nobenih pogojev, izpolnjevati si moral 
samo tiste pogoje, ki jih je postavljala strokovna javnost na področju 
kulture, ki je bila vsa ta desetletja hrbtenica opozicije ali pa celo 
edina opozicija oblasti v državi. Enako velja in je veljalo tudi za 
novinarje in publiciste. Sprašujem se, je dejal, kdo od medijev je 
proti od njih neodvisnim samostojnim novinarjem in zakaj. 

O zaščiti informacijskih virov pa je dejal, da pri nas te zaščite 
dejansko ni bilo, ko pa se ta uvaja, je treba opredeliti tudi omejitve 
oziroma izjeme, podobno kot to velja pri pridobivanju informacij 
za državne varnostne službe. Toda to je bolj filozofsko vprašanje, 
saj gre v vsaki konkretnosti vendarle za to, ali bomo v primeru 
velike škode za državno varnost in česa podobnega zamolčali 
vir, je menil. 

Najbolj pa ga je zbodel velik hrup v zvezi s popravki in odgovori. 
Po njegovem prepričanju je potrebno zaščititi tako tistega, ki je 
lahko objekt represivnega aparata države, na primer novinarja, 
kot občana, ki je lahko predmet medijskega delovanja in sam 
nima nobene možnosti javne obrambe. Vprašanje pa je, kako to 
urediti, da bosta učinkovito zaščiteni obe strani. 

Medijev ne moti vsebina tega zakona, se je vrnil na izhodišče 
svoje razprave, temveč dejstvo, da tak zakon suvereno pripravlja 
nekdo drug, torej država. Pri tem ne gre za vsebino, temveč za 
razkazovanje moči. Tudi ne gre za nobeno naključje, da je odmev 
medijev na tako zakonodajo pri nas vedno tak, zdaj že tretjič, in 
da se pri kritiki členov zakonov ne spoštuje dejanskost besedil in 
njih pomen, temveč se jim pripisuje nekaj povsem drugega. To je 
enako kot tedaj, kadar gre za pisanje ali pa poročanje na TV, kjer 
se bolj in bolj uveljavlja tako imenovana virtualna resničnost, ne 
pa poročanje o dejstvih. Virtualna resničnost ima to lastnost, da 
ne nosi s seboj nobene politične opcije, je pa najbolj uspešen 

servis vseh političnih opcij, kadar nadomešča dejanskost in 
uspešno prikriva dejstva in argumente. 

Novinarstvo s poslanstvom in virtualno resničnostjo kot metodo 
za uveljavljanje tega poslanstva postaja pri nas prava metastatična 
stvarnost. Začelo se je tedaj, ko je novinarstvo brez vsake rezerve 
prevzelo iz umetnosti najbolj učinkovit umetniški model, ki ga je 
izumila sama umetnost, saj z virtualno resničnostjo v celoti 
uveljaviš svet, ki ne potrebuje nobenih dejstev, nobenih podlag, 
nobenih različic, ničesar, kar usodno zaznamuje resnični svet. 
Novinar je po njegovem mnenju tako spet družbenopolitični 
delavec, kot je bil v časih ideološke zaznamovanosti in zagretosti. 
Poslanstvo se nikoli ne ozira na dejstva in argumente, ki jih tudi ne 
potrebuje. V tem medijskem prostoru ima politično poslanstvo 
vsak novinar, ki se ukvarja bolj ali manj s političnimi dejstvi ali 
tistimi, ki izhajajo iz družbene prakse, to politično poslanstvo pa 
se v glavnem deli na to, da je treba razmajani voz kontinuitete 
zamenjati ali pa na to, da je ta voz naravnost sijajen in potrebuje 
kvečjemu večji ali manjši servis, je povedal. Sili diskontinuitete in 
kontinuitete bijeta sveto vojno v tej deželi in mediji so vsi brez 
izjeme v službi te in take vojne, kjer niso potrebna dejstva, temveč 
umetnost in njena fikcija. In kaj je najbolj učinkovit in pravzaprav 
poglavitni instrument, ki omogoča vse to, kar sem imenoval načelo 
virtualne resničnosti v medijih? se je vprašal. Nič drugega kot 
nesporno dejstvo, da so vsi mediji popolnoma neodvisni, za razliko 
od tistih pred osamosvojitvijo, ko so bili vsi odvisni od oblasti 
oziroma od ene same stranke. 

Vse težave našega novinarstva tičijo po njegovi oceni v njegovi 
popolni neodvisnosti. Včasih nikomur niti na pamet ni padlo, da bi 
se spogledoval s tem, da bi bil časnik neodvisen, pač pa se je 
dogajalo nekaj mnogo boljšega, kar je vodilo v vedno večjo 
neodvisnost in avtonomnost novinarjev s pomočjo vedno večje 
profesionalizacije. Ker je bila dejanska odvisnost nujno zlo, ki ga 
je vsak novinar sprejel kot nespremenljivo dejstvo, je bila ambicija 
slehernega urednika in slehernega novinarja, ki je kaj dal na svoj 
poklic, da deluje čim bolj avtonomno in se bori za večji manevrski 
prostor. To je postal nenapisani kodeks novinarstva in dobro se 
spomnim, je dodal, ko je pokojni Mitja Gorjup sprejel tako 
utemeljeno profesionalnost kot dejstvo, ki mu pri razlikovanju 
samo koristi, in to celo na začetku t. i. svinčenih časov, v letu 
1972. Na tem se je oblikoval ne samo vrednostni sistem 
novinarstva in njegova profesionalnost, ampak se je že v letu 
1972 na teh merilih izoblikovala tudi diferenciacija med novinarji. 
Profesionalec je bil namreč samo tisti, ki je imel in uporabljal čim 
večji manevrski prostor svoje osebne avtonomije in samo na ta 
način je slovensko novinarstvo lahko odigralo v osemdesetih 
letih ključno vlogo, saj si je postavilo za svoje merilo čim večjo 
neodvisnost novinarstva od oblasti. 

Danes so vsi novinarji in vsi časniki neodvisni. Neodvisni so že 
od leta 1990 naprej in ker je tako, se je tekmovanje med novinarji, 
kdo od njih bo bolj neodvisen, iz časa slovenskega novinarstva 
prejšnje oblasti spremenilo v tekmo, kdo bo bolj odvisen, saj je 
njegov časnik že dosegel ideal neodvisnosti, je nadaljeval. Ta tek, 
kako čim bolj in čimprej priti v odvisnost od političnih strank, je 
pogojen predvsem s poslanstvom, saj nosijo vse stranke celo 
vrsto političnih paradigem, ki jim določajo poslanstvo kot njihovo 
temeljno bistvo. 

Današnje novinarsko poslanstvo tiči po njegovem prepričanju v 
tem, da za nazaj zakrpa luknjo tako, da jo napolni z virtualno 
resničnostjo poštenega in pokončnega moža, čeprav je isto 
novinarstvo štiri leta govorilo obratno. Problem je res v tem, da je 
vrednoto neodvisnosti, ki je možna samo na osebni novinarjevi 
ravni, ne pa na ravni časnika, ker je ta raven kolektivna, zamenjala 
vrednota poslanstva in odvisnosti od tega poslanstva, saj tisk kot 
nekoč bije razne bitke, ki pa so vedno in bodo vedno glavno 
prisilno sredstvo ene ali pa desetih političnih strank. 
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Treba je torej priznati, je povzel, da neodvisnega novinarstva ni, 
da je možna samo relativna neodvisnost na osebni novinarjevi 
ravni, če hočemo, da bo novinarstvo spet profesionalno, kot je to 
tudi bilo v času odvisnih časopisov in relativno neodvisnih 
novinarjev-posameznikov. 

Marjan Sedmak je kot zadnji uvodničar in vodja posveta povzel 
dotedanje razprave z mislijo, da je njeno bistvo dognati, kaj bi 
morala biti filozofija medijske zakonodaje, in z ugotovitvijo, da je 
za naš prostor tipično, da pravzaprav v Sloveniji posameznik, ki 
ne pripada nobeni skupini, praktično nima besede v javnem 
prostoru. Najlažje je seveda, če si član stranke ali neke skupine, 
korporacije, kot posameznik pa ne glede na argumente zelo težko 
prodreš v medije, je dejal ter se opredelil do nekaterih vprašanj, 
povedanih v razpravi in do vsebine posameznih določb zakona. 

Uvod, ki ga je ministrstvo za kulturo pripravilo k predlogu za 
izdajo zakona, je dejal, govori na prvi strani o evropskem 
medijskem pravu. V bistvu so to načela, ki so vključena v določeno 
medijsko ali določeno politično kulturo, vendar nekatere države 
sploh nimajo specifične medijske zakonodaje, v drugih državah 
je ta zakonodaja zelo skrčena in je množica določb razpršena po 
različnih zakonih, zato si sedaj prizadevajo, da bi to zakonodajo 
kodificirali. Kot dva različna primera zakonske ureditve medijskega 
področja je omenil Nemčijo in Švedsko in dodal, da je sklicevanje 
na evropsko medijsko zakonodajo pravzaprav malo neprevidno; 
če preberemo uvod do konca, namreč ugotovimo, da je vsa 
evropska medijska zakonodaja, na katero se sklicuje, v bistvu 
zakonodaja o delilnih razmerjih in delitvah frekvenc itd. oziroma 
za državne in evropske subvencije evropski televizijski produkciji. 

Programska zasnova je bila že v prvem zakonu omenjena 
predvsem kot zaščita novinarja pred hitrimi spremembami 
lastništva, katerih posledica so spremembe v usmeritvi medija in 
pritisk na novinarja, da se jim prilagaja, kar pomeni, da prodaja 
svojo vest. Za tem utegne stati pravzaprav težnja po ohranitvi 
sedanjih delilnih razmerij, sedanjega značaja medijev, glede na 
to, da delnice prehajajo iz rok v roke. Novinarje je treba v takem 
primeru zaščititi z zelo opredeljenimi programskimi ali publicističnimi 
zasnovami. 

Namesto upravnega nadzora se mu zdi boljši pristop razvijanje 
samoregulativnih institucij, kot so ombudsman in tiskovni svet. 
Zaveda se, da je to daljša pot, vendar pripelje do boljših rezultatov, 
ker po njegovem trdnem prepričanju ni mogoče ustvariti dobrih 
medijev z administrativnim nadzorom. To smo že poskušali v 
preteklosti, je pojasnil, in mislim, da je Peter Božič dobro povedal, 
kako se je lahko razvijalo neodvisno novinarstvo v odvisnem 
tisku, ki je bil pod strogim administrativnim nadzorom in za katerim 
se je potem skrival še tisti drugi, ki je bil manj viden, a je bil tudi 
izrazito močan. 

Država ne bi smela posegati v medijsko sfero brez vmesnih 
mehanizmov. Medijski sferi je treba zagotoviti maksimalno 
neodvisnost od vseh državnih organov oziroma naj bi bili ti stiki 
usmerjeni preko takšnih institucij kot so tiskovni sveti in podobni 
organi, je zaključil to misel. 

V zvezi s problematiko samostojnih novinarjev in njihovega 
varstva je navedel nekaj podatkov iz tujine, na primer, da se je v 
Avstriji število neodvisnih samostojnih novinarjev povzpelo čez 
50 %, da se temu odstotku približuje tudi Nemčija in zagovarjal 
stališče, da je treba ustvariti mehanizme, v katerih država ne bo 
mogla vplivati na izbor in določati, kdo je lahko novinar s takim 
statusom in kdo ne. 

Glede zaščite pluralnosti medijev je bilo njegovo mnenje, da se je 

slovenska država v zakonu spet izogibala bistvu. Tega ni mogoče 
urejati samo z omejevanjem lastnine in to na 33 %, kot je 
opredeljeno v zakonu in kar je povzeto iz prakse evropskih držav, 
je dejal. Zaradi povezav, ki niso povsem jasne in se dogajajo pod 
površino, tudi evropske države ta odstotek znižujejo. Pred tremi, 
štirimi leti se je v Nemčiji začela razprava o tem, da je 12 % tisti 
odstotek, o katerem bi bilo še mogoče razpravljati. Seveda se je 
ta razprava ustavila zaradi interesa velikih korporacij, ampak 
problem ostaja. 33 % je zelo visok odstotek, posebej zato, ker 
prihaja do osebnih, družinskih in še drugih povezav, je dodal. 

Omejevalnim ukrepom bi morali dodati še pasivne pospeševalne 
ukrepe, to je ukrepe z zmanjševanjem davčne obremenitve itd., 
pa tudi aktivne. Kljub ugovorom, da državne subvencije prinašajo 
nove in nove napetosti, saj gre za delitev državnih sredstev, 
bomo morali ugrizniti v to kislo jabolko, seveda z vsemi 
previdnostnimi ukrepi. To počnejo Avstrija, Finska, skandinavske 
države nasploh, je dejal in postregel s podatkom, da je bila v letih 
1993, 1994 povprečna naklada švedskega časnika 25.000 
izvodov, država pa je prispevala za pluralizacijo tiskanih medijev 
več kot 400 milijonov švedskih kron. V teh državah prihaja tudi do 
vedno novih predlogov za izboljšanje sistema delitve sredstev, 
skratka, ni pričakovati, da bomo mi našli idealnega, ampak mislim, 
da bo treba aktivno pospeševati pluralizacijo tiska, je dejal. 

Dotaknil se je tudi vprašanja koncentracije kapitala oziroma 
maksimaliziranega razmerja med domačim in tujim kapitalom kot 
je opredeljeno v zakonu. Po njegovem mnenju si v Sloveniji ne 
bomo mogli dolgo privoščiti takih omejevalnih ukrepov, ki tujemu 
kapitalu preprečujejo ali omejujejo dostop na slovenski medijski 
trg. Če že, bomo morali to doseči z znižanjem splošne stopnje 
koncentracije kapitala v medijih. Poleg tega, je dodal, ne vidim v 
tem tudi nič slabega - tuj kapital je že navzoč na medijskem 
področju Hrvaške, enako velja za Madžarsko, Češko, Poljsko, 
kar pa je po njegovem mnenju prineslo s seboj prvič novo kvaliteto 
novinarstva in drugič tudi sindikalno gibanje. 

Posebna tema je problematika RTV oziroma natančneje televizije, 
ker je po njegovi oceni v radijski hiši veliko notranje pluralizacije, 
zaradi česar tam ne nastajajo taki problemi, o katerih je bil govor 
v razpravi. Po njegovem mnenju je tudi rešitev programskega 
dela televizije predvsem v notranjem pluralizmu. Imamo tri TV 
centre, je dejal, ki pa niso enakopravni. Če bodo ti TV centri začeli 
med seboj tekmovati, bodo ustvarili situacijo notranjega 
pluralizma, ki se je že potrdil v radijski hiši. 

Nazadnje je opozoril tudi na izjemno vlogo distribucije, ki lahko, in 
to se je že dogajalo, uniči dnevnik, tednik, če ga ne vzame v 
distribuiranje. Po njegovi oceni bi moral zakon nekaj doreči tudi o 
tem področju. 

Omenil je vsebino svojega pisnega prispevka za razpravo: 
predloge kaj je treba delati, da bomo približno zadostili potrebam 
medijske krajine, ki hoče biti kvalitetna. Gre za celotno strukturo, 
ki sega od kvalitetnega šolanja, kvalitetnega dopolnilnega šolanja, 
preko vseh mogočih oblik refleksije, tudi take, da se redakcija 
sestane vsako jutro in obravnava napake prejšnjega dne. 
Refleksija je tudi naslov nemške revije, ki je posvečena teoretičnim 
vprašanjem medijev in ki vsak mesec obravnava stanje v njih. 
Refleksij je skratka veliko vrst, konec koncev so to tudi pisma 
bralcev, odzivi bralcev na pisanje medijev. Vse te stvari je po 
njegovem prepričanju treba še naprej razvijati. Posebej je izpostavil 
tudi materialno neodvisnost novinarjev, ki imajo, kot je dejal, 
slabosti kot vsi drugi ljudje. Seveda se tudi med njimi najdejo 
takšni, ki so manj trdni, ko gre za moralna in etična vprašanja. Ce 
jih postaviš v materialno kritičen položaj, potem dosežeš samo 
to, da bo ta prag trdnosti veliko nižji, kot bi lahko bil sicer, je 
končal. 
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Povzetek razprave pravice novinarjev v odnosu do urednikov in podobno, je končal. 

Mag. Matevž Krivic je začel razpravo z ugotovitvijo, ki se je 
oblikovala med posvetom, da manjka sinteza načelnih izhodišč, 
preden bi se lotili takih ali drugačnih posameznih zakonskih rešitev, 
pri katerih je prihajalo do nasprotij na podlagi velikega 
nerazumevanja marsičesa. Nekateri, npr. sociološka, komuniko- 
loška stroka, izhajajo iz svojih strokovnih izhodišč, del pravnikov 
iz svojih sektorskih, socialnopravnih, gospodarskopravnih 
izhodišč, pravnikov prav iz medijskega sektorja pa na posvetu 
sploh ni bilo, ker jih skoraj nimamo, je ugotavljal. Omenil je dr. 
Berdena, ki se je ponovno začel ukvarjati s temi vprašanji, in 
dejal, da so v zadnji številki Pravne prakse objavljeni prispevki 
treh avtorjev, vendar je njihov pristop po njegovi oceni tudi 
sektorsko-praven, novinarji pa se oglašajo spet posebej. 

Po njegovem mnenju bi bilo lahko plodno polje za načelno sintezo 
ustavno pravo, ker gre za urejanje ustavnih pravic državljanov, 
kot je profesor Splichal pravilno poudaril, na drugi strani pa tudi 
ustavnih pravic zasebnih izdajateljev medijev, kar prav tako spada 
na področje svobode tiska po vsem svetu in ki jo mi - svobodo 
tiska namreč - sploh narobe razumemo, je menil. Skratka, to je 
problematika ustavnega prava, to pa je tisto polje, kjer se 
sociološke in druge filozofske vizije človeške družbe lahko soočijo 
in se morajo soočiti z možnostmi njene konkretne normativne in 
nato praktične realizacije. Zato je po njegovi oceni neplodno 
razpravljati o tem, kakšen zakon hočemo, če nismo sposobni niti 
pripravljeni narediti najprej sinteze na področju ustavnega prava. 
S tega vidika mi je, je nadaljeval, v dosedanji diskusiji mnogo bližji 
Splichalov pristop kot nekateri drugi, razen v eni točki, to je v 
njegovi dokaj ostri in kategorični kritiki omejevanja lastniških 
razmerij na medijskem področju, češ da omejevanje lastnine ne 
rešuje ničesar v zvezi s pluralizacijo medijev. Minimalna zakonska 
regulativa, ki prepoveduje prevelike koncentracije kapitala, namreč 
preprečuje možno katastrofo, kajti stanje pluralizma je po vsej 
Evropi absolutno nezadovoljivo, pri nas pa še toliko bolj. 

V nadaljevanju je navzoče spomnil, da je pravica javnosti do 
obveščenosti ena od zelo pomembnih ustavnih pravic, o čemer 
nihče ni rekel niti besede, sam pa trdi oziroma ponavlja, da je 
osnovni problem že v ustavi. Gre za drugi odstavek 39. člena 
ustave, ki pravi, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega 
značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes. Predlagal 
je, da se ob razpravi o ustavnih spremembah doseže vsaj črtanje 
besede »pravni«; gre za izredno ozko definiran pojem in ustava v 
bistvu preprečuje realizacijo tega, kar je želelo doseči Društvo 
Občanski Forum. 

Kar zadeva pluralizem, je nadaljeval, očitno sploh ne vemo, da 
obstaja bistvena razlika na področju pluralizacije med tiskanimi in 
med elektronskimi mediji. Na področju tiskanih medijev je morda 
perspektiva tretjega tisočletja to, kar je nakazal Splichal, je dejal, 
ampak realnost je taka, da se pluralizem na področju tiskanih 
medijev po vsej Evropi, sploh pa v ZDA, zagotavlja žal samo ali 
pretežno preko zasebnega lastništva. Noben zakon ne zahteva 
od posameznega tiskanega medija uravnoteženega, 
nestrankarskega, nepristranskega poročanja. Družba dosega 
pluralizem s številčnostjo medijev. Pri elektronskih medijih pa 
praktično vse države, zlasti razvitejše, izrecno z zakonom 
postavljajo ne samo javnemu RTV mediju, ampak tudi zasebnim, 
da so po ustavi in zakonu dolžni poročati objektivno, nepristransko 
in tako naprej. Prav zato so se tiskovni in podobni sveti razvili v 
Evropi In tudi delujejo predvsem in najprej na področju elektronskih 
medijev. 

Tretji sklop, ki po njegovem mnenju manjka v zakonu, pa je tako 
imenovana notranja avtonomija, ki bi jo imenoval z nemškim 
ustavnopravnim izrazom notranja svoboda tiska, kamor spadajo 

Mag. Rlna Klinar je v svoji razpravi nanizala nekaj podatkov in 
sugestij iz okolja, na katero se neposredno nanaša predlog 
zakona. Navedla je podatek, da deluje v Sloveniji več kot 800 
tiskanih in elektronskih medijev. Če se omejimo le na radijski 
medij, pa imamo po podatkih Sveta za radiodifuzijo iz novembra 
1998. leta v Sloveniji 69 radijskih programov, ki jih oddaja 59 
različnih organizacij. Od tega je 36 lokalnih komercialnih 
programov, 33 programov pa je tako imenovanih nekomercialnih, 
s tem, da je 11 programov nacionalnih, regionalnih ali za narodnosti, 
2 sta študentska in 20 je lokalnih nekomercialnih. Zanimive so 
njihove organizacijske oblike: ena je družba z neomejeno 
odgovornostjo, 3 so delniške družbe - vse na področju 
nekomercialnih programov, potem je 47 družb z omejeno 
odgovornostjo, 4 so javni zavodi, za 4 pa organizacijska oblika ni 
znana. 

Na to se ji je zdelo potrebno opozoriti zato, ker z vidika 
uresničevanja pravice javnosti do obveščenosti ni dovolj samo 
razprava o zakonu o javnih glasilih oziroma o novem zakonu o 
medijih. Tudi številni drugi zakoni pomembno posegajo na 
uresničevanje te pravice, med njimi zakon o gospodarskih 
družbah, zakon o davkih oziroma o davku na dobiček, zakon o 
zavodih itd., da kolektivnih pogodb, kodeksa, mednarodnih aktov 
niti ne navajam, je nadaljevala. Na tem področju se morda najbolj 
drastično kažejo nasprotujoči si interesi dela, kapitala države in 
civilne družbe. Z vidika upravljanja v neki gospodarski družbi, ki 
dela na trgu, je izjemno problematično neposredno uresničevanje 
pravice do obveščenosti, neodvisnosti, samostojnosti itd., ker je 
gospodarska družba ustanovljena oziroma deluje zato, da ustvari 
dobiček in pridobiva prihodek iz oglaševanja. To je temeljni vidik 
pridobivanja dohodka, s katerim financira tudi ostale dele 
programa. To je s podjetniškega, pridobitniškega vidika popolnoma 
neproduktivno početje, ker je informativni program, program, ki 
kulturno osvešča in prinaša tudi vključenost civilne družbe in 
ostalih segmentov družbe, seveda dražji del programa od na 
primer glasbenega. Po njenem mnenju bi bilo koristno razmejiti 
tiskane in elektronske medije, ki so objektivno v popolnoma 
različnem položaju, in to posebej navesti v zakonu o medijih - 
predvsem v 4. členu in v tistem delu, ki govori o posebnih radijskih 
in televizijskih programih. 

Podprla je ustanovitev javnega sklada, kjer bi lahko mediji 
konkurirali za sredstva na podlagi javnih razpisov tudi z vidika 
financiranja določenih programov, za katere država oceni, da 
opravljajo funkcijo javnega obveščanja, kamor spadajo tudi lokalni 
nekomercialni programi. 

Na koncu je še opozorila, da gospodarske družbe in javni zavodi 
po sedanji ureditvi lahko opravljajo tako pridobitno kot nepridobitno 
dejavnost. V zakonu o dobičku pravnih oseb ta nepridobitnost v 
gospodarskih družbah ni niti razdelana niti uporabljena, prav 
nekomercialni radijski program pa je ena od takih nepridobitnih 
dejavnosti v gospodarskih družbah. Zato bi kazalo tudi v luči 
nadaljnjih razprav ta problem posebej obdelati, če želimo še naprej 
razvijati pluralnost tega medija. 

MIlan Strah v razpravi ni zasledil dovolj jasne opredelitve, ali naj 
imajo mediji družbeno vlogo v smislu četrte veje oblasti ali pa le 
strokovno funkcijo, ki naj bi jo odigrali v tej posredniški vlogi. 
Mislim, je dejal, da če gremo v smer, da bomo kot četrta veja 
oblasti krepili samostojnost, smo zadeli precej v prazno, kajti 
treba je priti do objektivnosti informiranja, racionalnosti in jedrnatosti 
obveščanja, pri objektivnosti pa se ne moremo zadovoljiti s 
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pluralizacijo medijev niti s pluralizacijo lastnine niti z odpiranjem 
rubrike pisma bralcev, ampak je treba vrednostno opredeliti, kaj 
je objektivnost na določenem področju, ki je predmet poročanja in 
dejavnosti teh medijev. 

Postavil je vprašanje, katere interese morajo zastopati sredstva 
obveščanja, ker po njegovi oceni v zakonu ni dovolj pojasnjeno, 
pod kakšnimi pogoji lahko mediji vstopajo v družbeni prostor. 

Po njegovem mnenju so vse države, ki gradijo sistem bodisi na 
privatni lastnini ali pa na ideologijah, pravzaprav elitizirane družbe 
oziroma zastopajo elitizirane družbe, to pa že v osnovi onemogoča 
objektivnosti in tudi racionalnost in jedrnatost obveščanja. 
Izpostavil je tri najbolj kritične sestavine, če hočemo medijski 
prostor obogatiti z objektivnimi elementi, med njimi naravne zakone, 
vprašanje vrednot dela in kot tretje, kako na teh dveh vrednotah 
graditi osebnost novinarja in vseh, ki posredujejo posamezne 
informacije. Po njegovih besedah samo te osnove zagotavljajo 
objektivnost in racionalnost. 

Svojo razpravo je zaokrožil z vprašanji, ki bi jih morali po njegovem 
mnenju upoštevati pri dograjevanju zakona, med njimi, kako 
vgraditi medijski prostor v družbeni sistem, kakšno je mesto 
obveščanja v integrirani družbi v povezavi z gospodarskim, 
pravnim sistemom, s sistemom vzgoje, izobraževanja in tako 
naprej. 

Boris Šuštaršič se ni strinjal z izjavo dr. Rizmana, da so civilno- 
družbeni subjekti pri nas šibko razviti. Morda velja to na splošno, 
invalidske organizacije pa so vse od samostojnosti slovenske 
države dobro razviti civilnopravni subjekti. Seveda pa se je to 
začelo že v sedemdesetih in osemdesetih letih, ko so bili izpolnjeni 
pogoji, ki so potrebni za tako imenovani status nevladnih organizacij. 
Izrazil pa je veliko nezadovoljstvo glede neobjektivnosti poročanja 
o njihovih aktivnostih in v nekaterih medijih celo o poskusih 
načrtnega blatenja in omalovaževanja, namesto da bi slovenski 
medijski prostor civilizirano in kulturno obravnaval vprašanja, ki 
zadevajo invalide. 

Novinarji niso nikoli nasprotovali pravici do popravka, je dejal, 
pač pa so nasprotovali formulaciji v tem zakonu, po kateri je treba 
popravek objaviti na istem mestu. Podobno je s pravico do 
odgovora, čemur novinarji tudi niso nasprotovali, pač pa so 
opozarjali, da je tako kot je zapisano, namreč, da veljajo ista 
pravila kot pri pravici do popravka, v bistvu lahko nevarno; to bi 
namreč lahko tudi pomenilo, da bi ugovori in popravki oziroma 
mnenja in odgovori zasedali v daljšem časovnem obdobju strani, 
sicer namenjene drugim vsebinam. 

Andrej Drapal je dejal, da je to eden redkih zakonov, ki zelo 
resno zadeva praktično vse javnosti, čemur gre pripisati tudi 
dokaj vroče razprave. Po njegovem mnenju bi bilo potrebno 
uskladiti več interesov, ne samo interese novinarjev in neke 
imaginarne javnosti. 

Eno od izhodišč, ki na posvetu ni bilo izpostavljeno, je ne samo 
enakost državljanov, ampak tudi enakost pravnih subjektov in pa 
vprašanje enakopravnosti gospodarskih subjektov na trgu ter s 
tem povezane vse bolj prisotne iz Evrope prodirajoče teze civilne 
družbe o transparentnosti javnih financ, se pravi subvencij. 

Zakon bi moral po njegovem mnenju omogočiti gospodarskim 
subjektom, v tem primeru medijem, ki temeljijo na profitni osnovi, 
enakopravne pogoje z drugimi mediji.To ne pomeni, da na tak ali 
drugačen način ne bi bili omejeni, vendar pa morajo biti na 
oglaševalskem trgu, ki je primaren vir za zasebne medije, za 
gospodarske subjekte, v enakopravnem položaju z mediji, ki imajo 
tudi javne finance. 

Transparentnost je mogoče dosegati na različne načine. En način 
je ta, da se javne subjekte, ki so javno financirani, izloči iz 
oglaševalskega trga. Drugi je, da se na nek način vertikalno loči 
javno financirane in komercialne programe. Vsekakor za 
gospodarski subjekt ne more veljati, da se na oglaševalskem 
trgu pojavlja skupaj z nekim drugim subjektom, ki ima državno ali 
pa kakšno drugo javno podporo, na podoben način. 

Gojko Bervar je najprej ponovil trditev Toneta Peršaka, da se je 
treba bati posploševanja, zato, je dejal, je zelo težko govoriti o 
novinarstvu in o novinarjih kot enotni gmoti, ki deluje po neki 
inerciji vedno v isti smeri in ustvarja, kot je rekel Peter Božič, 
virtualno resničnost. Gre za skupino individualistov, ki jo na 
skupno raven postavljajo samo določena profesionalna in poklicna 
merila, ki bi se jih morali držati. 

To, kar je bilo doslej napisano o tem zakonu, so bili novinarski 
povzetki različnih mnenj v dosedanjih razpravah, na osnovi katerih 
je Društvo novinarjev Slovenije oblikovalo svoja argumentirana 
stališča in jih posredovalo Ministrstvu za kulturo. Strinjal se je, da 
novinarji ne morejo pisati zakona, vendar je tudi menil, da je 
nespametno pisati zakon o medijih brez novinarjev. 

Ta zakon je v bistvu doživel že nekaj različic, je nadaljeval, novinarji 
pa bi preprosto radi vedeli, kakšne učinke bo ta zakon pravzaprav 
prinesel za samo ustvarjanje časopisa, programa itd. Kot ilustracijo 
je navedel vprašanje pravice do odgovora in pravice do popravka. 

Marjan Oblak se je vprašal, kje je bila do sedaj naša civilna 
družba in kje ima svoje predstavnike v radijskih in drugih hišah, v 
umetniških, programskih, nadzornih, fakultetnih, šolskih svetih 
itd. Prepričan sem, je dejal, da predstavlja nestrankarska civilna 
družba več kot 50 % volilcev, kljub temu pa nima vpliva na naše 
družbeno dogajanje in družbeno življenje. 

Omenil je tudi 29. člen zakona, ki govori o razporejanju finančnih 
sredstev, in dejal, da je za to treba določiti kriterije in merila. Vprašal 
je, ali bo imel v 30. členu predvideni ombudsman konkretne 
pristojnosti, in kdo odgovarja za objektivnost in kdo preverja 
resničnost obveščanja. Vse to, je končal, bo možno uresničiti 
takrat, ko bomo sposobni depolitizirati našo javno upravo. 

Marjan Sedmak se je zahvalil vsem sodelujočim za njihove 
prispevke k razpravi, državnemu svetu in njegovemu predsedniku 
pa za logistično in siceršnjo pomoč in podporo pri organizaciji in 
izvedbi posveta. 
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Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti je 5. junija 2000 pripravila javno 

predstavitev mnenj oTEZAH ZA ZAKONSKO UREDITEV RABE SLOVENŠČINE 

KOT URADNEGA JEZIKA 

Javno predstavitev je vodil predsednik Komisije državnega 
sveta za družbene dejavnosti dr. Zoltan Jan. Potem ko je 
pozdravil kolege državne svetnike, zainteresirano javnost, člane 
parlamenta in predsednika državnega sveta, je začel posvet o 
potrebi in o razsežnostih, ki jih želi urediti zakon o rabi slovenščine 
kot uradnega jezika. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je v uvodnem 
nagovoru pozdravil vse prisotne, še posebej tiste, ki so nameravali 
s svojimi razpravami prispevati k oblikovanju zakonodaje, ki bo 
nekako zaščitila slovenščino na Slovenskem. Sicer pa sem 
včasih kar zgrožen ob branju magnetogramov državnega sveta, 
ob poslušanju razprav v državnem svetu in državnem zboru pa 
tudi drugod, je dejal. Zato ni moč mimo vprašanja kako uporabljati 
jezik. Hkrati pa je pohvalil prizadevanja predsednika Komisije za 
družbene dejavnosti dr. Jana, da bi zakon o rabi slovenščine kot 
uradnega jezika šel kar najhitreje v parlamentarno proceduro. 

Dr. Zoltan Jan, vodja posveta, se je zahvalil predsedniku Hrovatu 
za vzpodbudne besede, vsem ki so se udeležili posveta in še 
prav posebej dr. Janezu Dularju za predstavitev tez za zakon o 
slovenščini kot uradnem jeziku. Nato je predstavil vsa prizade- 
vanja in vzpodbude strokovne in laične javnosti, ki zahteva 
posebno ureditev rabe slovenskega jezika v javnosti. Navedel je 
tudi nekatera dejstva, ki so zadrževala zakonsko gradivo, ki ga 
je pripravil dr. Dular, tedanji minister za kulturo, že leta 1997. Ker 
se stvari niso premaknile, jezikovna politika pa potrebuje vladno 
dimenzijo in sredstva za izvajanje dogovorjene politike, je sam 
marca letos naslovil ministru za kulturo vprašanje glede zakonske 
ureditve rabe slovenskega jezika kot uradnega jezika. Nato je 
komisija državnega sveta pozvala dr. Dularja, da je dodelal delovno 
gradivo z dopolnili, ki so se bila oblikovala že doslej. Pri nadaljnjem 
oblikovanju predloga pa bodo upoštevana tudi mnenja iz teh 
razprav; vse razprave bodo objavljene tudi v posebnem 
zborniku. 

Tako dopolnjeno zakonsko besedilo bo obravnavala najprej 
komisija državnega sveta, nato pa bo na plenarni seji državnega 
sveta sprejeti osnutek poslan kot predlog zakona v parlamentarni 
postopek. Zato ima na javni predstavitvi zlasti zainteresirana 
strokovna javnost možnost vplivanja na pripravo zakonskega 
predloga. 

Povzetek razprave 

Dr. Janez Dular je ugotavljal, da mu množični interes za današnjo 
razpravo utrjuje prepričanje, da gre za zelo pomembno strokovno 
zadevo, s katero se sooča javnost pri rabi slovenskega jezika. V 
več kot tri leta stari osnutek zakonskega besedila je vnesel tiste 
spremembe, ki so združljive s temeljno naravnanostjo osnutka. 

Nadalje je dr. Dular spregovoril o nekaterih temeljnih načelnih 
vprašanjih: 

prvič, ali je današnji jezikovni položaj v Sloveniji in tudi sicer 
sploh mogoče in smiselno urejati z zakonskimi predpiši ali pa 
naj država raje bolj temeljito podpre jezikoslovno raziskovanje, 
jezikovno izobraževanje in svetovanje in podobne manj 
formalizirane postopke; 
drugič, kako naj bi se odločili med možnostjo, da se položaj 
in raba jezika lahko določita bodisi s posebnim splošnim, 
enovitim zakonom o jeziku bodisi s celo vrsto področnih 
zakonov; 
tretjič, ali naj zakon določa, kateri jezik naj se uporablja v 
slovenski javnosti, ali naj govori tudi o tem, kakšen mora biti 
jezik po svoji izrazni, slovnični in besedni sestavi, ali naj morda 
celo sam predpisuje to sestavo; 
in četrtič, ali naj zakon določa samo, kako naj bi bilo, ali pa 
naj tudi predvidi sredstva in pristojne organe ali posameznike, 
ki morajo poskrbeti, da bo res tako, četudi - v skrajnih primerih 
- z neprijetnimi prisilnimi sredstvi. 

Glede prvega vprašanja meni dr. Dular, da je država dolžna 
podpirati in pospeševati znanstveno raziskovanje, izobraževanje, 
svetovanje, populariziranje jezika, nikakor pa se ne sme izogibati 
svoji odgovornosti, to je pravnemu urejanju zadev, kadar so drugi 
načini glede na razmere premalo učinkoviti. 

Ob drugem vprašanju je dr. Dular prepričan, da le splošni zakon 
lahko določi vsaj glavne načine ravnanja v celi vrsti govornih 
položajev. Po drugi strani pa bi lahko iste ali podobne zadeve po 
potrebi podrobneje določili z nekimi specifičnostmi v področnih 
zakonih, ki so že sprejeti, toda o jeziku ne govorijo ali govorijo 
pomanjkljivo. Sprejemanje ali spreminjanje zakonov pa je dolgo in 
utrujajoče. 

Pri tretjem izhodišču gre za vprašanje, kateri jezik naj se uporablja 
v javnosti. Seveda, slovenščina, vendar ne kakršnakoli. 

Z zadnjim stališčem pa predlagatelj zagovarja, naj zakon določa, 
kako naj bo in naj tudi zagotavlja neka pravna sredstva in določa 
odgovornost za uresničevanje. V zvezi s tem je v obravnavanem 
gradivu sloviti 18.člen (in vse tisto, kar temu sledi), ki govori o 
uradu za jezik. 

Nato je dr. Dular predstavil vsebinske sestavine zakonskega 
gradiva in opozoril predvsem na dopolnitve prvotnega besedila, 
še posebej na variantna dopolnila. 

Tako se zadnji stavek 3.člena (poprej normalni integralni del 
besedila) zdaj predstavlja kot varianta. Namreč, če ni mogoče 
drugače doseči spoštovanja knjižne norme, si morajo zavodi, 
podjetja, organi zagotoviti lektorsko službo. Je pa možna tudi 
prvotna dikcija omenjenega člena. 

V 6. In 7.£lenu gre za omejeno dopuščanje neznanja slovenščine 
oziroma rabe tujega jezika v notranjem poslovanju podjetij, 
zavodov itn. Ta skrčena dopustnost velja za tujce, ki so zaposleni 
pri sezonskih delih, in za tujce, ki bodo imeli stik le s tujimi strankami 
ali pa bo njihovo delo vezano na pomoč pri učenju tujega jezika 
oziroma na lektoriranje tujejezičnih besedil in pri podobnih opravilih. 
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V 8. členu so bili med dopustnimi tujejezičnimi izrazi za imena 
firm brez pridržka omenjeni tudi izrazi iz mrtvih jezikov - v praksi 
je to pomenilo predvsem iz latinščine in deloma iz grščine. Ker pa 
v zadnjih letih opažamo kar precej poimenovanj firm ravno v tej 
smeri, kaže te možnosti vsaj nekoliko pripreti. Drugače pa je z 
imeni firm večinskih tujih lastnikov. Na primer, pri Microsoftu je 
jasno, kdo je večinski lastnik, kdo je ustanovil to podjetje v Sloveniji, 
in torej ni napak, če se to podjetje imenuje po svojem lastniku 
oziroma ustanovitelju. 

Na začetku 18. člena se poleg ustanovitve državnega urada za 
jezik predvideva variantno tudi vpeljava jezikovnega svetovalca 
v okviru sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve v državnem 
zboru. Jezikovni svetovalec bi bil za svoje delo odgovoren vodstvu 
državnega zbora, medtem ko bi bil jezikovni urad kot del izvršilne 
oblasti odgovoren vladi. Urad naj bi spremljal uresničevanje 
jezikovnih predpisov in se neposredno odzival, izdajal naj bi mnenja 
in soglasja skladno s tem zakonom, razvijal naj bi izhodišča za 
vladno jezikovno politiko in zakonodajne pobude, dajal bi tudi 
jezikovne nasvete in pojasnila; posvečal pa naj bi se tudi 
popularizaciji slovenskega jezika. 

19.člen določa, da vlada imenuje vodjo jezikovnega urada in 
devetčlanski strokovni svet tega urada, sestavljen večinoma iz 
zunanjih strokovnjakov. Ta organ naj bi nadziral delovanje urada 
in bi pomenil močno varovalo zoper morebitno nestrokovnost ali 
samovoljo uslužbencev urada. 

V zvezi z 21 .členom je posebej pojasnil razloge, zaradi katerih 
se jezikovni urad ne bi vmešaval v bogoslužje; gre za svojsko, 
neke vrste zasebno, intimno sporočanje, ki ima lahko svoje 
specifičnosti. 

Nasprotniki sprejemanja »jezikovnega« zakona navajajo kot razlog 
dejstvo, da z zakonom ni mogoče rešiti vseh problemov, ki jih 
prinaša zapleteno življenje. Toda kateri zakon pa rešuje vse 
probleme enkrat za vselej? se je spraševal dr. Dular in nadaljeval, 
da taki pomisleki ne smejo biti razlog, da ne bi skušali urediti vsaj 
tistih problemov, ki jih je mogoče zakonsko urediti. Sedanje 
dopolnjene teze rešujejo že dosti več problemov, kot jih je reševal 
prvotni osnutek. Gotovo je moč besedilo še izboljšati. Ta javna 
predstavitev mnenj je namenjena prav temu, je dejal dr.Dular, ki je 
prepričan, da je treba za nadaljnjo usodo tega gradiva jasno 
odgovoriti na dve temeljni vprašanji: ali je zakon take vrste v 
Sloveniji potreben, in ali je predloženo besedilo ustrezna podlaga 
za nadaljnje postopke ali ne? 

Akad. dr. Janez Orešnik je nedvoumno naglasil, da zelo podpira 
ustanovitev urada za jezik, saj na podlagi poznavanja skandi- 
navskih razmer sodi, da bi bila taka ustanova tudi v naših 
razmerah zelo koristna. Glede zakona v celoti pa meni, da je 
sestavljen iz dveh vlakov, ki bi ali bosta potovala skozi parla- 
mentarno proceduro v različnih hitrostih. Določbe, ki zadevajo 
urad za jezik, bi bile lahko sprejete dovolj hitro. Ostale določbe, ki 
bi se jim zelo pogojno reklo, da so represivne, pa bi gotovo naletele 
na ugovore, pomisleke, zadržke zlasti v pravniških krogih. 

Zato je dr. Orešnik predlagal, naj se te teze razdelijo na dva 
zakona: na zakon o uradu za jezik in na zakon za preostali del. 
Oba zakona naj se vložita v proceduro hkrati; treba je pa računati, 
da verjetno ne bosta doživela sočasnega sprejema. 

Akad. prof. dr. Jože Toporišič je pritrjeval, da je tak zakon 
potreben, saj ga je podpiral na vseh sejah zainteresiranega telesa 
pri Ministrstvu za kulturo. Vendar tudi sam vidi dvojnost tega 

zakonskega predloga: eno je urad, drugo pa je uzakonitev statusa 
državnega jezika. Najbolj važen se mu zdi drugi del, za katerega 
je tudi dr. Orešnik menil, da bo naletel na večje težave, saj v 
javnosti prevladuje mnenje, da zaščita jezika ni potrebna, ker da 
slovenski jezik tako rekoč ni ogrožen. 

Dr. Toporišič je menil, da ne gre toliko govoriti o slovenskem 
jeziku kot takem, temveč da je treba varovati slovenski knjižni 
jezik. Kar zadeva pismenost, ki je malo bolj zapletena, pa so 
Slovenci še zelo daleč od resnične jezikovne kulture; izjeme so 
pravzaprav redke. Žal, se jezikovni red ne spoštuje dovolj niti na 
Slovenski akademiji. Vendar se bo pač treba naučiti slovenski 
pravopis in ga tudi ustrezno uporabljati, če bi se naj dovolj 
legitimiralo posameznikovo obvladanje jezika. Poleg znanja pa je 
potrebna tudi doslednost, zlasti pri publiciranju. 

Bogoslužja pa, pravi dr. Toporišič, zakon ne sme obiti. Če se pri 
bogoslužju uporablja slovenščina in ne latinščina ali arabščina, je 
pač treba spoštovati oficialna pravila (slovnico, slovar, pravopis...). 
Treba je spoštovati pravila jezika, ki je izbran za sredstvo 
sporočanja (in ne, kot pravi Dular, »sporazumevanja«). 

Rabo tujega jezika pa bi bilo treba v Sloveniji omejevati, da se ne 
bo dogajalo, da bo slovenska znastvena revija na Slovenskem 
sporočala v angleščini o novih jezikovnih spoznanjih. Za Slovence 
doma je edino prav, da se piše v slovenščini. Če pa objavlja 
Slovenec v Angliji, v Rusiji, v Nemčiji ali drugod, je prav, da se 
prilagodi tamkajšnjemu jeziku. 

Zakon ne bi smel dajati prednosti vprašanju kateri jezik pred 
vprašanjem kakšen jezik, ker sta obe vprašanji enakovredni. V 
Sloveniji je v rabi sloveščina, knjižna slovenščina, zato je sila 
pomembno, kakšen je ta jezik. 

Glede pohval, za katere se zavzema predlog zakona, pa dr. 
Toporišič meni, da jih ni treba. Dobri prevajalci, dobri pisatelji ne 
potrebujejo hvale, prej je potrebna strokovna kritika. Drugače je z 
otroki, njim so priznanja potrebna. 

Ob koncu je še pripomnil, da se ne bojuje proti dvojezičnosti v 
Sloveniji, vendar ne more sprejeti trditve, da mora biti znanje 
tujega jezika pogoj za študij na slovenski univerzi. Predavanja na 
slovenski univerzi morajo biti v slovenskem jeziku. Če pa predava 
tujec, je treba poskrbeti za ustrezno prevajanje. 

Danica Cedilnik, učiteljica slovenskega jezika, podpira zakon. 
Hkrati pa predlaga pripravo seminarjev, delavnic ali študijskih 
krožkov, na katerih bi udeležence seznanjali z novostmi 
slovenskega jezika, jih navduševali zanj, obenem bi jih tudi 
vzpodbujali k strpnim debatam o jezikovnih vprašanjih. Ustvariti 
bi bilo treba mrežo mentorjev za seminarje; v njej naj bi bili vključeni 
strokovnjaki in jezikovni navdušenci. 

Zaposleni v zavodih, podjetjih in drugih inštitucijah bi morali 
obiskovati jezikovne seminarje, posebej še tisti, ki so v javnosti 
vezani na uporabo pisne ali govorne besede. Predlog utemeljuje 
na lastnih izkušnjah, saj ima za seboj kakih 200 seminarjev za 
boljšo slovenščino na delovnem mestu. 

Prof. Zora Tavčar iz Trsta, tudi članica Združenja književnikov 
Primorske, je izrazila svoje presenečenje nad tem, da gradivo 
odpira vprašanje, kateri je v Sloveniji uradni jezik, in sploh, kako 
naj se v Sloveniji govori. 

Pred televizijsko kamero v Italiji ni nikakršnega dvoma, v katerem 
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jeziku je treba perfektno, gladko in tekoče govoriti. V Sloveniji pa 
lahko vsak govori pred javnim mikrofonom v svojem narečju. 
Nekaj podobnega je tudi v pisnem jeziku; oboje pa je nespre- 
jemljivo. Predno bi se govorec ali pisec predstavil prek nacionalnih 
medijev, bi moral študijsko izčistiti odnos do jezika. Najhuje pa je, 
ko nevešči jezika solijo pamet vsem po vrsti, uporabljajoč pri tem 
nizko jezikovno raven, slang ipd. Glede rabe tujega jezika na 
univerzah ali na Akademiji pa odobrava mnenje akad. Toporišiča. 

Nadalje je sodila, da bi morala Slovenija storiti kaj več za pouk 
slovenščine v zamejstvu. Na Tržaškem sicer zavračajo dvoje- 
zičnost, ki jo poznajo v Avstriji. Zato imajo slovensko šolo, in tam 
se poučuje samo v slovenščini, tudi če obiskuje šolo kak učenec, 
ki sprva ne pozna slovenskega jezika. Zakon bi moral opredeljevati 
skrb za slovensko šolo v zamejstvu in ne le omenjati nekih 
seminarjev, ki pridejo do zamejcev že prej v Sloveniji večkrat 
predstavljeni, nekoliko dopolnjeni, ne da bi bili posebej prirejeni za 
zamejsko rabo. 

Ob koncu je še posebej opozorila na potrebo po učinkovitejši 
inšpekcijski službi, ki naj pripomore k boljšemu jezikovnemu pouku. 
Nujna bi bila strokovna ekipa, ki bi kakovostno opravljala 
svetovalno delo - tudi zaradi kulture srca in duše. % 

Mag. Velemlr Gjurin, iz Centra za tuje jezike, je najprej opozoril 
na nerodnost oziroma nejasnost zakonskega besedila v tistem 
delu, ki pravi, da je v primerih, ko je obveščanje (zgibanke, 
katalogi...) namenjeno predvsem tujcem, dovoljeno uporabljati 
poleg slovenščine tudi tuji jezik, vendar njegova raba »ne sme biti 
izrazno bolj poudarjena kakor slovenska«. Ni najbolj jasno, kaj 
pomeni »izrazno bolj poudarjena... raba«. 

Nadalje je mag. Gjurin ugotavljal, da je država nekaj let po svojem 
nastanku, in to z vladnega mesta, dopustila pri nas uvedbo 
dvojezičnosti. Obstaja očitno zmotno mnenje, da je izobraževanje 
zakonsko dovolj dobro urejeno. Vendar ministrske odredbe o maturi 
zahtevajo, da je matura pogoj za katerikoli univerzitetni študij pri 
nas. Zdaj je v proceduri zakon o maturi, ki je celo še slabši od 
sedanjega ministrovega pravilnika. Po novem zakonu bodo na 
maturi trije obvezni predmeti: slovenščina, matematika in tuji jezik 
(izbran med petimi svetovnimi jeziki). Toda z izjemo slovenščine, 
so vse druge maturitene zahteve vprašljive. Tako zahteva po 
tujem jeziku uvaja dvojezičnost, saj se kot pogoj za študij na 
slovenski univerzi postavlja znanje, torej tudi uporaba tujega jezika. 
Javnost naj bi doumela in izrazila svoje mnenje, svoj protest 
zoper uvajanje tovrstne dvojezičnosti, je sklenil svojo razpravo 
mag. Gjurin. 

Prof. Rudenka Nabergo), lektorica slovenskega |ezlka v 
Mestnem gledališču ljubljanskem (še prej v SNG Opera in 
balet Ljubljana), je pripovedovala, kako je moč prav v ljubljanski 
operi doživeti jezikovna skrpucala zaradi špekulacij. Ker pevec 
računa na mednarodni uspeh in denar, prepeva vlogo v tujem 
jeziku, drug pevec pa v slovenskem. To se preprosto ne bi smelo 
dogajati. V tujem jeziku bi lahko prepeval tuji pevec, tudi kak 
Slovenec, ki dlje časa dela na tujem in ne uspe na hitro naštudirati 
vloge v slovenščini, vendar bi moral prav zakon o javni rabi jezika 
določiti, da je treba v Sloveniji gledalcu-poslušalcu zagotoviti 
predstavitev tujega besedila v slovenskem jeziku, kot počno zunaj 
v svetu že dolgo tega. In v ljubljanski operi imajo že kako desetletje 
napravo za vizualno prevajanje tujega besedila, pa je očitno iz 
malomarnosti ne uporabljajo. 

Nič bolje se ne dogaja v galerijskih razstavnih prostorih. Razstave 
gostujočih likovnikov so predstavljene le v tujem jeziku; bil pa bi 

potreben vsaj slovenski povzetek. Zgodi se celo, da slovenska 
slikarka, ki je določeno obdobje delovala v Ameriki, pripravi pri 
nas razstavo, ki jo pospremi le v angleškem jeziku. Taka ravnanja 
preprosto niso sprejemljiva, in zakon bi moral biti primerno občutljiv 
za tovrstno pojavnost na Slovenskem. 

Dr. Majda Kaučič-Baša, sociollngvlstka (iz Trsta), članica 
delovne komisije za jezikovno načrtovanje pri Odboru za 
kulturo Državnega zbora Republike Slovenije, je prepričana, 
da je v Sloveniji potrebna bolj sistematična jezikovna politika. Zato 
je nujen zakon, ki naj ureja rabo slovenskega jezika v javnosti. 
Ob tem je ugotavljala, da se je v javnosti ustvarilo mnenje, da je 
urejanje položaja slovenščine z zakonom v nasprotju z jeziko- 
slovno stroko. Povsem soglaša z Borutom Korunom, predsed- 
nikom gibanja »23.december«, ki opozarja, da se želi s tujimi 
napisi na Slovenskem ustvariti iluzijo tujega sveta, kot da bi ljudje 
ne bili zadovoljni s pripadnostjo majhnemu slovenskemu narodu. 
Resnično, gre za naš moteni kolektivni odnos do samih sebe, do 
naše narodne in državne pripadnosti. 

Nesporne so tudi ugotovitve, da se odnos do jezika oblikuje v 
šoli, ki je gotovo najpomemnejša institucija jezikovnega 
načrtovanja, kjer se tudi sicer razvija in oblikuje posameznikova 
identiteta, pravi dr. Baša. Se pa odnos do jezika oblikuje tudi zunaj 
šole, v vsakdanji rabi jezika. In prav ta vsakdanja raba mora biti 
pravno urejena. Saj pravni položaj jezika zavezuje tudi ljudi k 
odnosu do jezika. Po njenem mnenju se zakon o jeziku ne sme 
vmešavati v individualne pravice ljudi, kot je raba jezika v zasebnih 
stikih, v zasebnem dopisovanju. Zakon naj tudi ne posega v 
kolektivne, z ustavo določene pravice avtohtonih manjšin v 
Sloveniji. 

Vsaj eksplicitno ne bi smel zakon obiti rabe slovenščine pri 
bogoslužju, saj je prav bogoslužje pomemben ohranjevalec in 
sooblikovalec rabe jezika doma in v zamejstvu. 

Posebej tankočuten bi moral biti zakon za rabo slovenskega jezika 
na območjih, kjer živijo avtohtone slovenske manjšine. Saj Slovenija 
ne bi smela tod nastopati le kot opazovalec izginjanja slovenskega 
jezika, je zaskrbljeno sklenila svojo razpravo dr. Baša. 

Dr. Boris FINI je opozoril na vprašanje izginjanja slovenskega 
jezika v Sloveniji, zaradi česar nam je potrebna poostrena skrb 
za slovenščino v javni rabi doma bolj kot v zamejstvu. 

Nato se je dotaknil nekaterih členov predloga zakona. Najprej je 
omenil pravno vprašljivo dikcijo 2.člena, ki govori o rabi manjšinskih 
jezikov na narodno mešanih območjih v Sloveniji. Določba o 
analognosti rabe manjšinskega jezika z rabo slovenščine bi 
utegnila načeti vprašanje, ali ni manjšinski jezik sam po sebi uradni 
jezik. Zakon namreč govori o rabi slovenskega jezika kot uradnega 
jezika v javni rabi in ne o rabi kakega drugega uradnega jezika: 
italijanščine ali madžarščine. 

Zatem se je dr. Fili spraševal, kako dolgo bo moč na Slovenskem 
brati na kažipotnih tablah le Pula (hrvaško) in Pola (italijansko), 
nikjer pa Pulj, kar je edino slovensko, ali pa »Gelati all'ltaliana« 
brez ustreznega prevoda, ali pa Slovenica in Adriatic - oboje 
pisano s »c« in ne s »k«. Za nameček je moč zaslediti celo 
slovensko fakulteto, pisano v italijanskem jeziku »Turistica«. 

Prav zaradi tovrstnih pojavov je treba zakon o zaščiti jezika sprejeti 
čim prej, ker se sicer ponuja vprašanje, v katerem jeziku bi utegnil 
sploh biti sprejet ta zakon v prihodnosti. Braniti svoj jezik pa pomeni 
braniti tudi svoje narodnostne meje, pravi dr. Fili. 
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Prof. Janez Gradišnik podpira sprejem zakona z vsem srcem. 
Posebej pa je pokazal na potrebo po dosledni rabi slovenščine pri 
naslavljanju firm v gospodarstvu; prav tod se širi angleščina že 
do zadnje vasi. Zakon naj bo kar se da dosleden, ker je v pripravi 
novi zakon o gospodarskih družbah; ta ne bi smel dajati možnosti 
podjetjem, zavodom in drugim inštitucijam, da bi obšli določilo o 
tem, da mora biti firma zapisana v slovenščini. Z uporabo 
tujejezičnih besedil se ne krši le pravica do informiranosti, pač pa 
tudi pravica do lepšega in bogatejšega jezika. 

Dalje je prof. Gradišnik opozoril na nejasnost besedila v 6.členu 
ter posvaril tudi pred ohlapnostjo uvedbe nalog urada za jezik v 
18.členu z besedo »predvsem«, saj ostaja tako odprto vprašanje, 
katere pa so še druge naloge urada. Premalo je definirana tudi 
določba 20.člena, ki pravi, da so se državni organi dolžni »odzvati«. 
Kako »odzvati«? Z mnenji? Z ravnanji...?, se je ob koncu spraševal 
prof. Gradišnik. 

Prof. Bogdana Herman nedvoumno podpira ustanovitev držav- 
nega urada za jezik. Sicer pa je najprej pritrdila mnenju akad. 
Toporišiča, da mora zakon govoriti o obojem: kateri in kakšen 
jezik naj bo v javni rabi. Nato je v nasprotju z akad. Toporišičem 
dajala prednost pohvali pred kritiko, saj je vendar treba naš 
nacionalni ponos, našo nacionalno zavest in občutek za 
dostojanstvo spodbujati zlasti s pohvalo. Zato glede kazenskih 
določb meni, da je potreben premislek o višini denarnih kazni 
(25.člen). Velja pa tudi še preučiti funkcijo in učinke omejitve 
»uporabe besed Slovenija, slovenski ipd. v firmi« (27.člen). 

Vztrajala je, da je treba v gospodarstvu, v zavodih in v državnih 
uradih poskrbeti za boljšo uradovalno slovenščino, ustreznejšo 
jezikovno znanje in za bolj kultivirano občevanje s strankami. 
Zaradi sprejemljivejše utemeljitve zakona je predlagala, da se naj 
modalni izrazi in čustveno obarvane ugotovitve v točkah B in C iz 
uvodnega besedila k zakonu nadomestijo s stvarnejšim in 
natančnejšim izrazjem. 

Glede 8.člena pa prof. Hermanova pravi, da latinska imena firm, 
njihovih izdelkov ipd. ne morejo ogroziti slovenščine ali vplivati na 
krnitev sporazumevalnih funkcij. Ilustrativno je navedla citat iz 
orisa organizacijske kulture delniške družbe Socius: »Slovenskost 
in globalizacija kot globalno razmišljanje z dovolj nacionalne 
samozavesti ob vedenju, da osebna širina ljudi usodno določa 
širino družbe, v kateri živijo.« Pričakuje pa tudi več zavzetosti za 
ohranjanje in modernizacijo slovenščine. 

Dr. Marjeta Humar, sodelavka Sekcije za strokovne slovarje 
pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, je zadovoljna 
zaradi obravnave zakona, ki utegne Slovencem pomagati, da ne 
bodo tujci v lastni deželi. Saj je edino Slovenija prostor, kjer ima 
Slovenec pravico sporazumevati se v slovenščini. Prepričana je 
tudi, da bi morala slovenska država bolj kot doslej podpirati razvoj 
strokovnega izrazja, ki pritiska iz tujine. Tako je opozorila na nujnost 
kultiviranja in urejanja slovenskega strokovnega izrazja, ki mora 
biti temelj vsem strokam in vsakdanjemu sporazumevanju. 

Po mnenju dr. Humarjeve bi se moral zakon mnogo bolj kot z 
vprašanjem lektorstvo »da« ali »ne« ubadati z zahtevo po ustrezni 
jezikovni izobrazbi na določenem delovnem mestu. Zato bi bilo 
potrebno poglobljeno preučevanje slovenščine na vseh šolah: 
osnovnih, srednjih, višjih in visokih. Potem bi zanesljivo ne bilo 
treba predpisovati, da morajo biti seminarske in diplomske naloge 
lektorirane, saj bi bil vsak seminarist ali diplomant lahko sam sebi 
lektor. Skratka, Slovenci bi morali bolje znati svoj jezik, še posebej 
izobraženci. Pa tudi govornemu sporazumevanju v sredstvih 

javnega obveščanja mora zakon posvetiti več pozornosti, pa 
najsi gre za poklicne ali nepoklicne govorce. 

Nato se je pomudila pri nekaterih členih zakona. 4. člen ne bi smel 
dvoumno govoriti o izjemah, saj se lahko po zapisani dikciji zgodi, 
da bodo sporočila v mednarodnem letalskem prometu samo v 
tujem jeziku. V 5. členu bo treba pravno preučiti varianto, češ ali 
so pogodbe resnično nične, če niso pisane v slovenščini, ali ne. V 
6. členu ni določeno, kako se ugotavlja potrebno »aktivno znanje 
slovenščine«, ki naj bo »pogoj za sklenitev delovnega razmerja«. 
Žal, po naših šolah niso redki učitelji, ki ne znajo dobro slovenskega 
jezika, ki ne ločijo med zbornim in knjižnim jezikom, ki govorijo 
izključno pogovorno ali še kako drugače. Za tretjim odstavčnim 
pomišljajem v 8. členu bo treba dikcijo - »če za tujo besedo ni 
mogoče najti ustreznega prevoda v slovenski jezik ali tvoriti 
primerne nove slovenske besede« - še natančneje opredeliti, 
ker bi se utegnila v nestrokovni naglici prenekatera tuja beseda 
izkazati kot neprevedljiva v slovenščino. Morda bi bilo prav, da bi 
o takih primerih odločal urad za jezik. Drugi odstavek 17. člena bi 
utegnil napeljati k ohlapnemu razumevanju »rabe tujih jezikov v 
osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju«, pa bi se od 
vrtcev do univerze dogajalo po nepotrebnem marsikaj v tujem, 
namesto v slovenskem jeziku. V variantnem dodatku k 17. členu 
je treba nujno zagotoviti prevajanje tujega predavanja v 
slovenščino. Pri 18. členu ni povsem razumljivo besedilo za šestim 
odstavčnim pomišljajem: »strokovno proučuje in razvija postavke 
in izhodišča za vladno jezikovno politično odločanje in 
načrtovanje«. Bilo bi pa koristno dodati v 18.členu še določbo, po 
kateri naj urad za jezik »- spremlja sprejemanje nove zakonodaje 
in predlaga vključitev vsebin za zavarovanje slovenskega jezika«. 
Strokovni svet, ki ga navaja 19. člen, naj bi sestavljali strokovnjaki 
treh pomembnih inštitucij: Slavističnega društva, univerze in SAZU. 

Marjanca Ogorelec iz Društva za varovanje materinega jezika, 
naravne in kulturne dediščine Maks Pleteršnlk iz Pišec podpira 
predlog zakona, sklicujoč se na znanstvena in pedagoška 
prizadevanja velikega jezikoslovca za ohranitev slovenskega 
jezika. Svoj nastop je sklenila s povabilom na obisk Pleteršnikove 
domačije v Pišece. 

Dr. Ljudmila Bokal predlaga zamenjavo izraza »negovanje« 
slovenskega jezika z ustreznejšim izrazom. Nadalje se je 
spraševala, zakaj teze za zakon ne vsebujejo tudi natančnega 
naslova zakona. Kar anahronistična se ji zdi dikcija »samoupravna 
skupnost« iz 3. člena. Če pa že zakon govori o jezikovnih pravicah 
državljanov Slovenije, bi moral zajeti tudi jezikovne dolžnosti. Sploh 
se ji zdi, da teze preveč uzakonjajo izjeme, ko se slovenščina ne 
bi uporabljala, namesto da bi bolj varovale jezik. Nikakor pa ne bi 
smel zakon zaobiti bogoslužja, kjer javna raba jezika pomembno 
vpliva na zborno izreko. 

Prof. dr. Breda Pogorelec je najprej ugotavljala, da bo šla 
razprava, žal, mimo tistih, ki bi jih morala najbolj vzpodbuditi k 
jezikovnemu razmišljanju. Replicirala pa je razpravi o potrebnosti 
ali nepotrebnosti lektoriranja in zatrdila, da mora biti vsak zapis 
lektoriran. Lektorira pa zapis lahko pisec sam, če to zmore, ali pa 
opravi lektoriranje kdo drug, le da je strokovno ustrezno 
usposobljen; lektoriranja pa se ne da izključiti. 

Glede jezika naših manjšincev pa je nesporno res, da njihova 
slovenščina opredeljuje tudi slovenski jezikovni prostor, ki je še 
vedno širši od državnega. Zato izguba jezika pri manjšincih, pomeni 
izgubo našega jezikovnega prostora in izgubo našega narodnega 
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telesa, pomeni naše zmanjšanje. Res je pa tudi, da naš zakon 
sme segati le do državnih meja in ne čez. 

Nato se je lotila zakonskih izhodišč, ki morajo natanko povedati, 
kaj hočemo doseči z zakonom. Ne da se pa doseči, da bodo vsi 
Slovenci pravilno pisali po nekem modelu. Ideal ni življenje, pač 
pa ideal obsega norme, ki jih imamo; v življenju pa jih je treba 
razvijati. Tako je bila navdušena nad intervjujem dr. Rodeta v 
Delu, ko je ta na vprašanje, kakšen je jezik medijev, odgovoril: 
"Dosegli so zavidljivo raven.« Nasprotno, pa je v teh obravnavanih 
izhodiščih vse preveč negativnih stališč, premalo pa je naših 
pozitivnih dosežkov. Ne gre, da bi enostavno kritizirali tiste, ki ne 
znajo; najprej bi bilo treba poiskati tiste, ki znajo, treba bi jih bilo 
motivirati, da bi dajali ton našemu življenju. Torej, razvijati bi bilo 
treba pozitivno mišljenje o jeziku, potem šele pri tistih, ki delajo v 
javnem življenju, razviti občutek samoumevnosti v skrbi za kulturo. 
Tako bo tudi prešel neprijazen občutek, da je naš jezik ogrožen. 

Nato je poočitala predlagatelju zakona, da ni ravnal prav, ko ni 
zajel v izhodišča ugotovitev tez za zakon o jeziku iz 70 let. Tudi ni 
prav, da teče razprava tako rekoč med prepričanimi, pač pa bi 
bile potrebne poglobljene raziskave, da bi prišli do čvrstejših 
izhodišč tudi zaradi narodne biti. In prav jezik zadeva zavest 
nacionalne identitete, v času globalizacije še toliko bolj. 

Takoj za tem, ko je govornica omenila težavo, ki jo predstavljajo 
šolski primanjkljaji, je opozorila na ne dovolj tehtno mešanje pojmov 
jezikovne kulture z idejo o možni represiji. Seveda, se jezikovnih 
vprašanj ne da smotrno reševati ravno z represijo. Tudi zato je- 
soglašala z mnenji, da bi bilo treba zakonsko gradivo ločiti: posebej 
vsebinski del skrbi za rabo jezika v javnem življenju, posebej pa 
tisti del, ki naj institucionalizira urad za jezik. Ob tem je dr. 
Pogorevčeva razločno izrazila nezaupanje v tak urad. 

Prepričana je, da si urad na določen način privzema tisto pravico 
in pristojnost, ki pripada inštitucijam, kot so SAZU, univerze, sploh 
šolstvo, ki se mora profesionalno ukvarjati z vprašanjem knjižnega 
jezika, zborne izreke itn. Bilo bi pa sijajno, ko bi uredili 
posvetovalnice za jezik pri tistih inštitucijah, ki imajo na voljo gradiva 
in raziskave o jeziku; med te inštitucije sodi, denimo, Center za 
slovenščino pri SAZU. Tu bi se oblikovali strokovnjaki, ki bi 
preizkušali to ali drugačno metodo, nakar bi lahko z avtoriteto 
širokega jezikoslovnega znanja, ki terja tudi široko kulturo, razvili 
v prihodnosti tak urad ali kako drugače regulirali ta vprašanja. 
»Pri nas je veliko stvari neraziskanih, zato delamo veliko stvari 
enostavno po občutku in s poudarjanjem posamičnih negativnih 
problemov; strahovito radi vidimo negativne probleme, veliko manj 
pozitivne,« je strnila svoje razmišljanje dr. Pogorevčeva. 

Dr. Verena Vidrlh-Perko, arheologlnja, je dejala, da je naš jezik 
potreben zaščite nič manj kot naša siceršnja kulturna dediščina. 
Zato pritrjuje mnenju, da naj se zakon o jeziku sprejme čim prej, 
in to ne v dveh, marveč v enem kosu. 

Nujnost čimprejšnjega sprejetja zakona je utemeljevala z izkušnjo 
pri sodelovanju s programom PHARE. Pri raziskovanju Štanjela 
na Krasu je tekel pogovor med sodelujočimi samo v angleškem 
jeziku (ob tem se 'ji je vsilila misel na fašizem, ko se je na 
Primorskem govoril samo italijanski, skratka, tuji jeziki). To pot se 
rešuje slovenska kulturna dediščina na slovenskih tleh spet v 
tujem - angleškem jeziku. Nemogoče. Zato mora zakon nujno in 
čim prej določiti, da se mora »sklepanje mednarodnih pogodb« 
opraviti tudi v slovenskem jeziku. 

Nadalje je opozorila na okoliščino, da cel kup visoko strokovne 
literature po naših nacionalnih inštitucijah izhaja samo še v 
angleškem jeziku. Tu je že lahko znak za alarm. Strokovna literatura 

mora biti dvojezična, ker je silno važno, da nacionalne interpretacije 
naših znanstvenih raziskav lahko bero tudi tujci, seveda, pa v 
slovenskih strokovnih inštitucijah morajo biti razprave napisane 
najprej v slovenščini. 

Kar zadeva mednarodne konference pri nas ni mogoče z 
zakonom predpisovati le rabe slovenskega jezika, ker bi v tem 
primeru ne bilo mednarodne udeležbe, saj bi tujci ne mogli 
enakovredno diskutirati z našimi znanstveniki. Torej naj bo gradivo 
pisano v domačem in tujem jeziku, govor pa je moč prevajati, 
čeprav se vsake teze ne da vselej, zlasti z naglim prevodom, 
dovolj eksaktno predstaviti. 

Nadalje je pritrjevala Marjeti Humar, ki je predlagala, da bi se po 
neslovenističnih fakultetah učili slovenskega jezika, zakaj jezik 
naših študentov je na ravni dokaj nezavidljivega znanja. Italijani, 
na primer, ponosno citirajo Danteja, - Koliko naših študentov lahko 
citira Prešerna? je z retoričnim vprašanjem končala svoj 
prispevek dr. Vidrih-Perkova. 

Ludvik Kaluža iz Tehniške založbe Slovenije ni najbolj navdu- 
šen nad zakonom. Občutek ima, daje namenjen žuganju. Slavisti, 
jezikovni strokovnjaki bi morali navajati ljudi, da bi mislili slovensko. 
Potem ne bodo pisali »tsunami«, ampak cunami, in ne »watt«, 
ampak vat. Glede urada za slovenski jezik zagovarja stališče, da 
bi ta moral delovati v okviru Inštituta za slovenski jezik pri SAZU. 
Prav gotovo je lahko raziskovalni inštitut, ki je blizu množice 
spoznanj, znanstvenih raziskav in utemeljenih ugotovitev, tudi 
svetovalni in navsezadnje tudi »zakonodajni« organ. Ne verjame, 
da bi bil slovenski jezik ogrožen. Ko bi bila slovenščina ogrožena 
oziroma v temeljih tako slaba, kakor smo pripravljeni misliti, da je, 
potem ne prevajalec Moder ne prof. Gradišnik ne bi imela kaj 
početi. V slovenščino so prevedena vsa temeljna filozofska, 
znanstvena in druga dela s področja humanistike in eksaktnih 
ved.To, kar je narobe s slovenskim jezikom, se nanaša na onesna- 
ženost konkretne rabe. Onesnaženost pa je moč s pozitivnim 
razmišljanjem o jeziku v mnogočem izboljšati. Za primer je navedel, 
kako so pred dvema letoma pri Tehniški založbi pripravljali 
Anatomski atlas za srednje šole. Prevajali so ga mladi prevajalci 
iz Anatomskega inštituta v Ljubljani. Ko so pokazali prve pole 
prevodov, je bilo v njih le kakih 30 % slovenskih izrazov; vse 
drugo je bilo latinsko. Sprva so prevajalci trdili, da se drugače ne 
da. Po resnejšem tuhtanju in iskanju ustreznega izrazja, je izšel 
atlas, ki je med 3700 izrazi vseboval samo še 35 neslovenskih. 

Prof. Vika Slabe podpira pripravo zakona. Priznava pa, da je 
jezikovna samozavest temeljni pogoj za tako željeno uspešnost. 
Tu so koristne izkušnje. Ko so otroci ob neki priložnosti pripravljali 
razstavo o pomembnih Slovencih, so ob spoznavanju moči naše 
duhovne preteklosti premagali tudi jezikovno onesnaženost. Iz 
spoštovanja svojega rodu je izšlo tudi spoštovanje samih sebe, 
zlasti ko so spoznali, da slovenščina ni le Levstikov, ampak tudi 
Štefanov jezik. Samospoštovanje je gotovo pogoj, ki pomaga 
razvijati splošno jezikovno kulturo, je menila prof. Slabetova. 

Dr. Zoltan Jan, vodja posveta, je ob koncu razprave ugotavljal, 
da velika večina razpravljavcev podpira potrebo, da se zakonsko 
uredi vprašanje rabe slovenščine kot uradnega jezika. Razprava 
je pokazala na različne situacije, ko so Slovenci dvojezični 
državljani ali ko se v različnih pomembnih govornih okoljih državni 
jezik preprosto izpodriva. Pri tem očitno ne gre za ogroženost 
slovenščine. Pa tudi sicer zakon ne teži k represiji, pač pa želi 
zakonsko urediti, kar je zapisano v ustavi. 
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Nekateri govorniki so celo predlagali širitev zakonske tvarine. 
Vendar zakon ne more poseči na področje šolske zakonodaje in 
tudi ne v čezmejne-mednarodne odnose. Treba pa bo marsikaj 
urediti glede zagotavljanja pravice Slovencev v slovenskem 
prostoru, na narodnostno mešanem območju. 

Je pa razprava opozorila na množico področij, ki naj bi jih uredil 
zakon: slovenščina v zamejstvu, v šolskem sistemu, na univer- 
zah... Vsega, seveda, zakon ne bo mogel dokončno urediti. Poka- 
zala pa je razprava na pomembnost in občutljivost problematike 
glede rabe slovenščine kot uradnega jezika. 

Razprava je odpirala tudi dilemo: en zakon ali dva zakona. Vse 
kaže, da vprašanja urada za jezik v javni rabi ni moč ločiti od 
siceršnje vsebinske podlage, saj ne gre pri uradu za znanstveno 
raziskovalni organ, temveč za operativno izvršni del oblasti. 

Na vsak način pa načrtovani zakon ničesar ne ukinja, nikomur 
ne zožuje možnosti za izpolnjevanje njegovega poslanstva; 
zagotavlja pa trdnejše temelje za učinkovitejše delo glede javne 
rabe slovenščine kot uradnega jezika, je optimistično sklenil dr. 
Zoltan Jan. 

PUBLIKACIJE DRŽAVNEGA SVETA 

JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O TEZAH ZA ZAKONSKO 

UREDITEV RABE SLOVENŠČINE KOT URADNEGA JEZIKA 

Zbornik prispevkov Iz razprave s tezami za predlog zakona In Izbor gradiva 

Uredila: Sonja Uršlč, dr. Zoltan Jan 

Državni svet Republike Slovenije 
Komisija za družbene dejavnosti 
Naklada: 250 izvodov 

Ljubljana, julij 2000 

Kazalo III. Teze za zakonsko ureditev rabe slovenščine kot uradnega 
jezika Republike Slovenije 

I. Dr. Zoltan Jan, državni svetnik 
Uvod 

I. Uvod 

1. Ocena stanja 

2. Cilji zakona in temeljne rešitve 

II. Tone Hrovat, unlv. dipl. inž. agr., predsednik Državnega 
sveta Republike Slovenije 
Uvodni nagovor 

3. Primerjava z drugimi državami 

4. Finančne posledice 
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II. Besedilo členov 

III. Obrazložitev 

IV. Seznam veljavnih zakonskih določb, ki se nanašajo 
na slovenski jezik (v področnih zakonih) 

IV. Razprava 

dr. Janez Dular 

akad. dr. Janez Orešnik 

akad. dr. Jože Toporišič 

Danica Cedilnik 

Rudenka Nabergoj 

dr. Majda Kaučič-Baša 

dr. Boris Filli 

Janez Gradišnik 

Bogdana Herman 

Marjeta Humar 

Marjanca Ogorelc 

Zora Tavčar 

mag. Velemir Gjurin 

Ljudmila Bokal 

dr. Breda Pogorelec 

dr. Verena Vidrlh-Perko 

Ludvik Kaluža 

Vika Slabe 

V. Dodatna mnenja za zakonsko ureditev slovenščine kot 
uradnega jezika 

Niko Jurca 

dr. Peter Weiss 

dr. Marko Stabej 

Lučka Čehovin 

VI. Dr. Zoltan Jan 
Namesto zaključka 

VII. Izbor gradiva 

Vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča Vladi RS z dne 
7.12.1995 

Vprašanje državnega svetnika Marcela Štefančiča Vladi RS 
z Dne 1.8.1997 

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana Vladi RS z 
dne 19.1. 2000 

Zakonsko urejanje slovenščine kot uradnega jezika - odgovor 
Ministrstva za kulturo z dne 12. 4. 2000 

Poročilo o delovnem sestanku dne 15. 5. 2000 za ugotovitev 
možnosti in stopnje soglasja, da Državni svet Republike 
Slovenije vloži v zakonodajni postopek predlog zakona o rabi 
slovenščine kot uradnega jezika, ki ga je leta 1997 pripravil 
dr. Janez Dular 

Odmevi v tiskanih medijih 

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