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

Mnenje državnega sveta k predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2001
Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18.4.2001, ob
obravnavi predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2001
sprejel

vlada v proračunskem memorandumu za leto 2001 obdelala in
upoštevala tudi morebitna manj ugodna gospodarska gibanja v
svetu in ukrepe, s katerimi bi v tem primeru zagotovila, da
proračunski primanjkljaj ne bo presegel predvidenega deleža v
BDP.

SKLEP
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu in druge alinee 39. člena poslovnika državnega sveta da
državnemu zboru naslednje

Državni svet ugotavlja, da je potrebno že v začetni fazi priprave
proračuna vključiti tako nevladne institucije, še posebej pa lokalne
skupnosti in tako zagotoviti upoštevanje vseh različnih interesov,
kakor se tudi izogniti naknadnim popravkom.

MNENJE
k predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2001

Predlog proračuna za leto 2001 niti po vsebini niti po obsegu ne
pomeni kvalitetnega napredka na področju javnih financ in iz tega
izpeljane ekonomske politike, zato državni svet pojmuje predlog
Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 kot prehoden in kot
podlago za izdelavo in sprejem večletnega proračuna.

I.
Državni svet je mnenja, da je Vlada Republike Slovenije brez
dvoma vložila veliko naporov in je v relativno kratkem času
pripravila celovit predlog proračuna za leto 2001 v skladu z
metodologijo, ki jo je vlada uveljavila že pri pripravi proračuna za
leto 2000, pri tem pa je upoštevala tudi sprejeto zakonodajo s
področja javnih financ.

Vlada Republike Slovenije je zamudila priložnost, da bi že v prvem
letu svojega mandata bistveno spremenila sistem proračunske
porabe in dosegla potrebne strukturne premike v proračunu.

II.
Predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 je pripravljen
ob upoštevanju prenosa 22,6 milijard tolarjev obveznosti iz leta
2000 in vključuje izplačila za pravice, ki so bile uzakonjene v
zadnjih letih. Bistveno širjenje pravic, ki bi povzročile dodatne
proračunske odhodke, ni predvideno. Proračun pa predpostavlja
racionalnost javne porabe, ki vključuje tudi omejevanje
zaposlovanja v javnem sektorju. Vlada Republike Slovenije je
odgovorna za celovito obvladovanje v proračunu predvidenih
odhodkov in izvajanje aktivnosti, ki bodo to zagotovile.

Na osnovi razprav na posvetu o predlogu Proračuna Republike
Slovenije za leto 2001 bo Komisija državnega sveta za gospodarstvo
do konca septembra 2001 pripravila izhodišča k proračunu za
sejo državnega sveta, ki naj jih Vlada Republike Slovenije upošteva
pri pripravi predlogov proračunov za naslednja leta. Temeljni
izhodišči pa sta:
realno in ne optimistično predvidevanje gospodarskega
razvoja
odprava proračunskega primanjkljaja in bistveno znižanje
zadolževanja.

Skupni prihodki dopolnjenega predloga proračuna znašajo 1.160
milijard tolarjev, kar pomeni 8,7-odstotno realno povečanje v
primerjavi z oceno prihodkov proračuna za leto 2000. Realna
rast odhodkov pa je predvidena v višini 1.210 milijard tolarjev, kar
pomeni 9,2-odstotno realno povečanje. Predvideni proračunski
primanjkljaj znaša 49,6 milijarde tolarjev ali 1,1 % bruto domačega
proizvoda.

III.
V razpravi na sejah Komisije državnega sveta za gospodarstvo
in Komisije državnega sveta za malo gospodarstvo in turizem,
Komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ter Interesne skupine za negospodarske dejavnosti so bile
oblikovane še naslednje pripombe, ugotovitve in stališča:

Državni svet ugotavlja, da tako prihodki kot odhodki naraščajo
hitreje od rasti bruto domačega proizvoda. Prav tako je to že peti
zapovrstni proračun s primanjkljajem. Bolj kot sama predvidena
višina primanjkljaja je zaskrbljujoč dolgoleten trend in nezmožnost
pripraviti uravnotežen predlog proračuna. Nesprejemljivo je na
dolgi rok financiranje primanjkljaja z zadolževanjem, ker ima to
vpliv na inflacijo in sicer preko obrestnih mer - domače
zadolževanje - ali tečaja - tuje zadolževanje.

Komisija za gospodarstvo ter komisija za malo gospodarstvo
in turizem
Komisiji sta obravnavali tudi pripombo Obrtne zbornice Slovenije,
da v predlogu državnega proračuna niso predvidena sredstva
za subvencioniranje davka na dodano vrednost za domačo in
umetnostno obrt in podprli predlog, da se pri proračunskem
uporabniku Ministrstvo za gospodarstvo za postavko 85697
"subvencioniranje DDV domači In umetnostni obrti" nameni 60
milijonov tolarjev.

Prihodki v predlogu proračuna temeljijo na še vedno relativno
ugodni oceni domačega povpraševanja (rešitev v dvigu stopnje
davka na dodano vrednost bi prav gotovo vplivala na prekoračitev
ciljne inflacije) in relativno ugodnih ekonomskih gibanjih na naših
izvoznih trgih ter umirjanju cen energentov. Smiselno bi bilo, da bi
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Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano

Postavka NPP 004
240,000.000,00 SIT
sofinanciranje vzreje plemenskih živali

1. Komisija opozarja, da glede na omejena sredstva ne bo
mogoče prestrukturirati primarnega kmetijstva in živilske
industrije, saj se gmotni položaj tako proizvajalcev mleka kot
živinorejcev iz dneva v dan slabša. Republika Slovenija si
mora do vstopa v Evropsko unijo zagotoviti čim večjo letno
kvoto za mleko, evropsko primerljiv pa mora biti tudi program
subvencij za neposredna plačila; potrebno je poskrbeti tudi
za znižanje trgovskih marž za kmetijske proizvode na raven,
kakršna velja v državah Evropske unije.

Postavka 2560
135,656.078,00 SIT
Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije: Sektor za kmetijsko svetovanje

2. Za strukturne spremembe bo potrebno veliko več sredstev
in tudi časa, saj prehodno obdobje zahteva posebne dopolnilne
programe, ki bodo reševali majhne kmetije, da bodo le-te
lahko sploh preživele. V nasprotnem bo podeželje zaraščalo,
saj ga ne bo nihče obdeloval, če ne bo ustreznega dohodka
na kmetijah. S takšno kmetijsko politiko oziroma s predloženim
kmetijskim proračunom se nam bo podeželje začelo prazniti.
3. Zaradi razdrobljenosti kmetijstva obstaja zahteva po bistveno
večjih vlaganjih, strokovnih pripravah na področju obveščanja,
izobraževanja in pripravah strokovnih podlag za statusne
spremembe, kot so pripojitve, spojitve, ustanavljanje hčerinskih podjetij, tako na področju živilske industrije kot za
zadružne organizacije, kjer prav tako prihaja do združevanja.

Postavka 1317
Javna kmetijska svetovalna služba
na območnih zavodih

2,175.886.917,00 SIT

Postavka 1317
Javna kmetijska svetovalna služba
na območnih zavodih investicije in
investicijsko vzdrževanje

40.205.484,00 SIT

Postavka 5537
Podpore tržnim organizacijam
pridelovalcev

50.000.000,00 SIT

Postavka 5538
2,473.165.000,00 SIT
Programi podpor za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje
(dodatna postavka: razvojno
prestrukturiranje zadrug)
Postavka 5853
525.000.000,00 SIT
Programi podpor za prestrukturiranje
živilstva

4. Komisija opozarja, da se že dolga leta srečujemo z realnim
upadanjem dohodka na enoto proizvodov v kmetijstvu. Še
bolj pa je zaskrbljujoče, da se zadnja leta srečujemo tudi z
realnim upadanjem subvencij. Zato bodo v tem prostoru kmetije
preživele, vendar samo z dopolnilno dejavnostjo. Nujno je, da
se v letošnjem letu razlike med subvencijami pri nas in
subvencijami v Evropski uniji prepolovijo, saj bomo le tako
lahko prihodnje leto dosegli raven 100. To konstanto si moramo
postaviti kot cilj za prihodnje leto, ki bo po nekaterih
optimističnih gledanjih zadnje prilagoditveno leto pred vstopom
v Evropsko unijo. Moramo doseči, da bo imelo slovensko
kmetijstvo in živilsko predelovalna industrija vsaj zadnje leto
pred vstopom približno enake pogoje, kot jih imajo v Evropski
uniji.

Postavka 6632
10.000.000,00 SIT
Podpora združevanju lastnikov gozdov
Postavka 2556
Skupni nameni: podpora strokovnim
prireditvam, stanovskemu in
interesnemu povezovanju

90.000.000.00 SIT

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti

5. Komisija opozarja tudi na premajhna sredstva za regionalne
razvojne projekte, kjer se je v preteklih letih tripartitno (kmetje,
lokalne skupnosti, država) rešilo nekaj primerov (npr. problematika hranilništva na Koroškem, nakup premoženja Hmezad
kmetijstva Žalec, nakup premoženja zadruge Panonka v
stečaju ipd.).

1. Slovenija mora oblikovati razvojno naravnano gospodarsko
politiko z zagotavljanjem ustreznega okvira in spodbud
razvojnim projektom, ki bodo zagotavljali povečanje konkurenčne sposobnosti, tehnološkega razvoja ter povečanja
ustvarjene dodane vrednosti.

6. Komisija meni, da je kmetijski del proračuna za leto 2001
premajhen za vse tiste najnujnejše potrebe, ki bi jih bilo vtem
obdobju potrebno pokriti, predvsem zaradi tega, ker je Republika Slovenija pred vstopom v Evropsko unijo, ki bo
kmetijstvo in naše podeželje močno prizadel. Kmetijstvo
pomeni obstoj podeželja, le-to pa zagotavlja ohranjanje
identitete naroda. Ob večjem razumevanju pomena podeželja
bi tudi proračun za te namene moral biti višji.

2. Predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2001 temelji
na preveč optimističnih izhodiščih tako rasti BDP kot izvoza.
3. Postavke, namenjene družbenim dejavnostim in drugim
porabnikom proračuna, niso realne, saj ne izhajajo iz celoletne
porabe finančnih sredstev preteklega leta.
4. Raven programov delovanja družbenih dejavnosti ne v
letošnjem letu ne v prihodnjih letih ne sme nazadovati. Potrebno
je okrepiti vse projekte, ki bodo zagotavljali krepitev kulturne
samobitnosti in identitete.

7. Komisija ugotavlja, da dohodki in standard v kmetijstvu kljub
nominalnemu povečanju proračunskih sredstev za leto 2001
pada, kar dokazujejo in izkazujejo tudi ekonomske študije
strokovnjakov. Zato se država mora zavedati odgovornosti
in vseh tistih posledic, na katere je permanentno opozarjana.

5. Potrebno je več vlagati v dvig (raven in dostopnost) izobraževanja, skladno z usmeritvijo memoranduma, da je potrebno
splošno raven znanja nadgrajevati.

Komisija je podprla tudi konkretne pripombe po posameznih
postavkah kmetijskega dela proračuna Republike Slovenije za
leto 2001, ki sta jih predlagali Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije in Zadružna zveza Slovenije:

6. Poraba vseh javnih finančnih sredstev naj bo transparentna
in smotrna.
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Ekonomski inštitut Pravne fakultete v Ljubljani, mag. Jožko Čuk,
državni svetnik, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije,
Marjan Širaj in Anton Kožar z Gospodarske zbornice Slovenije,
mag. Anton Rop, minister za finance, dr. Marko Bitenc, Zdravniška
zbornica Slovenije, Boris Sovič, župan Mestne občine Maribor in
Janez Praper, državni svetnik, župan občine Mežica.

Državni svet določa predlog predračuna sredstev, ki naj bodo v
republiškem proračunu zagotovljena za delo državnega sveta.
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Borut Meh.

Glede na podane referate in razpravo je državni svet dopolnil
svoje mnenje k predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto
2001.

Pred obravnavo predloga Proračuna Republike Slovenije za leto
2001 in sprejemanjem mnenja je državni svet ta dokument
obravnaval na razširjeni seji.

Dobesedni zapis (magnetogram) z razširjene
seje državnega sveta je na voljo v strokovni
službi državnega sveta.

Referate k predlogu proračuna so podali: dr. Franci Križanič,

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

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega odstavka 10.
člena zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja
zaradi neskladja s 14. členom Ustave Republike Slovenije

Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18. aprila
2001, na podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona
o Ustavnem sodišču Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 15/94)
sprejel

povojnega nasilja v neskladju s 14. členom Ustave Republike
Slovenije.

ZAHTEVO
Utemeljitev

za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti drugega
odstavka 10. člena zakona o Skladu za poplačilo odškodnine
žrtvam vojnega in povojnega nasilja zaradi neskladja s 14. členom
Ustave Republike Slovenije in

14. člen Ustave Republike Slovenije določa, da so v Republiki
Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in
temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik,
vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli osebno okoliščino. Vsi
so pred zakonom enaki.

PREDLAGA
da Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovi, da je 10. člen
zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in

Med osebne okoliščine nedvomno sodi invalidnost.
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V drugem odstavku 10. člena zakona o Skladu za poplačilo
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (Ur. I. RS, št.18/
01) je zapisano:

velik del kot otroci, stari od 5 do 10 let. Med njimi so tudi invalidi, ki
so to postali med prvo svetovno vojno in v času do druge svetovne
vojne.

"Višina odškodnine za vojaškega vojnega invalida iz 2. člena in
civilnega invalida vojne iz 4. člena zakona o vojnih invalidih (Ur. I.
RS, št. 62/95, 2/97-odločba US, 19/97, 21/97-popr. in 75/97) se
določi tako, da se znesek invalidnine na dan uveljavitve tega
zakona za posamezni mesec, do katere je upravičen vojaški
vojni invalid ter civilni invalid vojne glede na skupino invalidnosti, v
katero je razvrščen po zakonu o vojnih invalidih, pomnoži s
količnikom 10."

50. člen Ustave Republike Slovenije vojnim veteranom in žrtvam
vojnega nasilja zagotavlja posebno varstvo v skladu z zakonom.
V to skupino nedvomno sodijo tudi civilni invalidi vojn, še posebej
zato, ker so bili vsa leta, od druge svetovne vojne pa do leta
1969, ko je bilo urejeno varstvo za najtežje civilne invalide vojn,
zanikani v primerjavi z vojaškimi vojnimi invalidi, do izenačenja
varstva pa je prišlo šele leta 1993.
Prvega varstva so bili civilni invalidi deležni namreč šele 1.1.
1969 (Ur. I. SRS, št.37/68) in sicer samo 100-odstotni invalidi,
drugi pa postopoma (Ur. I. SRS, št. 51/71, 8/78, 24/85, 11/88, 5/
90, 38/90, 47/90, Ur. I. RS, št. 56/92, 63/95), dokler niso bili v
varstvu izenačeni z vojaškimi vojnimi in mirnodobnimi invalidi.

S tako formulacijo, razlikovanjem, je povzročena neenakost pred
zakonom v primerjavi z ostalimi žrtvami vojnega in povojnega
nasilja, za katere velja prvi odstavek istega člena, ki se glasi:
"Višina odškodnine po tem zakonu se določi glede na:

14. člen Ustave Republike Slovenije govori o enakosti pred
zakonom, kar pomeni, da bi morali za vse upravičence veljati
enaki kriteriji pri odmeri odškodnin. Na ta način bi bile odškodnine
sploh lahko primerljive, saj kriterij, ki velja za civilne invalide vojn
(količnik), v takem primeru ni relevanten; ne pove, kaj pomeni, niti
se odškodnin, izračunanih na podlagi količnika, ne da primerjati z
odškodninami, izračunanimi na podlagi kriterija časa trajanja
nasilja, kar velja za ostale upravičence. Zato je bistvenega
pomena, da se kriteriji za vse upravičence izenačijo.

Vrsto nasilnega dejanja oziroma prisilnega ukrepa:
1. za taboriščnike, ukradene otroke, politične zapornike in
zapornike po 35.000 tolarjev za mesec pretrpljenega nasilja,
2. za izgnance in internirance po 25.000 tolarjev za mesec
pretrpljenega nasilja,
3. za prisilne mobilizirance po 20.000 tolarjev za mesec
pretrpljenega nasilja,

Čas od nastanka invalidnosti pa vse do prvega sistemskega
varstva (od leta 1969 do 1993) se mora obvezno šteti za čas
trajanja nasilja (ne le 10-kratnik invalidnin) in za ves ta čas imajo
civilni invalidi pravico do odškodnine. Ta čas se v povprečju giblje
od 200 do 500 mesecev. Zahteva temelji ne samo na enakosti
pred zakonom, ampak tudi na človeški morali.

4. za begunce in delovne deportirance po 12.000 tolarjev za
mesec pretrpljenega nasilja;
čas trajanja izgona, begunstva, internacije, deportacije,
bivanja v taborišču, zapora, nasilnega odvzema otrok
staršem, prisilne mobilizacije v obdobju, določenem z
zakonom o žrtvah vojnega nasilja;

Splošno pravilo odškodninskega prava je, da če se je zakonodajalec držal določenega pravila pri nekaterih upravičencih za
izračun odškodnin - to je čas trajanja nasilja in intenzivnost trpljenja,
ni razlogov, da se ne bi enakega pravila držal tudi pri izračunu
odškodnin pri civilnih invalidih vojn.

čas trajanja nasilnih dejanj, ki so jih utrpeli upravičenci po
zakonu o popravi krivic v obdobju od 15. 5. 1945 do 2. 7.
1990."
Civilni invalidi so tisti invalidi, ki jih zakon o vojnih invalidih kot take
tudi opredeljuje. Nastali so v vojnah ali zaradi njih kot nevojaki,

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič.
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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za politični sistem k skupnemu letnemu poročilu o delu Državnega
pravobranilstva za leto 2000
Komisija za politični sistem je na 61. seji, dne 17. 4. 2001,
obravnavala skupno letno poročilo o delu Državnega pravobranilstva za leto 2000, ki ga je državnemu zboru predložilo
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije.

Člani komisije so tudi menili, da bi bilo umestno razmisliti o
spremembi oziroma dopolnitvi zakona o državnem pravobranilstvu
tako, da bi le-to zastopalo pravne interese države tudi v različnih
državnih skladih in tako zagotovilo celovito in enotno zastopstvo
države Republike Slovenije.

Komisija se je seznanila s poročilom in v razpravi predvsem
opozorila na pereč problem zastopanja občin, ki jih po veljavnem
zakonu državno pravobranilstvo ne zastopa več, čeprav občine
same za ta specifična pravna opravila niso usposobljene, ko
najamejo odvetnika, pa tako zastopanje zelo veliko stane. V
razpravi je bilo tudi izpostavljeno vprašanje, zakaj državno
pravobranilstvo ne sodeluje v prisilnih poravnavah, kjer se odloča
o tem, ali bo država konvertirala v lastniškem deležu podjetja.

Skladno s temi ugotovitvami je komisija sklenila predlagati
matičnemu delovnemu telesu državnega zbora, da ob obravnavi
in sprejemu skupnega letnega poročila o delu Državnega
pravobranilstva za leto 2000 sprejme sklepe za odpravo zgoraj
navedenih pomanjkljivosti.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnih financah - prva obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 55. seji, dne 17. aprila 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o javnih financah (EPA 157-111), ki ga je v obravnavo in sprejem
državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije po rednem
zakonodajnem postopku.

člena omogoči ocenjevanje tudi domači in ne zgolj tuji mednarodno
priznani finančni svetovalski instituciji ter da se v drugi točki
drugega odstavka 80.h člena besedilo spremeni v tem smislu, da
mora predlog pristojnega ministra obsegati obrazložitev pripravljalnih dejanj, opravljenih v zvezi s pripravo predloga za prodajo.

Komisija meni, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih
financah za drugo obravnavo. Ob tem komisija predlaga, da vlada
upošteva pripombi, da se v prvi točki drugega odstavka 80.e

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o amnestiji - prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 61. seji, dne 17. 4. 2001,
obravnavala predlog zakona o amnestiji (EPA 165-111), ki ga je v
prvo obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

bi lahko njihova storitev pomenila veliko materialno škodo ali
ogrozila večje število človeških življenj, sploh niso navedena v 2.
členu predloga zakona:

Člani komisije so v obširni razpravi opozarjali predvsem na
precejšen obseg kriminalitete in splošno zelo nizko penalizacijo.
Zato bi bilo primerno, da se z vidika splošne in pravne varnosti
državljanov pregleda in ponovno preuči, ali bi bilo primerneje v
zakonskem predlogu upoštevati posamezna kazniva dejanja, ki
imajo nad določeno mejo (npr. nad 5 let) zagroženo zaporno
kazen in morebiti opustiti v zakonskem predlogu predvidena dvojna
merila, to je izrečena kazen in določeno kaznivo dejanje. Nekateri
člani komisije so tudi menili, da ni razlogov za počastitev 10.
obletnice obstoja slovenske državnosti z amnestijo, saj to pomeni
le pridobivanje popularnosti.

člen 250: ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali
vrednostnih papirjev
člen 297: hudodelsko združevanje
člen 325: povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti
člen 326: ogrožanje posebnih vrst javnega prometa
člen 330: ugrabitev letala ali ladje
člen 337: onesnaženje pitne vode.
Glede na navedeno je komisija sklenila predlagati matičnemu
delovnemu telesu državnega zbora, da opozori predlagatelja
zakona na navedene nedorečenosti in pomanjkljivosti, ki bi se
morale v nadaljevanju zakonodajnega postopka odpraviti.

Čiani komisije so opozarjali predvsem na to, da v nadaljevanju
našteta kazniva dejanja, ki so povzročila hude posledice oziroma

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o javnih zbiranjih
- prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 61. seji, dne 17. 4. 2001,
obravnavala predlog zakona o javnih zbiranjih (EPA 149-111), ki ga
je Vlada Republike Slovenije predložila v zakonodajni postopek v
prvo obravnavo.

Komisija tudi meni, da bi se določba tretje alineje prvega odstavka
25. člena morala razširiti tudi na osebe pod vplivom drugih
psihotropnih substanc, za katere je prav tako moč pričakovati,
da bodo v takšnem stanju kršile red.

V razpravi so člani komisije opozorili, da gre za splošni zakon. To
dejstvo bi moralo vsebovati tudi besedilo zakonskega predloga,
saj obstaja možnost morebitne kolizije med splošnimi določbami
tega zakona in ureditvijo specialnih zakonov, povezanih s tem
področjem, kot so na primer določbe o hrupu, varnosti cestnega
prometa in športnih prireditvah.

Komisija predlagatelju zakona predlaga, da preuči možnost
razlikovanja javnih prireditev glede na njihovo zahtevnost in temu
primerno prilagodi tudi roke prijav javnih shodov in prireditev.
Komisija z navedenimi pripombami podpira predlog zakona o javnih
zbiranjih.

Člani komisije menijo, da bi bilo v predlogu primerno ohraniti
dosedanjo ureditev opredelitve pristojnega upravnega organa
ministrstva za notranje zadeve. S tem se tudi zmanjša možnost
kompetenčnih nesoglasij med upravnimi enotami.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisij Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o gospodarskih družbah - druga obravnava

Komisija za gospodarstvo je na 51. seji, dne 30. 1. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gospodarskih družbah (EPA 941-11) - druga obravnava, ki ga je
v zakonodajni postopek predložila Vlada Republike Slovenije.

z dajanjem navodil za delo zaposlenim in vodenjem postopkov, v
katerih se odloča o pravicah zaposlenih (kar izhaja iz 5. člena).
Takšno besedilo je nejasno, saj za gospodarske družbe, o katerih
je govor, Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti
določa, da njena veljavnost izključuje poslovodne delavce in
delavce s posebnimi pooblastili. To pomeni, da nimamo urejene
kolektivne pogodbe tako, da bi se veljavnost ali neveljavnost za
določene delavce nanašala samo na tarifni del, zato je besedilo
tega člena že zaradi navedenega nesprejemljivo.

Komisija se je seznanila z amandmaji Gospodarske zbornice
Slovenije k 2., 11., 14. in 64. členu predloga zakona in jih podprla.
Matičnemu delovnemu telesu državnega zbora predlaga, da jih
sprejme.
Prav tako je komisija obravnavala amandma Združenja članov
nadzornih svetov k 41. členu predloga zakona, in sicer, da se
druga alinea drugega odstavka 263. člena črta, na koncu pa se
doda nova alinea, ki se glasi:
" - član nadzornega sveta že v petih družbah. K najvišjemu številu
ne šteje do pet članstev, ki jih zaseda zastopnik obvladujoče
koncernske družbe v koncernsko povezanih družbah."

Istočasno pa tako določeno besedilo člena ne definira dovolj jasno
zaposlenih, za katere ne bi bilo potrebno sporazumevanje v
slovenščini.
Če je predlagatelj zakona imel v mislih delavce s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi, pa je potrebno opozoriti na Pogodbo
o minimalni vsebini individualnih pogodb o zaposlitvi poslovodnih
delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili (Ur. I. RS, št. 64/97)
in na Kriterije za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev
(Ur. I. RS, št. 64/97). V navedenih aktih je določeno, da so poslovodni
delavci in delavci s posebnimi pooblastili poimenovani kot
managerji. Med managerje pa so poleg poslovodnih delavcev in
delavcev s posebnimi pooblastili vključeni tudi prokuristi družb.
Prav tako je določeno, da se lahko na osnovi predlaganih kriterijev
sklepajo posebne pogodbe tudi z vrhunskimi strokovnjaki.
Delavec s posebnimi pooblastili pa se določi z aktom delodajalca,
pogodbo o ustanovitvi družbe ali s statutom družbe. Vse navedeno
pomeni, da bi lahko po predlaganih spremembah zakona o
gospodarskih družbah vključevali v skupino zaposlenih, za katere
ne bi bilo potrebno sporazumevanje v slovenščini, veliko število
delavcev (odvisno od ureditve v aktih družb).

Komisija amandmaja ni podprla, saj meni, da predsedovanje
posameznikov v več nadzornih svetih ne prispeva h kvaliteti
njihovega dela.
Komisija se je seznanila s predlogi in pripombami Društva Delničar
k predlogu zakona. Predlaga, da jih predlagatelj zakona preuči in
ustrezno vgradi v svoje amandmaje.
Komisija je oblikovala tudi naslednji konkretni pripombi:
K 5. členu
V predlaganem drugem odstavku 10. člena se črta zadnji stavek.

Zaradi nedefiniranega in nejasno določenega obsega delavcev,
za katere bi te določbe veljale, je takšna rešitev nesprejemljiva.

Obrazložitev
V besedilu 5. člena je v zadnjem stavku zapisano: "Določba
prejšnjega stavka ne velja za sporazumevanje z zaposlenimi na
podlagi pogodbe, za katero ne velja tarifni del kolektivne pogodbe."
Pri tem gre za obveznost sporazumevanja v slovenščini v zvezi

Prav tako je takšna rešitev nesprejemljiva tudi zaradi tega, ker se
sporazumevanje z zaposlenimi nanaša na dajanje navodil za
delo zaposlenim in vodenje postopkov, v katerih se odloča o
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292. člen zakona določa, da vsak skupščinski sklep potrdi notar
v notarskem zapisu ter da se v zapisniku navedejo kraj in dan
zasedanja, notarjevo ime, izid glasovanja in predsednikova
ugotovitev o sprejetju sklepov.

pravicah zaposlenih. To pa pomeni, da bi se tudi odločitve v
zvezi s pravicami teh delavcev (sklepi, odločbe, pogodbe o delu,
navodila za delo itd.) lahko izdajale v tujem jeziku. Zlasti področje
pravic v zvezi z zaposlitvijo je potrebno urejati v slovenskem
jeziku, ne glede na to, za katere delavce gre.

Kot ničnostni razlog po spremenjenem 359. členu (57. člen
sprememb in dopolnitev zakona) je v drugi alinei prvega odstavka
navedeno, da je sklep ničen, če ni potrjen v skladu z 292. členom
zakona.

K 58. členu
Predlagani 360. člen se spremeni tako, da se glasi:

Tako bi sprememba 360. člena pomenila, da bi se lahko izvršil
vpis sklepa v register, tudi če le-ta ni potrjen z notarskim zapisom
na podlagi 292. člena, ter da po vpisu takega ničnega sklepa v
register ničnosti ne bi bilo več mogoče uveljavljati.

"Roki za uveljavljanje ničnosti
360. člen
(1) Ničnosti skupščinskega sklepa zaradi razlogov iz prvega
odstavka 359. člena tega zakona ni več mogoče uveljavljati po
preteku treh let od vpisa sklepa v register, če v tem roku ni bila
vložena tožba za ugotovitev ničnosti sklepa."

Navedena sprememba je nelogična, saj bi lahko pomenila, da bi
se sprejemali skupščinski sklepi brez potrditve po 292. členu
tega zakona.
Zato naj se črta predlagana sprememba 360. člena v prvem
odstavku, 360. člen pa spremeni tako, da ostane v veljavi samo
predlagana sprememba drugega odstavka.

Obrazložitev
Predlagana sprememba 360. člena, kot je navedena v 58. členu
sprememb in dopolnitev zakona, bi pomenila, da ničnosti
skupščinskega sklepa ni več mogoče uveljavljati po tem, ko je bil
sklep vpisan v register, četudi ni bil potrjen v skladu s prvim in
drugim odstavkom 292. člena zakona.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Karla Kastelica v zvezi
z dokončanjem del na mednarodnem mejnem prehodu Krvavi potok - Kozina

Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18.4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Karla Kastelica v zvezi z
dokončanjem del na mednarodnem mejnem prehodu Krvavi potok
- Kozina ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Vprašanje državnega svetnika Karla Kastelica se glasi:
Konec lanskega leta je bilo opravljeno rušenje nadstreška na
glavnem cestišču. Od takrat se dela ne nadaljujejo, češ da "ni
denarja".
Vprašujem odgovorne službe, zakaj so se dela zaustavila in ali je
možno zaključiti dela pred novo turistično sezono. Pred vrati je
glavna turistična sezona. Vsi vemo, da je ravno obisk tujih gostov
med velikonočnimi prazniki pokazatelj prihajajoče turistične
sezone. Kakšno mnenje si bodo le-ti ustvarili glede na nezainteresiranost države, da takega mejnega prehoda ne usposobi za
normalen pretok ljudi in blaga, si lahko le mislim. Da pri tem sploh

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Karla Kastelica in predlaga Ministrstvu za finance, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
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ne omenjam služb na mejnem prehodu, ki opravljajo delo v
nemogočih delovnih razmerah že celo zimo. Omeniti moram tudi
škodo, ki jo bodo utrpele družbe na mejnem prehodu, kar hkrati
pomeni dodatno siromašenje občanov občine Hrpelje Kozina, saj
je skoraj celotno gospodarstvo orientirano na pretok ljudi in blaga
(špedicije, prevozništvo, gostinstvo, turistična dejavnost ...).
Prepričan sem, da se bodo zaradi dolgih čakalnih dob in zaradi
neurejenosti ter nenormalnih pogojev številni gostje preusmerili
na bližnje mejne prehode ali pa celo odstopili od namere, da bi nas
obiskali, kar povzroča veliko gospodarsko škodo, ne samo Občini
Hrpelje -Kozina, temveč celotni državi Sloveniji.

za leto 2000. V ta namen je Servis skupnih služb Vlade (ministrstvo
za finance je vprašanje državnega svetnika odstopilo v reševanje
Servisu skupnih služb, op. ur.) uspel zagotoviti sredstva v
Proračunu 2000 in poleti pričel z aktivnostmi za posodobitev in
ureditev tega mejnega prehoda. V skladu s predpisanimi postopki
Zakona o javnih naročilih je izbral projektanta (Projekt Nova
Gorica, d.d.) in inženiring za pridobitev upravno tehnične
dokumentacije (Dom Koper, d.o.o.), hkrati pa pridobil tudi izvajalca
(Anchi Inženiring, d.o.o.) za pripravljalna dela, za katera ni bilo
potrebno gradbeno dovoljenje (odstranitev obstoječe
nadstrešnice, ki je resno ogrožala varnost tako potnikov kot
uslužbencev na mejnem prehodu).

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

Zaradi dolgotrajnih upravnih postopkov Servisu skupnih služb
Vlade v letu 2000 ni uspelo pridobiti gradbenega dovoljenja, ki je
bilo izdano dne 29. 3. 2001 pod št. 351-04-80/00-353-1406. Servis
skupnih služb Vlade je hkrati ponovno zagotovil tudi proračunska
sredstva ter začel s postopkom javnega razpisa za izvajalca del
takoj po sprejemu Proračuna 2001. Javni razpis je v teku, tako da
pričakujemo podpis pogodbe z izbranim izvajalcem v prvi polovici
junija. Začetek gradbenih del bo neposredno sledil podpisu
pogodbe, zaključena pa naj bi bila v avgustu.

INFORMACIJA SERVISA SKUPNIH SLUŽB VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE
Mejni prehod Krvavi potok je bil zaradi dotrajanosti in neustreznosti
betonske nadstrešnice nujno potreben prenove, ki je bila planirana

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja v
zvezi z izgradnjo hitre ceste med Logom in Vipavo
Državni-svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18. 4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi z
izgradnjo hitre ceste med Logom in Vipavo (Farma) ter na podlagi
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET
Ministrstvo za promet je v svojem dopisu št. 2644-58/98-18304112 že 15. 03. 2001 posredovalo svoje stališče županu občine
Vipava glede problematike, ki je navedena v vašem vprašanju. Iz
odgovora je razvidno, da bo z izgradnjo Priključka Vipava, skladno
z izdelano in potrjeno projektno dokumentacijo PGD/PZI,
zagotovljena prometna varnost za pešce in kolesarje iz vasi Slap,
Lože in Manče. V letnem planu razvoja in vzdrževanja avtocest
za leto 2001, ki je v fazi sprejemanja, je predvideno, da se v letu
2001 prične postopek za oddajo del za izvedbo Priključka Vipava
in z deli na Priključku tudi prične. V fazi potrjevanja je tudi Novelacija
investicijskega programa za izgradnjo hitre ceste Razdrto-Vipava,
etapa Vipava-Podnanos, v katero je vključen strošek za izgradnjo
Priključka Vipava. Po potrditvi oziroma sprejemu Letnega plana
razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2001 in Novelaciji
investicijskega programa za izgradnjo hitre ceste Razdrto-Vipava,
etapa Vipava-Podnanos, se bo takoj pristopilo k razpisu za oddajo
del Priključka Vipava.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Franca Batagelja in predlaga Ministrstvu za promet, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja se glasi:
V letošnjem letu je prišlo do začetka gradnje hitre ceste med
Logom do Vipave (Farma). Kljub obljubam, da se bo končala hitra
cesta na navedenem odseku z urejenim izvozom (križiščem),,
sedaj tega ne bo. Občina Vipava zahteva, da se dovoz na hitro
cesto uredi v smislu zagotovitve varnosti prometa pešcev, še
posebej šolarjev. Urediti je potrebno podhod ali nadhod za pešce
iz vasi Slap, Lože in Manče.

Pričakujemo, da bi z deli lahko pričeli že v letošnjem letu in jih, če
bodo v ta namen razpoložljiva finančna sredstva, v prvi polovici
leta 2002 tudi končali in predali prometu.

Predlagam ministrstvu, da ustrezno ukrepa.

Državni svet predlaga Ministrstvu za promet, da v skladu s 96.
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na
vprašanje.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika mag. Dušana Semoliča
v zvezi s spremembo pravilnika o obratovalnem času prodajaln
Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18. 4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča v zvezi
s spremembo pravilnika o obratovalnem času prodajaln ter na
podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

ekonomske in socialne politike, saj se prejšnja in nova vsebina
pravilnika glede opredelitve obratovalnega časa ne razlikujeta.
Tako po prejšnji kot po novi ureditvi je redni obratovalni čas
prodajaln od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro, dežurstvo pa
predstavlja obratovalni čas izven tega časa ter ob nedeljah,
praznikih in dela prostih dnevih.

SKLEP

Bistvo vsebine sprememb pravilnika je samo v tem, da se odpravlja
nezakonita podlaga za sprejemanje občinskih odlokov o protizakonitem in protiustavnem omejevanju poslovanja trgovine na drobno
ter se s tem pravilnik usklajuje z zakonom o trgovini, ki je podlaga
za izdajo pravilnika. O tem, ali bo pristojni minister izdajal
podzakonske akte v skladu z zakonom, ni mogoč dialog. Mogoče
pa se je dogovarjati o konkretnih podrobnejših vsebinah posameznih meril.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika mag. Dušana Semoliča in predlaga Ministrstvu za
gospodarstvo, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča se glasi:
Zadnja sprememba pravilnika o obratovalnem času prodajaln je
močno vznemirila zaposlene v prodajalnah. Sprememba se je
zgodila brez nujnega posvetovanja s sindikati, ki zastopajo
interese zaposlenih. Zato vprašujem ministrico za gospodarstvo,
zakaj ne umakne iz veljavnosti zadnje spremembe pravilnika in
tako olajša nujno potreben dialog med vsemi neposredno
zainteresiranimi, da skupaj poiščejo rešitve, ki bodo razumno
ščitile interese vseh prizadetih. Ministrico za gospodarstvo tudi
vprašujem, zakaj se ne povečajo davki in prispevki za delo ob
nedeljah.

V skladu s tem je Ministrstvo za gospodarstvo 3. 4. 2001 v
sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve
oblikovalo strokovno delovno skupino, v kateri so poleg predstavnikov ministrstev tudi predstavniki sindikatov in Gospodarske
zbornice Slovenije. Naloga skupine, ki je že začela z delom, je, da
predlaga konkretnejšo razčlenitev meril za določanje urnikov
obratovalnega časa trgovskih prodajaln in da prouči izvajanje
delovno pravne zakonodaje v dejavnosti trgovine na drobno.

O dodatnem vprašanju, zakaj se ne povečajo davki in prispevki
za delo ob nedeljah, je mnenje podalo Ministrstvo za finance.
Ministrstvo meni, da takšno povečanje s sistemskega in tudi z
izvedbeno-tehničnega vidika ni sprejemljivo. Ob tem poudarja, da
že sama ureditev, da je delavec za delo v delovnem času, ki je
zanj manj ugoden, torej tudi za delo v nedeljo, upravičen do višje
plače oziroma do dodatka k plači, prinaša tudi sorazmerno večjo
obremenitev z davki in prispevki. Zato za delodajalca nedeljsko
delo že v veljavnem sistemu predstavlja znatno večji strošek
oziroma obremenitev v primerjavi z delom na druge dneve.

Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za
gospodarstvo, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega
sveta v roku 30 dni odgovori na vprašanje.
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Spremembe in dopolnitve pravilnika ne predstavljajo ukrepa

Sk!ep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z
dodeljevanjem sredstev Matjažu Roglju za usposabljanje v računalništvu

Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18. 4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z dodeljevanjem sredstev Matjažu Roglju za usposabljanje v računalništvu
ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

1. Koliko je ministrstvo plačalo Roglju za ves čas njegovega
usposabljanja in pripravljanja za tekmovanje v računalništvu
in na "svetovnem prvenstvu"?
2. Na osnovi kakšnih meril, pravil in dokazov je ministrstvo
odobrilo izplačana sredstva?
3. Ali je ministrstvo postopalo po ustaljenem postopku ali je storilo
izjemo v konkretnem primeru in odstopilo od predpisanih meril
in pogojev?
4. Kakšen bo nadaljnji postopek ministrstva v primeru obstoja
"potegavščine" oziroma "prevare"?
5. Ali bo ministrstvo uvedlo disciplinske postopke zoper svoje
uradnike, ki so odobrili taka izplačila Roglju?
6. Ali bo ministrstvo odločilo glede odvzema pooblastil in
prerazporeditev omenjenih uradnikov?
7. Ali bo ministrstvo uveljavilo odškodninski zahtevek za
povračilo izplačil navedenih sredstev in zoper katere osebe?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo:
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podobnih vlog, v obravnavo ravno teh pa so pristojne prepričale
trditve gospoda Roglja o enkratnosti in izjemnosti njegovega
domnevnega uspeha. Te trditve so dokumentirane v njegovih
dopisih, v pogovorih s pristojnimi na ministrstvu ter navedbe v
več medijih, ki so po vrsti od ministrstva zahtevali, da se gospodu
Roglju zagotovi finančna pomoč, ustrezna njegovemu uspehu.

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

Ministrstvo je takoj, ko se je pojavil dvom v verodostojnost navedb
gospoda Roglja o sodelovanju in zmagi na svetovnem prvenstvu,
o tem obvestilo pristojne organe. Preiskava o primeru je že
zaključena, v morebitnem sodnem postopku (odločitev o tem je v
rokah tožilstva) pa bo ugotovljena morebitna kazenska odgovornost gospoda Roglja.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN
ŠPORT
Ministrstvo za šolstvo in šport je s štirimi pogodbami Matjažu
Roglju izplačalo sredstva v višini 13 mio SIT kot subvencijo študija
v Avstraliji, finančno pomoč za priprave na izpit SAT 5 ter kot
finančno podporo za sodelovanje na svetovnem tekmovanju
prvakov šestih celin iz računalništva na podlagi določbe Zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, in sicer 81.
člena, ki določa, da se iz proračuna med drugim zagotavljajo tudi
sredstva za tekmovanja učencev ter za posebne oblike dela z
nadarjenimi. Ministrstvo postopkov za dodelitev izjemnih sredstev
gospodu Roglju ni vodilo po nobenem od obstoječih predpisov,
saj je šlo za izjemne, enkratne vloge, ki so bile obravnavane
posebej in ne znotraj katerega od ustaljenih postopkov dodeljevanja
proračunskih sredstev. Ministrstvo načeloma ni obravnavalo

V dosedanjem obravnavanju zadeve na ministrstvu ni bila
ugotovljena niti zloraba pooblastil s strani katerega od delavcev
niti nestrokovnost oziroma nekvalitetnost opravljenega dela, zato
ni bil uveden noben disciplinski postopek. Ob združitvi šolskega
z ministrstvom za znanost pa je bil izdelan nov akt o sistemizaciji,
v katerem so novi opisi delovnih mest in na podlagi katerega
bodo uradnikom izdani novi sklepi o razporeditvah na posamezna
delovna mesta, pri katerih bo upoštevana tudi kvaliteta dosedanjega dela ter strokovnost posameznega uradnika.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi
s tragedijo v kanjonu reke Save

Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18. 4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi s tragedijo, ki se je zgodila zaradi pretrgane ograje v kanjonu reke Save,
ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

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

SKLEP
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Branka Grimsa in predlaga Ministrstvu za notranje
zadeve, da vprašanji preuči in nanju odgovori.

Policijska uprava Kranj je bila o nesreči ob športnem igrišču na
Drulovki pri Kranju obveščena dne 15. 04. 2001. Z zbiranjem
obvestil je bilo ugotovljeno, da se je nesreča, v kateri sta umrla
Tim Draksler in Dejan Savi®, zgodila na kraju, kjer je bila
poškodovana žična ograja. Zoper Tirna Drakslerja, čeprav je v
nesreči umrl, je bila podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega
suma storitve kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti. Kazensko ovadbo je Urad kriminalistične policije PU Kranj
poslal Okrožnemu državnemu tožilstvu v Kranj (št. 4403/
12667235/D230789/K125836/466505 z dne 11. 05. 2001).

Vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa se glasita:
1. Kakšne so ugotovitve pristojnih organov o odgovornosti za
stanje, ki je povzročilo navedeno tragedijo?
2. Ali bo pristojno ministrstvo oziroma Vlada Republike Slovenije
kakorkoli ukrepala, da bi v prihodnje zmanjšala možnost takih
dogodkov?

Lastnik parcele, kjer je prišlo do tragične nesreče, je MO Kranj.
Ugotovljeno je bilo, daje bila žična ograja postavljena najverjetneje
v letu 1985 in da je poškodovana na več mestih, ne le na kraju,
kjer je prišlo do nesreče, kjer sta umrla mladoletnika. Policija še
vedno zbira obvestila v zvezi s postavitvijo žične ograje in
odgovornostjo za vzdrževanje. Po končanem zbiranju obvestil
bo policija obvestila Okrožno državno tožilstvo v Kranju.

Obrazložitev
Med igro sta zaradi pretrgane ograje ob športnem igrišču na
Drulovki pri Kranju v kanjonu reke Save ugasnili dve mladi življenji.
Država je dolžna preiskati okoliščine in ugotoviti odgovornost za
stanje, ki je tragedijo povzročilo. Država je dolžna tudi s
preventivnimi ukrepi ob sodelovanju lokalne skupnosti zmanjšati
možnost tovrstnih dogodkov.

Po nesreči je MO Kranj žično ograjo popravila.
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Komisija državnega sveta za gospodarstvo sta
4. oktobra 2000 pripravila posvet z naslovom RAZVOJNA INTELIGENCA PRED
VOLITVAMI 2000

Vodja posveta državni svetnik prof. dr. Franc Vodopivec je v
uvodnem nagovoru nanizal nekaj misli, ki jih je namenil predvsem
bližajočim se volitvam.

Vnaprej sem vedel, je dejal, da takih problemov TV v predvolilnih
soočenjih strank ne bo odprla. Zato sva na pobudo prof. dr. Janvita
Goloba organizirala s pomočjo vodstva in službe državnega sveta
ta posvet.

Čez nekaj dni bodo v Sloveniji tretje demokratične volitve, je dejal,
in glede na materialni in socialni položaj v državi bi bilo pričakovati,
da bodo stranke prišle pred volivce s prepričljivimi programi. Ti
naj bi jih prepričali, da bodo znale nakopičena socialna nasprotja
in razvojne probleme in dileme reševati tako, da bo materialno
breme države čedalje manjše, socialne razmere pa vedno boljše.
Nobene take strategije ne najdemo v programih strank in najbolj
odgovorne stranke za razmere se v javnih predstavitvah predstavljajo tako, kot da še niso imele priložnosti vladati in kot da jih
je sram uspehov ali neuspehov svojega vladanja, je menil.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je dejal, da državni
svet in njegova komisija za gospodarstvo namenjata razpravo
vsem političnim subjektom, institucijam in posameznim politikom
kot prispevek k uspešnemu oblikovanju programov in metod
komuniciranja ter političnega delovanja. Namen posveta je, da
soočimo predvsem pozitivne potenciale, pa tudi ovir za nadaljnji
razvoj slovenske družbe.

Državljani smo razdvojeni in zbegani. Za oboje imamo utemeljene
razloge, zato, je dejal, bom nekatere, ki so pomembni za mojo
presojo, tudi navedel:

Zahvalil se je prof. dr. Francu Vodopivcu za energijo in prispevek,
ki ga je vložil v pripravo posveta, pa tudi vsem uvodničarjem ter
razpravljavcem.

slabo upravljanje države, ki je razvrednotilo velik del umskega
in fizičnega dela zaposlenih v stari državi in katerega vrednost
je bila zbrana v družbeni lastnini;
nesposobnost sodnega sistema, da razčisti tudi najbolj očitne
gospodarske in druge malverzacije;
nerazčiščena vključenost posameznikov iz vrhov oblasti in
strank v različne afere in korupcijske naveze, v katerih je
poniknilo veliko javnega denarja in družbene lastnine;
zbeganost vrha izvršilne oblasti pri oblikovanju pozitivne,
sinergijske strategije razvoja v notranji in zunanji politiki ter
gospodarstvu, ki bi krepila zaupanje državljanov v državo in
njene institucije, predvsem v parlament in vlado;
pragmatično, kratkoročno naravnano reševanje problemov
notranje in zunanje politike;
nespoštovanje vladnih odločitev in zakonov, sprejetih na njen
predlog, npr. kolektivnih pogodb za zaposlene, zapolnitve
privatizacijske luknje, panična reakcija na zunanje izzive (npr.
španski kompromis in AVNOJ);
občutek socialne ogroženosti številnih državljanov iz
neprivilegiranih slojev družbe zaradi nespoštovanja delovnopravne zakonodaje pri lastnikih ali upravljalcih ali nesprejemljivo
dolgih postopkov uveljavljanja pravic bivših zaposlenih in
nezaposlenih na sodiščih;
za evropske demokratične države nesprejemljivo ravnanje
predsednika vlade in zunanjega ministra, ki sta -namesto da
bi v stranki, ki ju je izvolila na ta pomembna položaja, najprej
razčistila nesporazume in nato morebiti odstopila in odšla enostavno ustanovila novo stranko;
soglasno navijanje privatiziranega tiska za eno politično opcijo
in diskreditiranje političnih nasprotnikov na načine, ki so
zunanjemu opazovalcu iz urejenih evropskih držav
nerazumljivi, najmanj čudni, če ne komični (na primer rezultati
ankete, po kateri je vlada slaba, predsednik je dober; dalje,
podpredsedniku vlade so ukradli avto, čeprav nikoli ni bil
njegov in tudi zanj nikdar ni bil odgovarjal, itd.).

Uvodoma je prispeval še nekaj misli o oblikovanju programov in
metod političnega delovanja in komuniciranja v smeri demokracije,
kjer so komunikacije in delovanje med različnimi političnimi programi in subjekti usmerjene tako, da so za našo državo pozitivne.
Politično delovanje po demokratični poti je lahko tako, da omogoča
enemu zmago, drugemu pa seveda poraz; lahko pa je tudi tako,
da omogoči pozitivni napredek vsem političnim subjektom,
predvsem pa državljanom. Vse stranke si namreč v svojih
programih postavljajo cilje, ki so v prid predvsem državi in
državljanom. Torej naj bi bil ta cilj zelo podoben pri vseh politikih.
Menil je, da sta delovanje in komuniciranje lahko takšna, da je
energija vložena predvsem v cilje in v delo, ne pa v borbo enega
proti drugemu. Sožitje že v naravi omogoča napredek, koristi
vsem. Spor, sovraštvo, boj in nasprotovanje pa praviloma vedno
škodujejo vsem in ne omogočajo nobenih zmag.
Poudaril je, da princip političnega, državotvornega dela dejansko
nujno potrebujemo, predvsem takrat, ko govorimo o vstopanju v
Evropsko unijo. V Evropi nas ne bo nihče spraševal, ali smo ali
nismo enotni, ali smo naše cilje dobro zastavili. Poskušali bodo
zastaviti proticilje tako, da bodo koristili Evropi in tistim narodom,
s katerimi se bomo pogajali.
Menil je, da naj bo delovanje našega gospodarstva, predvsem pa
politike, nujno v smislu sodobnega demokratičnega načela
"zmagam - zmagaš".
Državni svet s svojim delovanjem ves čas deluje kot hiša razmišljanja in ne kot hiša nasprotovanja. To smo dokazali na različnih
posvetih, ki so omogočili, da so stroka, civilna družba in tudi
politika našli skupen jezik za nekatere cilje, je poudaril. Državni
svet je dejansko deloval v smislu prej omenjenega načela in ne
tako, da bi nasprotoval vladi ali državnemu zboru, posameznim
poslancem ali strankam.
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vzpodbujanja, ampak je politika pomoči in ohranjanja obstoječega
stanja. Dogaja se, da se izogibamo vzpodbudam z izgovorom, da
niso dovoljene.

Povzetek uvodnih prispevkov
Borut Meh, predsednik Komisije za gospodarstvo, je najprej
postavil vprašanje, ali je slovenska industrija sploh perspektivna
dejavnost. To ni zgolj retorično vprašanje, pač pa vprašanje, na
katero bodo morali skupaj odgovoriti kreatorji ekonomske politike,
pa tudi znanstvena in razvojna sfera.

Upal bi si trditi, je dejal, da imamo nekaj podjetij z uveljavljenimi
blagovnimi znamkami, ki bi se lahko uspešno uveljavila ne le z
izdelki, temveč tudi z naložbami na tuje trge. Občutljivi smo na
majhna vlaganja tujega kapitala v Slovenijo, premalo pa se razmišlja
o vlaganju našega kapitala v tujino. Seveda je pri tem potrebna
podpora vladne politike, saj so sama podjetja za take naložbe
prešibka.

Trdim, je dejal, da je slovenska industrija najpomembnejši,
predvsem pa najbolj trdoživi del slovenskega gospodarstva. Dve
primerjalni prednosti, ki utemeljujeta to trditev, sta po njegovem
mnenju hitra sposobnost prilagajanja trgu in še vedno relativno
nizka cena dela.

Vedeti je treba, da v Evropi ne bomo znani po naših politikih; znani
bomo zaradi naših izdelkov, zaradi vitalnosti našega gospodarstva.
V te procese je nujno vključiti čim več znanja in našo razvojno
inteligenco. Inovativne proizvodnje tržno zanimivih izdelkov brez
znanstvene sfere nikakor ne bomo mogli doseči.

V primerjavi s podjetji v tujini so slovenska industrijska podjetja že
na začetku zaradi majhnega slovenskega trga v podrejenem
položaju. Slovenski trg ni niti tako velik, da bi lahko na njem
preizkusili testne serije novih izdelkov, kaj šele, da bi omogočal
večjim slovenskim podjetjem pridobivati znaten del prihodka prav
na domačem trgu. Svojo trdoživost so slovenska industrijska
podjetja tudi kot industrija v celoti dokazala, kajti uspela so preživeti
kljub izgubi svojega največjega trga, se pravi trga naše bivše
države.

Z bolj aktivno ekonomsko politiko bomo ustvarili prijazno okolje,
ki bo spodbujalo gospodarski razvoj. In zaradi tega, je dejal ob
koncu svojega prispevka, ne smemo sprejemati vmešavanja
politike v gospodarstvo. Znanstveno raziskovalna sfera bo morala
bolj kot doslej videti svoj razlog za obstoj v sodelovanju z
gospodarstvom, še posebej z industrijo, ki bo pomenilo tudi
udeležbo pri doseženih skupnih rezultatih.

Normalno je, da se je struktura slovenskega gospodarstva
prilagajala strukturam po dejavnostih, ki jih poznamo v zahodnoevropskih državah, in da se je delež industrije zmanjševal. Poudaril
je, da bi morali zaustaviti padanje deleža slovenske industrije v
BDP in ga dolgoročno ohraniti na ravni 33 - 35 %.

Prof. dr. Franc Vodopivec je najprej govoril o tem, kako je javnost
obveščena o delovanju vlade in države. Tisk, radio in TV objavljajo
le pohvalne izjave tujih obiskovalcev, pa tudi zapisi v tujih medijih
dobivajo primeren odmev le, če so pozitivni ali dobrohotno kritični.
Prav simptomatično pa je, je dejal, kako mediji in politika molčijo o
oceni učinkovitosti slovenske vlade v zborniku The World Competitiveness Yearbook, ki ga že nekaj let izdaja International Institute for Management Developement (IMD) iz Lausanne v Švici,
Slovenija pa je vanj vključena drugo leto. Od modre vlade bi
pričakovali, da opozorila o slabostih upošteva pri sprejemanju
ukrepov, ki lahko vplivajo dalj časa. Stranka, ki hoče na volitvah
zmagati in uspešno voditi državo, bi morala upoštevati take ocene
pri pripravi razvojne politike, s katero se predstavlja volivcem.
Nič takega se ne dogaja, čeprav je Slovenija prav zaskrbljujoče
nizko ocenjena med 47 državami, ki so zagotovile podatke,
potrebne za pripravo ocene.

čeprav je izraz "industrija" dobil v zadnjih letih negativen prizvok
in smo industrijo ves čas zanemarjali, si brez nje ni mogoče
zamišljati rasti slovenskega gospodarstva.
Podatki za leto 1999 o deležih slovenske industrije pa kažejo na
njen pomen: v prihodkih predstavlja industrija 40 %, pri izvozu,
kjer je v industrijo vključena tudi proizvodnja elektrike, pa je ta
delež že krepko prek 70 %.
Ko je navajal podatke o dodani vrednosti na zaposlenega za
nekatere gospodarske dejavnosti, je ugotovil, da primerjave
pokažejo največjo uspešnost na področju financ, slabše pa je v
tradicionalnih panogah. To je v prvi vrsti tekstil, pa tudi dejavnosti,
ki delujejo predvsem na domačem trgu (proizvodnja hrane, pijač
in tobaka). Prav gotovo pa je svetla izjema kemija in že omenjeni
finančni sektor, ki pa je na tujih trgih izredno nekonkurenčen. Še
vedno prihaja do izjemno velikega prelivanja med izvoznimi sektorji
in sektorji, ki delujejo samo na domačem trgu.

Podatke za zbornik dobiva IMD od 26 organizmov, ki zbirajo
različne statistične podatke - od javnih stroškov in kriminala do
izobrazbe in socialne kohezije, nadalje iz 34 partnerskih institutov,
tudi enega iz Slovenije, v letu 1999 pa tudi od 3263 izvedencev, ki
so bili pripravljeni odgovoriti na vrsto vprašanj, ki jih ni mogočer
zajeti v statističnih številkah. V oceno je zajeto 29 držav OECD in
18 razvijajočih se držav kot pomembnih dejavnikov svetovnega
gospodarstva. V uvodu zbornika je poudarjeno, da konkurenčnost
države ni odvisna samo od BDP in produktivnosti, ker morajo
konkurenčna podjetja upoštevati kulturne, socialne, izobrazbene
in politične dejavnike okolja. Zato države tekmujejo med seboj
tako, da podjetjem zagotovijo najbolj učinkovito strukturo, institucije
in politiko. Konkurenčnost držav odraža njihova sposobnost, da
ustvarijo okolje, ki je potrebno za lokalno in mednarodno
konkurenčnost podjetij.

Podatki o strukturi izvoza potrjujejo, da so "paradni konji" slovenskega izvoza proizvodnja električne in optične opreme,
proizvodnja strojev in naprav, vozil in plovil, kemija in proizvodnja
kovin. To so glavne dejavnosti, ki prispevajo skoraj večino
slovenskega izvoza, v celotnem izvozu Slovenije pa znaša delež
industrije kar 75 %. Menil je, da vsi ti podatki potrjujejo, da je
slovenska industrija potencial, na katerega bi lahko bili ponosni in
prepoznavni v Evropi.
Treba je prenehati govoriti o tranziciji, pač pa se dogovoriti, da je
obdobje tranzicije dokončno za nami. Ekonomska politika mora
biti razvojno naravnava in temeljiti na sistemu vzpodbud, ne pa
pomoči. Slednje gotovo ni pravi izraz, saj nobeno industrijsko
podjetje ne prosi za pomoč, pač pa želi, da država zagotavlja
vzpodbude, s katerimi se bo dvignila tehnološka raven in veliko
več vlagalo v razvoj tehnologij in izdelkov. S sistemom vzpodbud
danes predvsem umirjamo socialne napetosti v določenem okolju,
saj dajemo tistim, ki so dejansko v največjih težavah. To pa je
pomoč. Tudi politika Slovenske razvojne družbe ni politika

V oceni IMD najdemo v samem vrhu ZDA, naslednjih nekaj mest
zavzemajo majhne države: Finska, Luksemburg itn., na osmem
mestu je Nemčija in na sedemnajstem Japonska. To kaže, da so
uspeli v IMD faktor velikosti države in gospodarstva dobro
uravnotežiti z dejavniki, ki so inherentni za konkurenčnost držav
in so neodvisni od njihove velikosti. Ocena temelji na podlagi
kombinacije trdih (statističnih) in mehkih (ocen izvedencev)
podatkov. Pojasnil je, da za oblikovanje ocene upoštevajo 249 od
290 zbranih podatkov; kar 2/3 ocene temelji na statističnih
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podatkih, 1/3 pa na anketnih odgovorih. Na tak način je zmanjšan
vpliv morebitnih subjektivnih ocen izvedencev in zato je ocena
dovolj zanesljiva.

na razvitost posameznih držav: najprej z razvijanjem in ustrezno
strukturo univerz in inštitutov, z zmanjševanjem regionalnih "belih
lis" in nato z najpomembnejšim delom procesa - povezovanjem
univerz in inštitutov z gospodarstvom. Proces se je nadaljeval z
oblikovanjem evropskih centov vrhunskih tehnologij - centrov
znanja (hot spots) - okrog univerz in inštitutov pa vse do
mednarodnega sodelovanja.

Za analizo oziroma oceno uspešnosti se uporabljajo različni kazalci
in osem skupin kriterijev. Slovenija je bila leta 1999 uvrščena na
41. mesto, lani je napredovala na 35. mesto. To je sicer dobro,
vendar so uvrstitve po treh temeljnih zbirnih skupinah, ki odražajo
lokalno privlačnost - proizvodnja, RR, storitve in management - s
40., 41. in 38. mestom ostale relativno nizko, če se upoštevajo
dejanske danosti, predvsem BDP (28. mesto), geografski položaj
in stopnja kulturnega razvoja. Temeljna značilnost uvrstitve
Slovenije v osmih skupinah je, da so uvrstitve po skupinah
kriterijev boljše tam, kjer je manjši neposreden vpliv učinkovitosti
dela vlade: to so moč domače ekonomije, infrastruktura in ljudje.
Zelo nizka je ocena učinkovitosti slovenske vlade; zavzema 45.
mesto med 47 državami, med katerimi najdemo tudi Indonezijo,
Filipine, Mehiko, Argentino, Tajsko itd. in seveda države v tranziciji.

Slovenija je tik ob visoko razvitem svetu. Če se bomo obnašali
podobno kot te države, ki so našle svojo notranjo moč za večja
vlaganja v razvoj svojih potencialov, predvsem človeških,
tehnoloških, inovacijskih, pa tudi za investiranje v zahtevnejša
delovna mesta, potem menim, je poudaril, da je soseščina visoko
razvitih držav naša velika prednost. Gre za velike trge velikega
kapitala in znanja, know how, za tehnologije in njihov lažji prenos.
Ta svet nas bo lahko vlekel naprej.
Podobno velja za sodelovanje z manj razvitim svetom; če bomo
uspeli krepiti svojo razvojno moč, bomo tja lahko prodajali
zahtevnejše izdelke, storitve, sisteme in svetovanje. V nasprotnem
primeru bomo hitro tarča konkurence pri tistih izdelkih in storitvah,
ki bodo slonele predvsem na manj kvalificiranem delu.

Taka uvrstitev Sloveniji ni v čast, je dejal, hkrati pa pojasnjuje,
zakaj se mediji obnašajo tako, kot da tega zbornika in uvrstitve
Slovenije v njem ni. To seveda ni brez vpliva, kajti tudi zadostna
obveščenost državljanov je eden od dejavnikov konkurenčnosti.
Jasno je, da državljani ne moremo vladi zaupati, kolikor bi hoteli,
če o vseh javnih zadevah, pa tudi o tem, kaj tujina misli o nas,
nismo dovolj obveščeni.

Nadaljeval je, da je to izhodišče, ki nam kaže, da se mora Slovenija
ravnati po tistih državah, ki dohitevajo ali pa prehitevajo razvoj.
Če se bomo hoteli približati takemu obnašanju, brez konsenza o
večjem razvojnem naporu ne bo moč ničesar doseči. Seveda pa
moramo sploh vedeti, kaj je tisto, kar je dobro za vso našo družbo,
za delavce in podjetnike, za vlado in državo ter za civilno družbo.

Želel bi, je poudaril ob koncu, da bi se v tem zborniku in v drugih
mednarodnih publikacijah, ki slonijo na analizi velikega števila
podatkov, Slovenija uvrščala čim višje ter da bi se pokazalo, da
se Slovenija notranje konsolidira in da bolje usmerja svojo usodo.

Gre predvsem za dve področji: prvo je posodobitev informacijske
infrastrukture za prenos znanja in tehnologij - ne samo materialno
in institucionalno, predvsem intelektualno. Drugo pa je prenova
gospodarstva. Podatki namreč kažejo, da v industrijo, ki dosega
80 % vsega izvoza, vlagamo le 20 % vseh naložb. Nevzdržen
trend kaže tudi podatek, da so se v prvem polletju 2000 vlaganja
države v primerjavi z letom poprej povečala za 84 %, naložbe v
industrijo pa so se znižale za 6 %.

Dr. Lojze Sočan je v uvodnem delu odprl nekaj aktualnih razvojnih
vprašanj, v drugem delu pa je poskušal nakazati odgovore na te
probleme.
Najprej je spregovoril o velikem pomenu tehnološko inovacijskega
potenciala za Slovenijo. Stopnja naše razvitosti in struktura našega
izvoza namreč zahtevata, da v prihodnje lahko konkuriramo
predvsem z več znanja, z zahtevnejšimi tehnologijami, z več
inovacijami, z več know howa, vključno z učinkovitim managementom, s poznavanjem in obvladovanjem poslovnih logistik. Z
vsem tem lahko izboljšujemo kvaliteto proizvodov in storitev ter
znižujemo njihove stroške. Konkuriranje z nekvalificiranim delom
se v Sloveniji končuje. V svetu je namreč približno 4 milijarde
prebivalcev, ki imajo bistveno nižje plače in režijo države, zato
nimamo pogojev, da bi konkurirali s takimi proizvodi in storitvami.

Spomnil je tudi na analizo mednarodne banke pred štirimi leti in
sicer da odpade 64 % vsega svetovnega kapitala na znanje, 20
% na naravne vire in 26 % na finančni kapital. Znanja je torej
dovolj, problem pa je neustrezna infrastruktura večine držav in
neustrezna usposobljenost, da se znanje usmeri v razvojni
potencial in v ustrezne programe.
Kako se organizirati za doseganje zahtevnih strateških ciljev, je
naslednje pomembno vprašanje. Med drugim je dejal, da smo,
povedano nekoliko poenostavljeno, v preteklem desetletju delali
po navodilih Evropske unije. Skratka, prilagodili smo vse elemente
sistema - pravnega, političnega, ekonomskega, človekovih pravic,
okolja - ter tudi makroekonomske pogoje poslovanja od stabilnosti
do finančnih kazalcev, zadolžitev, izvozno-uvozna razmerja itn.
Izvedli smo prilagoditve notranjemu trgu Evropske unije, lahko bi
rekli tudi globalnemu trgu.

Naslednji problem je, kako zagotoviti povečanje tehnološko
inovacijskega potenciala. Navedel je primer Irske in Finske, o katerih
se veliko govori, pa tudi misli, da je njihova razvojna moč nastala v
nekaj letih. Irska je svoj učinkoviti razvojni koncept "making knowledge work for us" zasnovala na visoki stopnji soglasja vseh
partnerjev - države, družbe in gospodarstva - da bodo več storili
za povečanje svojih potencialov. Trajalo je kar od 15 do 20 let, da
zdaj vodijo podjetja dobri managerji ter da so usposobili delavce za
obvladovanje zahtevnejših tehnologij. To so bile osnove za prehod
na zahtevnejše programe z bistveno višjo dodano vrednostjo. Tudi
na Finskem se ni začelo pred 10 leti, ampak takrat, ko so namenili
veliko pozornost izobraževanju, ko je nastala množica ljudskih
univerz, vse do današnjih 20 rednih univerz ter do izredno
kompaktnega sistema povezav med univerzami, inštituti in
gospodarstvom. Ta sistem in procese država intenzivno in stalno
spodbuja. Po zadnjih podatkih vlaga Finska v razvoj 3,3 % BDP in
ima med razvitimi državami najhitrejšo rast visokih tehnologij.

Če hočemo biti med prodornimi državami in gospodarstvi, si
moramo postaviti zahtevne cilje, se dogovarjati in dogovoriti z
vsemi socialnimi partnerji, da bomo več vlagali v razvojne potenciale, s katerimi bomo lahko posodobili infrastrukturo in uresničili
prenovo gospodarstva.
Danes so in bodo še do vstopa v Evropsko unijo politiki osnovna
povezava med EU in Slovenijo. Potem bo drugače; ocenjevali nas
bodo po tem, ali imamo zdravo in konkurenčno gospodarstvo, ali
gospodarstvo ne potrebuje subvencij in raznih podpor ter ali imamo
družbo, s katero se je mogoče kaj dogovoriti. To bo tisto, je
poudaril, kar bo določalo našo integriteto in odločalo o naši
tehnološki, gospodarski, razvojni in tudi kulturni identiteti v Evropi.

V državah Evropske unije je ta proces nastajal in potekal glede
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naroda. Politika se mora tega zavedati, žal pa se tedanja politika
tega ni zavedala, če bi bil sprejet tehnološki tolar, bi bilo mesto
Slovenije danes gotovo drugje.

Da bo Slovenija lahko uresničila temeljne strateške cilje, bo morala
spremeniti doslej pretežno reaktivno naravnano razvojno politiko
in preiti na proaktivno naravnano razvojno politiko. To pomeni, je
poudaril, da bo morala Slovenija bistveno znižati delež BDP, ki ga
sedaj namenja za razne oblike subvencioniranja in kupovanja
socialnega miru, kar je poimenoval kot naložbe v preteklost (okrog
14% BDP), ter bistveno povečati vlaganja v znanje (izobraževanje,
tehnološki razvoj in usposabljanje zaposlenih, brezposelnih in
poslovnih funkcij podjetij), kar je poimenoval kot vlaganja v
prihodnost (okrog 8,5 % BDP). Razvita gospodarstva vlagajo
med 10 % in 17 % v znanje. Tako politiko kot gospodarstvo,
civilno družbo itn. čakajo izjemno težke reforme. Brez večje stopnje
sodelovanja ter uspešnejšega dialoga in dogovorov ne vidim
rešitve teh problemov, je dejal.

Nadaljeval je z nekaj argumenti za trditev, da postaja korporacijsko
("corporate govemments") znanstvena disciplina, o kateri se v
Sloveniji sploh še ne govori, nadvse aktualna tudi pri nas.
Trdim, je dejal, da so za Slovenijo trenutno značilni naslednji
procesi: etatizacija družbe, to je državni kapitalizem z gospodarstvom pod večinsko (lastniško in regulatorno) kontrolo države
oziroma državno nadzorovanih lastnikov. Privatizacija je bila v
bistvu izpeljana na ta način, da so se vzpostavili državno
nadzorovani lastniki; to so različne institucije, pidi, skladi, agencije,
pa tudi državne banke in podobno. Vzporeden proces, ki je bil
takrat označen kot začasen, je etatizacija ustvarjalnih dejavnosti:
šolstvo, znanost, kultura, celo nekateri mediji - vse to je bilo
takrat nacionalizirano. Danes moramo še vedno govoriti o
izključno državni znanosti, državnem šolstvu, civilne družbe pa
v bistvu na tem področju ni.

Za konec pa se je dotaknil še konsenza in nekaterih oblik razvojnega dogovora socialnih partnerjev.Ta razvojna filozofija je v različnih
oblikah značilna za družbe z nadpovprečno uspešnim razvojem.
V primeru "azijskih tigrov" je bila to predvsem avtokratična oblika
podrejanja vseh drugih ciljev pospešenemu razvoju. Za današnje
manjše in srednje države severne Evrope, tudi same se imenujejo
"družbe konsenza", pa je ta proces izrazito demokratičen; zanje
je značilen prav skladen konsenz. Človeka so v bistvu identificirali
ne kot prevelik strošek dopoldne, ko dela v podjetju in kot kralja
popoldne, ko je potrošnik, ampak kot kreativnega člana
informacijske družbe. Menil je, da brez takih razmišljanj in
prizadevanj za razvoj Slovenija ne bo mogla narediti osnovne
preobrazbe v razvitejšo in učinkovitejšo družbo, kar bi bil prvi
pogoj, da se približno v eni generaciji vključi v visoko razviti svet.

Naslednje je politizacija in birokratizacija družbe z značilno
nadvlado politike nad civilno družbo oziroma javnega nad
zasebnim, s podrejanjem posameznika korporacijam, oblastem
in družbi ter s šibko in družbeno nevplivno civilno družbo.
Gre za svojevrstno evrobirokratizacijo, v bistvu za neprestano
širjenje mreže javnih institucij, ki jih moramo ustanavljati na poti
evropskega prilagajanja. Gre pravzaprav za to, da ubogamo, kar
nam velevajo birokrati iz Bruslja. Na to, je dejal, bo slovenska
inteligenca vse bolj glasno opozarjala.

Prof. dr. Franc Vodopivec je posredoval številne podatke in
primerjave o gospodarski rasti Slovenije, zadolženosti ter
servisiranju notranjega in zunanjega dolga v posameznih
proračunskih obdobjih, investicijah in gibanju brezposelnosti
(preglednice so objavljene v zborniku, op. ur.).

Ob tem se po njegovem mnenju zastavlja dvoje vprašanj. Prvo
vprašanje je, ali je v bistvu uspela privatizacija kot temeljni reformni
projekt ali pa so se, kot sam pravi, spremenila le imena institucij
oblastvenega, torej javnega monopola nad kapitalom oziroma ali
ni zadržana nadvlada politike nad ekonomijo in tudi civilno družbo.
Ali je slepo stopicanje po evropski poti vse, kar danes zmore
slovenska pamet in sme storiti slovenska politika, je drugo
vprašanje.

Dr. Rado Bohinc je svojo temo poimenoval korporacijsko
upravljanje kot dejavnik konkurenčnosti ter menil, da je tema
izjemno pomembna za razpravo na tem posvetu. Iz dokaj obsežne
teme se je omejil le na nekatera vprašanja, dopolnjeno ter s slikami
in tabelami opremljeno besedilo pa je objavljeno v zborniku.

Na področju korporacijskega upravljanja pa prihaja do bolj ali
manj naključnega prenašanja ameriških in evropskih konceptov;
ameriških zaradi ekonomske inteligence, ki se je tam šolala, in
evropskih, npr. nemškega koncepta zakona o gospodarskih
družbah, ki ga je pravniška inteligenca prevzela v naš sistem. To
dvoje se marsikje ne ujema, ni skladno in zaradi tega silno pada
učinkovitost.

Pridružujoč se mnenju dr. Sočana in dr. Vodopivca se je navezal
na njuni razpravi. Spomnil je, da je bil leta 1995 parlamentu
predložen zakon o tehnološki posodobitvi Slovenije do leta 2000,
popularno imenovan "tehnološki tolar do leta 2000". Zakon je v
petletnem obdobju predvideval na leto po 2 milijardi tolarjev. Z
današnjega zornega kota je to malo, takrat pa je bilo to kar precej
denarja za tehnološko posodobitev Slovenije, za vključevanje
Slovenije v informacijsko družbo, ki je takrat kot projekt nastajala
v Evropi. Ta projekt tehnološke posodobitve naj bi podprl pet
nacionalnih tehnoloških programov, pa tudi druge programe, npr.:
biotehnologija, informacijska tehnologija, novi materiali, avtomatizacija procesov in kibernetika, eko- tehnologija, energetika in
tako naprej.Ta projekt, ki bi zagotovo prispeval k temu, da Slovenija
ne bi bila na 45. mestu med 47 državami, uvrščenimi na seznamu
OECD, je takrat parlament hladnokrvno in neodgovorno zavrnil z
argumentacijo, ki je bila zelo prozorna: da je to namreč
izvenproračunska poraba in se metodološko ne vklaplja v
proračun. Znano pa je, da sta se takrat realizirala dva ali trije
podobni tolarji, med drugim obrambni tolar. Dr. Sočanu je pritrdil,
da je v bistvu šlo za vprašanje politične osveščenosti ter za
razumevanje, kje se Slovenija kot država civilizacijsko nahaja. V
zvezi s tem je dejal, da primitivne družbe v bistvu ne potrebujejo
znanja, potreba po znanju odseva stopnjo civilizacijske ravni

Nacionalno gospodarstvo je pod večinsko regulatorno - direktno
ali indirektno - kontrolo države. Menil je, da to ustvarja nevarnost
za podrejanje interesomm države kot lastnika, kot javnega
upravitelja, kot regulatorja ali pa seveda tudi kot predstavnika
političnih strank. Od tod pa tudi nevarnost za konkurenčnost
slovenskega gospodarstva, ki izvira iz tega, da država in politične
stranke s svojimi interesi pravzaprav obvladujejo gospodarstvo.
Navedel je le nekaj primerov tega, kar je pod direktno kontrolo
države: gre za kompletno gospodarsko infrastrukturo, ki je pod
direktno kontrolo države (železniški, letalski in luški promet),
telekomunikacije in poštne dejavnosti, kompletna energetika
(proizvodnja, prenos in distribucija), komunalno gospodarstvo,
velik del bančništva (obe največji banki) in celo deli industrije
(črna metalurgija, del barvne metalurgije).
Ves ta instrumentarij direktnega lastništva, torej lastništva prek
bank in finančnih organizacij, pidov, prek razvojnega "holdinga"
oziroma Slovenske razvojne družbe, pomeni, da je država v
korporacijsko upravljanje vključena zelo močno. Močni lastniki
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Idejni projekt principov vzpodbud za slovensko ustvarjalnost je
kombinacija štirih med seboj soodvisnih in povezanih štirih
osnovnih principov:

oziroma močni bloki substituirajo pristojnosti uprave, ki izgublja
svojo samostojnost za poslovne odločitve, institucionalni delničarji
pa postajajo aktivnejši in sprejemajo poslovodne, kadrovske,
razvojne in podobne odločitve.

A - Princip stalnega javnega natečaja
B - Princip procesne rasti
C - Princip postavljanja kriterijev
D - Princip financiranja

Na drugi strani imamo male delničarje, ki niso povezani v bloke z
institucionalnimi, izgubljajo pomen in vpliv na odločanje v
skupščinah delničarjev in s tem na imenovanje nadzornih svetov.
Politično kadrovanje v nadzorne svete je povzročilo, da se je
razvrednotila funkcija nadzora, ki je v pogojih dvotirnega sistema
upravljanja temeljna funkcija. Skratka, vse to povzroča v bistvu
takoimenovani delničarski aktivizem, ki je zminimiziral vlogo
menedžmenta in postavil v ospredje lastnike in njihove interese.

Ni dolžnost državnega uradnika, je dejal, da vzame na znanje ali
se celo navduši nad mojim projektom principa vzpodbud. Na meni
je, da ga postavim in uveljavim, ker vanj verjamem, ter da si
izborim, da zaživi.

V nadaljevanju je posredoval nekatere podatke o lastninski strukturi
izbranih slovenskih podjetij za obdobja od 1996 do 1999 (tabele
so objavljene v zborniku, op. ur.). Podatki so iz gradiva, ki je v
pripravi v okviru projekta in ki raziskuje korporacijsko upravljanje
v Sloveniji. Naročnik projekta je GZS, izvajalec pa Slovenski inštitut
za management.

V nadaljevanju je postavil vprašanje, kdo dejansko kaj naredi za
domovino, za pravičnost. V predvolilnem času se vsi kandidati
hvalijo, kaj vse bodo naredili, če bodo izvoljeni. Svoje ugotovitve o
tem, kaj je bilo obljubljeno oziroma povedano in kaj ni bilo narejeno
ali uresničeno, je podkrepil z izjavami in citati predsednika Drnovška in LDS ter z navedbami iz koalicijske pogodbe in aneksa k tej
pogodbi. Nekaj primerov navajam zato, je poudaril, ker sedaj zopet
obljubljajo izvedbo ključnih zadev. In kaj lahko naredi razvojna
inteligenca pred volitvami? Naredi lahko le to, da da glas tistemu, ki
uspe z dejanji in ne le z obljubami dokazati, da se bori za pravičnost.

Reprezentativnost vzorca izkazujejo naslednji podatki:
193 analiziranih podjetij
delniške družbe, ki kotirajo na vseh borznih kotacijah
vse delniške družbe iz seznama 30 največjih podjetij iz
osrednje slovenske regije
vse delniške družbe iz seznamov 10 največjih podjetij ostalih
regij
delniške družbe iz seznama 100 največjih slovenskih
gospodarskih družb.

Dr. Tine Stanovnik je govoril o aktualnih problemih na področju
socialnih izdatkov. Nisem edini, je dejal, ki trdi, da socialni izdatki
niso le strošek, ampak v bistvu eden od pogojev obstoja moderne
države. Znano je, da je visoka raven šolstva, zdravstva in sistema
socialne varnosti značilnost praktično vseh visoko industrializiranih oziroma razvitih držav. Seveda pa ima to nekatere
posledice, saj pomeni financiranje socialnih pravic visok delež
javnofinančnih odhodkov v BDP.To je evropski oziroma natančneje
rečeno kontinentalni model in Slovenija se v bistvu tega precej
drži.

Seznam 193 delniških družb je bil poslan KDD, ki je poslala podatke
o strukturi delničarjev za 160 podjetij.
Kot indikativen podatek je navedel, da je bil leta 1996 delež države
v vseh delnicah 0,28 %, leta 1999 pa se je povzpel na 30,53 %.
Delež fizičnih oseb je bil na začetku nekaj več kot 38 %, da bi leta
1999 padel na 17 %. Nevarnost državnega obvladovanja
gospodarstva oziroma popolnega državnega kapitalizma je
objektivna in tudi številke prikazujejo te trende.

Zaznava pa se splošni trend, da se skušajo določeni izdatki s
tega področja, gre predvsem na delež javnih izdatkov za zdravstvo in za socialno varnost, zmanjšati in sicer na račun večjega
privatnega financiranja. Ob tem pa je treba reči, da obstajajo zelo
močni argumenti za javno financiranje; to ni domena evropskih,
ampak ameriških ekonomistov, ki na podlagi raziskav trdijo, da je
javni sistem učinkovitejši - zlasti na področju zdravstva ter socialne
varnosti.

Med zaključnimi ugotovitvami je poudaril naslednje:
zavzeti se kaže zlasti za to, da se trg kapitala demonopolizira
v korist konkurence bolj razpršenih lastnikov. Vlada bi morala
vzpodbuditi oblikovanje in sprejem predpisov, ki bodo preprečili
monopolizacijo na trgu kapitala; gre za predpise s področja
vrednostnih papirjev in davčne predpise;

Evropski trend pa le sledi temu, da se vsaj zadrži določena raven
in poveča delež financiranja iz privatnih virov. Temu poskušamo
tudi mi nekako slediti, delno na področju zdravstva, bolj pa je to
vidno ob pokojninski reformi.

po desetih letih, ko smo začeli s privatizacijskimi projekti, bi
morali nadaljevati z nacionalnim programom privatizacije.
Vzpodbuditi bi morali izdelavo projekta prodaje državnega
premoženja, predvsem dele godpodarske infrastrukture,
energetike, transporta, telekomunikacij, črne in barvne
metalurgije, Slovenske razvojne družbe in bank, kakor tudi
obeh največjih skladov, ki sta institucionalna lastnika v večini
slovenskih korporacij.

Vedno bolj pogosto se govori o krizi pokojninskih sistemov; gre
predvsem za krizo financiranja. Tudi mi imamo težave; v zadnjem
času ta kriza dejansko samo akcelerira, trajnih rešitev - razen
zmanjševanja določenih pravic in večanja deleža privatnega
financiranja-ni.
Problem vseh teh javnih sistemov in tudi našega je, da vsebujejo
izjemno veliko kvazi sociale. O tej si nihče ne upa govoriti, zanimivo
pa je, da se problem kvazi sociale nikoli ni javno izpostavil kot
tema ali razprava ob pokojninski reformi.

Miha Burger je predstavil projekt oziroma uveljavljanje novega
principa vzpodbud za slovensko ustvarjalnost. Na ločnici med
svetom in področjem, ki je podvrženo principu redne uradniške
plače, in svetom oziroma področjem t. i. svobodnega, globalnega
trga je potrebno vzpostaviti nov prostor za princip vzpodbud
slovenski ustvarjalnosti; slovenski, ker ne moremo kopirati modela
neke druge razvite države.

Opozoril je, da poleg kvazi sociale obstaja še nek širši pojav, ki
zadeva celotni javni sektor, tako izvajalce kot uporabnike. Vsaka
skupina si skuša izboriti poseben položaj znotraj tega sistema:
na izvajalski strani poznamo nenehne grožnje s stavkami in
podobno, na uporabiški strani pa je problem kvazi sociale.
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Dr. Janko Prunk je svojo razpravo pod naslovom S kakšno
zgodovinsko dediščino Slovenci vstopamo v novo tisočletje začel
z ugotovitvijo, da gradi vsak človek, vsaka razvita družba in
narod svojo eksistenco na tradiciji, na pretekli izkušnji, s katero
se je srečal, ko je začel oblikovati svojo zavest. Zgodovinska
izkušnja ali tradicija je eden najosnovnejših elementov človekove
družbene in narodove zavesti. Ni enostavno odgovoriti na vprašanje, kakšno tradicijo, katere moralne, socialne, politične in
antropološke vrednote Slovenci kot ljudje, predvsem pa kot člani
slovenskega narodnega kolektiva in s tem Evropejci, nosimo iz
pretekle zgodovine v novo tisočletje. Naša zgodovina kot tudi
zgodovina drugih evropskih narodov namreč nima samo ene
splošno sprejete razlage. Ne gre samo za diametralno različne
interpretacije dogajanja med drugo svetovno vojno, gre tudi za
mnogo starejša dogajanja in dejanja na Slovenskem ter za različno
ocenjevanje vseh treh velikih socialnih in ideoloških praks od
druge polovice 19. stoletja do danes.

Popolnoma v duhu časa je Demosova vlada, s katero se je pri
nas uvedel politični pluralizem, ustanovila sklad za pluralizacijo
medijev in to je omogočilo, da je začel izhajati nov politični dnevnik
Slovenec. Četudi ni izpolnil pričakovanj, vloženih vanj, četudi je bil
obupno slab zlasti na svojih informacijskih straneh, pa je zanetil
zdravo konkurenčno mrzlico med obstoječimi časniki. Kot
sodelavec Slovenčevih Sobotnih branj in Delove Sobotne priloge,
se skoraj ni mogel načuditi velikodušni odprtosti nekdanjega
osrednjega režimskega glasila, ki si je celo dal k svojemu imenu
napisati geslo Neodvisni časnik za neodvisno Slovenijo. Doživeli
smo nekaj, kar bi moralo biti samoumevno ves čas in je samoumevno v demokracijah, vrednih tega imena, je dejal. Drugače
misleči sodelavci smo postali cenjeni in vabljeni. Celo levičarska
Republika je skušala pridobiti sodelavce z lastni/ni prepričanji,
vendar je ta srečna epizoda trajala le kratek čas. Ta razsvetljeni
čas je ugasnil z nastopom druge Drnovškove vlade. V tistem
nesrečnem času po drugih volitvah je ugasnil Slovenec in
istočasno z njim tudi Republika. S tem se je pri tiskanih dnevnikih
vrnila situacija, ki je zelo spominjala in še spominja na nekdanje
čase. Spet smo ostali pri treh nekdanjih dnevnikih, od katerih je
nekdanje osrednje glasilo spet prevzemalo svojo osrednjo,
takorekoč merodajno vlogo. Sama po sebi ta situacija še ne bi
nujno pomenila zdrsa v stare kolesnice, če se ne bi s tem
monopolnim položajem vračal tudi monopolni značaj in tudi
monopolna drža osrednjega dnevnika. Iz njegove glave ni le izginilo
že omenjeno geslo, temveč je že prej iz njegove hiše odšla ekipa,
ki je skrbela za prejšnjo pluralistično odprtost častnika. Vrnil se je
torej institut osrednjega, kot že rečeno, merodajnega dnevnika,
ostala dva pa ob stari sestavi njunih moštev nista spreminjala
svojega nekdanjega duha, le da je mariborski Večer, izkoriščajoč
Delovo enostransko zapetost, skušal prestopiti štajerske meje.
Ponesrečeni start Magovega Jutranjika je našo medijsko situacijo
samo še poslabšal, je menil in nadaljeval.

Interpretacije so odvisne od izbora materiala, od poudarka nekateri poudarjajo bolj gospodarsko plat razvoja, drugi
tehnologijo, tretji ideološke, četrti izrazito politične teme - in od
idejnega izhodišča interpretatorja.
Nato je opredelil izhodišče za interpretacijo slovenske zgodovine
in tradicije, ki jo nosimo s sabo v novo tisočletje, in nadaljeval:
Slovenci odhajamo vanj v zavedanju, da smo zrel, moderno razvit
narod, sicer eden najmanjših, in da pripadamo zahodnoevropskemu civilizacijskemu krogu. Zavedamo se, da smo za svojo
narodno afirmacijo, za svojo narodno avtonomijo in ozemeljsko
celovitost in končno za svojo državo v zadnjem stoletju vlagali
ogromno energije in iskali različne poti rešitve, tudi zelo tvegane.
Zavedamo se, je poudaril, da je naše mesto v združeni Evropi, ki
mora biti le nekakšna konfederacija ali kvečjemu federacija narodov;
narodi in njihove kulturne bitnosti se morajo ohranjati v združeni
Evropi. Slovenci nosimo s seboj v Evropo krščansko religiozno in
kulturno tradicijo, ki pa se pri velikem delu mlade generacije že zelo
izgublja. V naslednje tisočletje nosimo razvite delovne navade,
zavest, da je delo največja vrednota, ki bi morala določati človekov
položaj v družbi. Še vedno je precej razvit občutek za poštenje,
toda volja za uveljavljanje socialne pravičnosti močno pojenjuje z
naraščanjem zasebnosti. Lahko bi trdili, da se bolj kot prej uveljavlja
dobra podjetniška miselnost ob skrbi za ekološko ravnotežje. Pri
Slovencih sta bila vedno zelo cenjena izobrazba in kultura.

Kakšna je ta situacija, če skušamo ujeti njene psihološke
značilnosti? Zakaj se mi zdi ta situacija slaba? Navedem naj, je
dejal, dve najbolj nesrečni posledici nastalega stanja. Prva je, da
so v tem stanju mogoče sočasno v vseh dnevnikih orkestrirane
pogromaške medijske gonje - ton jim daje tednik Mladina - ne da
bi se lahko takrat prizadeta stran ali tarča medijsko enakovredno
zoperstavila. Imena najbolj izpostavljenih tarč poznamo: Janez
Janša, nadškof Rode, Marjan Podobnik in zadnji čas dr. Bajuk.
Produkcija črnih propagandnih izdelkov, kot so notranji sovražnik,
verski inkvizitor, goljuf, tujec, belogardist in podobno, po zgledu
velikega mojstra Goebbelsa, zastruplja naš javnomnenjski prostor
z netenjem sumničenj in nestrpnosti in vrača med nas duh razkola.
V takem vzdušju se ne da priti do nobenega konsenza za razvoj
in sleherna poštena, dobronamerna javna kritika je onemogočena.
Vsak, še tako dobronameren kritik v takem vzdušju izpade kot
javni denunciant ali kot tisti, ki je vskočil na drugo stran. Druga
taka nesrečna značilnost te psihologije pa je vse večja verjetnost,
da se takega stanja navadimo in da ga ne čutimo več kot motnjo
ali nelagodnost.

Kljub vsem družbenim in duhovnim strujam - liberalizem, "new
age" - menim, je dejal, da smo Slovenci še vedno narodno zavedni,
da imamo radi svojo deželo, da pa se še vedno nismo dobro
navadili ceniti in upravljati s takšno vrednoto, kot je lastna država,
zgrajena demokratično in pravno. Težko tudi rečemo, da imamo
tradicijo družbene medslojevske solidarnosti, kot jo poznamo v
Skandinaviji ali v deželah Beneluksa, pa tudi v Nemčiji in Avstriji.
Na našo slabšo stran pa po njegovem mnenju kažejo naslednji
elementi: tradicija izredno grobe razklanosti političnega življenja,
utemeljene na staromodnih dialoških podlagah; prepočasen
traansfer dosežkov slovenske znanosti v razvojne gospodarske
programe; slabe tradicije v znanstveni in kulturni sferi, kjer je
organiziranost še popolnoma socrealistična, zaprta, monopolna,
nekonkurenčna.

Ne oporekam uredništvom naših tiskanih dnevnikov, da objavljajo
ali ne objavljajo, kar se jim zdi. Odgovorni so za svoje početje,
kakorkoli že in komurkoli že. Nenormalno in nezdružljivo s pluralističnim političnim okoljem pa je dejstvo, da imajo vsi ti listi enake
usmeritve in da sledijo enaki, še kako razpoznavni politični volji.
V zvezi s problemom enakomernega in uravnoteženega obveščanja je za ilustracijo navedel, da v naših dnevnikih, še posebej pa
v osrednjem dnevniku, ni najti poročil o Slovencih s Koroške, s
Primorske, v Italiji, ni poročil o Slovencih v Avstraliji, v Ameriki itd.

Viktor Blažič je, izhajajoč iz naslova svojega prispevka "Uravnoteženo in zadostno obveščanje državljanov o javnih zadevah",
menil, da je obveščanje eden od infrastrukturnih pogojev razvoja,
takega razvoja, o katerem je govoril dr. Sočan. Samo z
uravnoteženim in zadostnim obveščanjem je možno doseči tisto,
kar pospešuje razvoj, in sicer z konsenzom.

Nič navadno torej ni, če so nekatera združenja civilne družbe, tudi
spričo ravnodušnosti prizadetih političnih strank, sprožila pobudo
za oživitev vladnega sklada za pluralizacijo medijev, je zaključil.
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Dr. Janvit Golob je želel s svojo razpravo prispevati k naporom,
da bi z zdravim gospodarskim razvojem dosegali novo kvaliteto,
s katero bi se povezovali v evropski prostor.

Povzetek razprave
Prof. dr. Miran Mihelčlč je med drugim opozoril na uvodne
ugotovitve dr. Prunka in g. Blažiča o premajhni pripravljenosti
naše družbe za dialog ter o obveščanju državljanov o javnih
zadevah. Opozorilo, da se ne znamo pogovarjati, da težimo k
premoči ene strani nad drugo, kaže, da smo daleč od idealne
družbe - omenil jo je prof. Sočan - ki v bistvu išče soglasje.

Opozoril je, da politične stranke na svojih kongresih in konvencijah
ves čas ponujajo volivcem med prioritetami svojih aktivnosti skrb
za razvoj in znanje.Tudi na televizijskih soočanjih nenehno ponavljajo skrb za znanje in razvoj; kaže, da je to le nujen okrasek,
globlje razčlenitve teh dveh pojmov pa zasledimo.
Zavedati bi se morali, daje za nas zelo pomemben razvoj gospodarstva in tehnologije, ki v največji meri dajeta ekonomsko podlago
za razvoj drugih področij - zdravstva, znanosti, šolstva itd. Razvoj
naj izhaja iz razumnega gospodarstva, ne pa iz zadolževanja.

Ker je za razvoj zelo pomembna organizacija države oziroma
družbe, je postavil vprašanje, ali bodo zmagovalne stranke oziroma
koalicije pripravljene prevzeti obveznost, da bodo javno razpisovale vsa prosta delovna mesta oziroma pravilneje - delovne
programe. Da organizacija naše države ni dobra, kažejo slabe
ocene kakovosti dela naše javne uprave. Imamo tudi slab sodni
sistem. Tudi sistem plač javnih uslužbencev ni urejen; Slovenski
razvojni svet in stroka sta že pred šestimi leti pripravila izhodišča,
toda volje za ureditev tega področja ni.

Posebej je poudaril, da je za rast domačega proizvoda izjemno
pomembna vloga tehnične in razvojne inteligence, ki jo v največji
meri predstavljajo inženirji kot nosilci tehničnega znanja za
ustvarjanje višje dodane vrednosti.
Ko je država vpeljala davek na dodano vrednost, je dejal, bi bilo
logično, da se delovna energija, znanje in denar usmerjajo v
zviševanje dodane vrednosti in s tem posredno v večje blagostanje
državljanov in njihove države.

Podprl je predlog dr. Goloba, da je treba bolj intenzivno razmisliti o
večji vlogi inženirjev kot ustvarjalcev dodane vrednosti.

Če ekonomija, ki ima v rokah tako privatni kot kapital v državnem
sektorju, ne bo sprevidela, da mora bolj misliti na področje tehnike,
kamor se danes vpisuje manjši in tudi manj kvaliteten del populacije,
se bo jutri sama, posredno pa tudi država, znašla v sila neprijetni
situaciji. Sektor tehnike vztrajno propada, kljub temu da je poklic
tehnika globalen in da bi tehniki, predvsem mlajše generacije, ob
trezni ekonomiji morali videti določeno perspektivo.

Prof. Dušan Mlinšek je dejal, da se ob razmišljanju o Sloveniji
sprašuje, ali se je Slovenija kot majhna specifična dežela že kdaj
lotila analize - na področju gospodarstva, znanosti, raziskovanja
itd. - v čem so pomanjkljivosti in v čem prednosti majhne dežele.
Po temeljiti analizi bi se lahko sistematično lotili zmanjševanja
vplivov pomanjkljivosti in pospeševanja in izkoriščanja naših
prednosti. Temu se nismo nikdar dovolj posvetili.

Moč politike, tako izvršne kot zakonodajne, je v ožjih vodstvih
strank, ki se z več ali manj sreče in pameti odločajo o ključnih
vprašanjih, pomembnih za vse nas, je dejal. Od vrha preko ožjega
vodstva pa stranke delujejo hierarhično in po principu podrejanja.
Le redki predstavniki razvojne inteligence se vključijo v tako
strukturo in zato se ne kaže čuditi paradoksu, da se na najvišjem
političnem nivoju pojma znanje in razvoj le formalno omenjata.

V nadaljevanju je pojasnjeval povezovanje med znanostjo in
tehnologijo in dejal, da bomo počasi dojeli, da sta znanost in
tehnologija kot medsebojna oplajajoča se sprega močno kriva za
resno prizadeto okolje. Ni nova ugotovitev, da je zato ta sprega
na zatožni klopi. In zakaj do tega prihaja? Moderna znanost odkriva
v naravi njene iznajdbe in jih predaja tehnologiji, da jih po hitrem
postopku pripravi kot produkt za trženje. Na tej poti prihaja do
novih problemov, ki jih tehnologija odstopa znanosti v reševanje.
Celoten, medsebojno vzročno povezan proces pa poganja dandanašnja moderna in vprašljiva ekonomija. Posledica takšnega nepreverjenega, prenaglega in predvsem neodgovornega procesa
so negativne stranske posledice, ki resno prizadevajo življenje in
njegovo okolje.

Dr. Jože Kobe se je glede na razprave predgovornikov vprašal,
ali smo sploh sposobni v naši majhni državi priti do novega
proizvoda z visoko dodano vrednostjo in ali ga lahko napravimo
sami.

Osrednje vprašanje je torej vprašanje odgovornosti. In vprašujem
se, je dejal, ali ne bi kazalo, da se Slovenija zamisli o tej spregi
med znanostjo in tehnologijo ter se z odgovornostjo odloči za
patente, za odkritja, kjer so stranski negativni učinki čim manjši.

Če se odločimo za lastni razvoj, je dejal, se moramo tudi odločati,
ali naj bo hiter ali počasen. Iz študije dr. Marka Kosa, ki jo je naročil
takratni minister za znanost, smo bili raziskovalci poučeni o
posameznih kategorijah razvojnih stopenj proizvodov: od pletenih
košar (1. kategorija) do najvišje (7. kategorija) - vrhunska
elektronika, nova zdravila, premazi, dograjene recepture polimerov itd.

Dr Rudi Kroplvnlkje pripomnil, da v predvolilnih nastopih političnih
strank veliko slišimo o izobraževanju, raziskovanju in razvoju,
veliko obljub je o uvajanju nove ekonomije v slovensko gospodarstvo. Vemo pa, da nekega sporazuma o razvoju v Sloveniji
nikakor nismo mogli doseči, menda zaradi tega, ker naj bi to
preveč kazalo na plansko usmerjanje gospodarstva, čeprav je
dr. Sočan navedel države, ki so se na podlagi razvojnega
konsenza uspešno razvijale. Pri nas pa se še dogovorjene zadeve
niso izvajale, preprosto zaradi tega, ker se ni nobena vladajoča
koalicija dogovorila, kako bo financirala svojo politiko. Proračun
ali struktura porabe javnih financ ni samo to, koliko bo kdo dobil,
ampak je to predvsem razvojna usmeritev in ogledalo izvajanja
politike vladajoče koalicije.

Postavlja se vprašanje, ali je slovenska industrija sposobna že
danes biti v sedmi kategoriji, kjer gre za visoko dodano vrednost,
velike zaslužke in kjer se bomo lahko umestili v Evropo. In
naslednje, morda provokativno vprašanje: ali je bilo kaj storjenega
vtem smislu? Odgovoril je pritrdilno. Pred petimi leti smo v razvojno
raziskovalni sferi imeli praktično strategijo, ki je od Bele knjige
pripeljala do razvojne strategije z natančnim opisom kritičnih
tehnologij, je dejal. Zaradi zastoja, ki sta ga povzročila vmešavanje
politike in programsko financiranje brez upoštevanja prioritet, pa
bomo zdaj potrebovali še pet let, da pridemo do tistega, kjer smo
praktično že bili.
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če pogledamo programe političnih strank in javna soočanja na
radiu in televiziji, se nikjer ne razpravlja o tem, kako nameravajo
finančno zavezati vse te obljube, ki jih dajejo v svojih programih,
je dejal.

Omenjeno je bilo tudi, da v Sloveniji nimamo strategije; ironično
temu lahko oporekamo, da ni res, je dejal, saj smo Slovenci v
desetih letih kupili po 50.000 avtomobilov na leto, vsak je stal
približno 20.000 mark, kar je skupaj zneslo 10 milijard mark. Iz
tega vidimo, da je bil velik del akumulacije porabljen za avtomobile,
skoraj enaka vsota pa je bila porabljena za gorivo.

Poudaril je, da nobena obljuba političnih strank, ki ni ustrezno
finančno podprta, ne more imeti posebne teže. To se je v zadostni
meri pokazalo tudi v preteklosti, kar je ponazoril s prometno politiko.
Približno trideset let je v vseh prometnih politikah in tudi v sedanji
vedno imel razvoj javnega prometa prednost pred osebnim. V
okviru javnega prometa se je dajala prednost železniškemu prometu kot ekološko in prostorsko bolj ugodnemu za sonaravni
razvoj. S pomočjo davčne politike in politike cen naftnih derivatov,
pa tudi investicijske politike, se je močno razvil osebni promet;
javni promet zaostaja in je danes v krizi. V krizi je poleg železniškega tudi javni cestni promet in vse več je ljudi, ki ne računajo
več na uporabo javnega prometa.

Še komentar k mnenju, da je država slab gospodar. V razvitem
svetu s kvalitetnim pravom je država v primerjavi z zdravimi
kapitalisti verjetno slabši gospodar. Sintagmo "država je slab
gospodar" so leta 1990 uporabili določeni krogi z namenom, da bi
preprečili podržavljanje družbenega premoženja. Ko se je v letih
1991 in 1992 razmišljalo, da se podržavi družbeno premoženje in
se nato privatizira po neki dogovorjeni, veliko bolj pošteni privatizaciji, se je raje ohranilo družbeno premoženje. Na ta način so
mnoga podjetja, ki bi sicer lahko preživela, prek stečaja spravili v
razvojno družbo in jih tam lastninili. Najbolj očiten primer takega
nesolidnega prehoda iz družbene v privatno lastnino je srce
slovenske papirne industrije Videm-Krško.

Drugo opombo je imel v zvezi s frazo, da je država slab gospodar.
Kdo je ta država, je vprašal. Kot državljan sem sicer majhen
delec te slovenske države, je dejal, toda ne čutim nikakršne
odgovornosti za to, da se v državnih podjetjih slabo gospodari.
Kdo je odgovoren? Za rezultate gospodarjenja v podjetjih je
odgovorna vsakokratna vladajoča koalicija in ne država.

Prof. Pavle Štular je vprašal, ali je ta razvojna strategija pred
volitvami 2000 namenjena politikom, da bi izboljšali svoje
predvolilne predloge.
Iz vsega povedanega je dojel predvsem to, da je treba priti do
konsenza v razvoju. Vprašanje je, kdo bo to opravil. Spomnil je,
da je že pred prvimi volitvami kot predsednik Zveze inženirjev in
tehnikov Slovenije povabil predsednike vseh intelektualnih društev,
da bi kakorkoli prispevali za dobrobit nove države. Mnogo se jih je
odzvalo, pokazalo pa se je, da so od trenutka, ko so bile razpisane
volitve, zelo aktivni posamezniki hitro pozabili na že načelni
konsenz, da bi začeli skupno delati za dobrobit te države.

Prof. dr. Janvit Golob je dodal nekatere svoje misli k razpravam
predgovornikov.
Tehnologija v spregi z znanostjo naj bi bila odgovorna za stanje
okolja. Strinjam se, je dejal, da je ta pogled logičen in stališče
legitimno. Vendar sama tehnologija že z grškim izvorom besed
"tehnoi" in "logos" pomeni, kako narediti nekaj na razumen način.
Leta 1778 se je tega zavedal tudi Beckmann, ki je postavil definicijo
pojma tehnologija kot kombinacijo tehničnih in ekonomskih ved,
ki ob upoštevanju družbenih okoliščin ustvarja novo vrednost.
Menil je, da je človeštvo v preteklem stoletju rešilo večino tehničnih
problemov, zato se ni se čuditi, da se znanost v tehnično in
ekonomsko najbolj razvitih državah danes usmerja k človeku in
okolju.

Prof. dr. Franc Vodoplvec se je na koncu zahvalil vsem
sodelujočim in napovedal, da bodo vsi uvodni prispevki in razprave
objavljeni v zborniku.
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