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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 ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije
za leti 2002 in 2003
Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 7.11.2001, ob
obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in
2003 sprejel

skupine lokalnih interesov ter Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti so bile oblikovane še naslednje pripombe, ugotovitve in stališča:

SKLEP

Komisija za gospodarstvo

da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu da državnemu zboru naslednje

Komisija meni, da sta proračuna za leti 2002 in 2003, glede na
poznano situacijo primerna, vendar ob tem priporoča Vladi
Republike Slovenije in državnemu zboru, da poskušata ob
obravnavi proračuna za dve leti upoštevati še naslednje:

MNENJE
k predlogu proračuna Republike Slovenije
za leti 2002 in 2003

V predlogih proračunov je načelno sicer dan velik poudarek
povečanju konkurenčne sposobnosti podjetij ter spodbujanju
tehnološkega razvoja in inovacij, ki pa v okviru proračunskih
postavk žal ni utemeljen z ustreznimi sredstvi. Ob tem bo
predvidena sprememba davka na plače in hkratno povečanje
prispevnih stopenj delodajalcev za zdravstveno zavarovanje
vplivalo na manjšo konkurenčnost gospodarstva, predvsem v
segmentu stroškov dela, kjer smo že danes manj konkurenčni.
To še posebej velja za predelovalne dejavnosti.

I.
Predloga proračunov za leti 2002 in 2003 izhajata iz relativno
slabe popotnice letošnjega proračuna, ki se kaže v višji stopnji
inflacije kot je bila predvidena s proračunskim memorandumom
za leto 2001 (7,8 % - medletna rast cen je avgusta 2001 znašala
8,5 %, povprečna inflacija pa 9 %. Ocenjena povprečna letna
inflacija bo v letošnjem letu 8,5 %); v nižji rasti BDP (4,4 %) kot se
je napovedovalo (4,5 %) ter iz nepredvidljivih vplivov, ki jih je na
svetovni gospodarski ciklus povzročil teroristični napad na ZDA
in dogajanj, ki so temu sledila.

Komisija podpira usmeritev vlade, da bo odpravila indeksacijo kot
enega od generatorjev inflacije, vendar bi pričakovali, da bo vlada
pričetek tega procesa časovno opredelila, s tem znižala
predvidene inflacijske stopnje v naslednjih dveh letih in inflacijska
pričakovanja, ki so vgrajena v proračuna za leti 2002 in 2003.

Metodološko pomeni priprava in obravnava dvoletnega proračuna
pomemben prispevek k načrtovanju področja javnih financ,
vsebinsko pa zagotavlja gospodarstvu, kakor tudi posrednim in
neposrednim uporabnikom proračuna, znane pogoje delovanja v
naslednjem obdobju.

Komisija opozarja, daje potrebno približno enakomerno obremeniti
gospodarstvo na lokalni ravni. Res je, da te obremenitve lahko
usmerjajo dotok kapitala na določena področja, na drugi strani pa
obstoječim podjetjem znižujejo njihovo konkurenčnost.
Komisija meni, da bi se morala rast plač v javnem sektorju gibati
v skladu z rastjo plač v gospodarstvu ali počasneje, to pa pomeni
tudi racionalnizacijo poslovanja v državni upravi.

Obseg proračunskih odhodkov v višini 1.345,1 mlrd SIT bi bil
sprejemljiv, če se ne bi že šesto in sedmo leto srečevali s
proračunskim primanjkljajem. Tudi po makrofiskalnem scenariju
bo šele leto 2005 prvo leto, ko bo proračun izravnan, medtem ko
bi leta 2004 pričeli z odplačevanjem proračunskega dolga. V
proračunu za leto 2002 se napoveduje primanjkljaj v višini 125,2
mlrd SIT, ki je razdeljen na dva dela: na tekoči v višini 49,6 mlrd
SIT in na t.i. izravnalni primanjkljaj v višini 75,6 mlrd SIT. Državni
svet opozarja, da smo se že v lanskem letu srečevali s prenosom
22,6 mlrd SIT obveznosti iz leta 2000, zato pričakuje, da se tokratni
izravnalni primanjkljaj pojavlja zadnjič kot postavka pri izdelavi
proračuna.

Pri usmerjanju sredstev v lokalne skupnosti (občine) naj vlada
bolj kot doslej upošteva politiko enakomernega regionalnega
razvoja in zagotavljanja normalnih pogojev za delo majhnih občin,
ki so bile prav tako kot večje občine ustanovljene z istim zakonom.
Treba bi bilo pripraviti oceno lokalne reforme in ugotoviti, ali so bili
doseženi načrtovani učinki te reforme. Takšno analizo bi lahko
uporabili kot vodilo za oblikovanje pokrajin.
Komisija za malo gospodarstvo In turizem
Komisija predlaga, da bi bilo potrebno nekaterim planiranim
investicijam v negospodarstvu pristopiti bolj racionalno, saj vemo,
da se veliko infrastrukturnih aktivnosti v občinah in posameznih
regijah vzdržuje iz lastne dejavnosti (npr. domovi za starejše
občane). Pri dodeljevanju proračunskih sredstev za te investicije
bi bilo potrebno več elastičnosti ter upoštevati učinkovitost, ne pa
samo seštevati želje.

II.
V razpravi na sejah Komisije državnega sveta za gospodarstvo,
Komisije državnega sveta za malo gospodarstvo in turizem,
Komisije državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Interesne
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poveča postavka 5538 Programi podpor za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje za 4.000.000 SIT in zmanjša
postavka Ministrstva za obrambo 07021901 Usposabljanje
in obrambni sistem za 4.000.000 SIT.
4. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
poveča podprogram 11042301 - delovanje služb in javnih
zavodov in odpre nova proračunska postavka NPP - Gozdarske naloge v javnem interesu Kmetijsko-gozdarske zbornice
Slovenije v znesku 470.413 SIT in zmanjša v enakem znesku
podprogram 11042301 - delovanje služb in javnih zavodov
PP 1841 - Javna gozdarska služba pri Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Komisija ocenjuje, da se v proračunu za leto 2002 in 2003 manj
sredstev namenja malemu gospodarstvu in turizmu, kar se do
neke mere kaže tudi kot posledica ukinitve Ministrstva za malo
gospodarstvo.
Komisija meni, da je v proračunu za leto 2002 in 2003 Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve planiralo premalo sredstev
za aktivno politiko zaposlovanja in to predvsem na postavki
spodbude za ohranjanje in odpiranje novih delovnih mest; ker je
stiska brezposelnih oseb, težje zaposljivih starejših oseb in invalidov tako velika, moramo kot socialna država na tem področju
res nekaj napraviti.

Za leto 2003 (v 000 SIT)
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
1. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
poveča postavka 5536 Neposredna plačila v kmetijstvu za
9.200.000 SIT in zmanjša postavka Ministrstva za obrambo
07021901 Usposabljanje in obrambni sistem za 9.200.000
SIT.
2. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
poveča postavka 5850 Območja s težjimi razmerami - EC01
za 2.200.000 SIT in zmanjša postavka Ministrstva za
obrambo 07021901 Usposabljanje in obrambni sistem za
2.200.000 SIT.
3. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
poveča postavka 5538 Programi podpor za prestrukturiranje
in prenovo kmetijske proizvodnje za 2.150.000 SIT in zmanjša
postavka Ministrstva za obrambo 07021901 Usposabljanje
in obrambni sistem za 2.150.000 SIT.
4. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
poveča podprogram 11042301 - delovanje služb in javnih
zavodov in odpre nova proračunska postavka NPP Gozdarske naloge v javnem interesu Kmetijsko-gozdarske
zbornice Slovenije v znesku 492.052 SIT in zmanjša v
enakem znesku podprogram 11042301 - delovanje služb in
javnih zavodov PP 1841 - Javna gozdarska služba pri
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Predvidena višina proračunskih sredstev za kmetijstvo v naslednjih
dveh letih ne zagotavlja evropske primerljivosti na področju
neposrednih plačil, kakor tudi za prestrukturiranje kmetij; zato je
nujno, da se delež kmetijskega dela proračuna poveča na raven,
ki bo slovenskemu kmetijstvu omogočil, da se v nekaj letih
enakovredno vključi v evropske integracije oziroma skupno
kmetijsko politiko v Evropski skupnosti.
Za uspešno prilagajanje slovenskega kmetijstva evropskemu je
v proračunu Republike Slovenije za naslednji dve leti nujno
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za neposredna plačila v
kmetijstvu, za območja s težjimi razmerami pridelave, za slovenski
kmetijski okoljski program, za prestrukturiranje kmetijstva in
živilstva ter za razvoj podeželja.
Glede na majhno število kmetij, ki bi lahko bile konkurenčne v
evropskem prostoru, bi bila potrebna znatna sredstva za prestrukturiranje kmetij s ciljem povečanja zmogljivosti in tehnološke
opremljenosti.
Zaradi čim boljšega izhodišča pri pogajanjih o višini kvot bi bilo ob
vstopu v Evropsko skupnost nujno potrebno povečati proizvodnjo
kmetijskih pridelkov, obnoviti trajne nasade v sadjarstvu in
vinogradništvu ter spodbuditi večja prizadevanja pri povezovanju
živilsko-predelovalne industrije in v zadružništvu, za kar pa so
potrebna znatno višja sredstva, kot jih predvideva kmetijski del
proračuna za naslednji dve leti.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter
Interesna skupina lokalnih interesov
Predlog proračuna za leto 2002 in leto 2003 je sicer dobro
zastavljen, vendar na področjih lokalne samouprave in regionalnega razvoja komisija in interesna skupina ugotavljata vrsto
pomanjkljivosti.

Zahtevo po višjem proračunskem deležu za kmetijstvo utemeljuje
tudi študija o socialno-ekonomskem položaju kmetov, ki ugotavlja,
da so slovenski kmetje v povprečju za 30 % slabše plačani v
primerjavi z delavci v drugih panogah, tako da slabši ekonomski
položaj vpliva tudi na odločitev za zavarovanje kmetov in njihovih
družinskih članov.

Sredstev, ki so namenjena za opravljanje nalog lokalnih skupnosti
ni dovolj in so večkrat tudi neracionalno razdeljena. Ob tem
komisija in interesna skupina tudi opozarjata, da ni transparentnega pregleda nad vsemi sredstvi, namenjenimi skladnemu
regionalnemu razvoju, ker so razporejena na postavkah po
različnih ministrstvih.

Komisija je obravnavala in podprla konkretne pripombe po
posameznih postavkah kmetijskega dela proračuna Republike
Slovenije za leti 2002 in 2003, ki jih je predlagala Kmetijskogozdarska zbornica Slovenije.

Država prenaša na lokalne skupnosti številne nove obveznosti,
vendar za njihovo uresničevanje ne zagotavlja dovolj sredstev v
finančni izravnavi. Problem ni rešen ne v predlogu proračuna za
leto 2002 in ne v predlogu za leto 2003. To pomeni, da se bo v
naslednjih letih stanje še poslabšalo.

Za leto 2002 (v 000 SIT)
1. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
poveča postavka 5536 Neposredna plačila v kmetijstvu za
7.790.000 SIT in zmanjša postavka Ministrstva za obrambo
07021901 Usposabljanje in obrambni sistem za 7.790.000
SIT.
2. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
poveča postavka 5850 Območja s težjimi razmerami - EC01
za 2.344.000 SIT in zmanjša postavka Ministrstva za
obrambo 07021901 Usposabljanje in obrambni sistem za
2.344.000 SIT.
3. Pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se

Čeprav za prenos nalog na lokalne skupnosti Ustava Republike
Slovenije zahteva soglasje lokalnih skupnosti, država prenaša te
naloge brez njihovega soglasja. To je tudi v nasprotju z načeli
Evropske listine lokalne samouprave.
Sistem skladnega regionalnega razvoja in sredstva za te namene
ne dajejo pričakovanih učinkov. Zaradi načina razdeljevanja
sredstev se v bistvu krepijo večji centri, ki so strokovno močnejši
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na bolnike ter v skladu s tem tudi skoraj še enkrat višje porabe
sredstev.

in ne regije, ki so pomoči nujno potrebne. Ekonomski kazalci
(ekonomska moč regije, izobrazbena struktura) kažejo, da se
razlike v razvoju posameznih regij večajo in ne zmanjšujejo.

Deklarirano razvojno naravnani programi se ne odražajo v za to
namenjenih finančnih sredstvih. Izpostavljena je bila majhna rast
sredstev za potrebe razvoja, znanosti, kulture, šolstva. Predvsem
za zagotavljanje sodobnih programov srednjih šol. Na področju
visokega šolstva je potrebno spodbujati in zagotavljati sredstva
za izpopolnjevanje in dograjevanje znanja na podiplomskem študiju.
Na področju znanosti bi morali zagotavljati pozitivne vzvode
privatizacije, racionalizacije, komercializacije ter spodbuditi indirektno davčno stimulacijo.

V predlogu proračuna niso jasno določene prioritete in kriteriji
(področje šolstva, zdravstva, sociale), pomembni za razvoj
posamezne skupnosti, predvsem pa je njihova realizacija odvisna
od konkretne politične moči.
Predlog proračuna ne odpravlja pomanjkljivosti, ki jih je na finančnem področju za lokalne skupnosti povzročila uvedba davka na
dodano vrednost (cca. 15 % izgubljenega dohodka na račun
povečanja stroškov investicij).

Posebno pozornost je potrebno posvetiti projektom, ki bodo omogočili povečanje natalitete v Sloveniji. Potrebno je okrepiti vse
projekte, ki bodo zagotavljali krepitev kulturne samobitnosti in
identitete.

Ministrstvo za finance bi moralo pripraviti tudi neke vrste evropsko
podbilanco, v kateri bi javnosti prikazali ne le sredstva, ki jih bomo
dobili iz evropskih skladov, pač pa tudi odhodke iz tega naslova.
V skladu s predvidenimi spremembami zakona o dohodnini in zakona o davku na dodano vrednost, bi bilo potrebno pripraviti
projekcije angažiranja dodatnih sredstev preko bančnega sistema
in zasebnega kapitala za področja sociale, vzgoje in izobraževanja
ter komunale.

Potrebno je zagotoviti večjo preglednost sinergijskih učinkov
gospodarske dejavnosti, davčne politike, porabe vseh javnofinančnih sredstev, ki naj bo smotrna in transparentna.

Iz predloga proračuna ni razvidna večja učinkovitost vlade pri
zbiranju proračunskih sredstev (davčna policija).

Državni svet ocenjuje, da bi morala Vlada Republike Slovenije
pred dokončnim sprejetjem dopolniti predlog proračunov tako, da
bi bolj upoštevala zaostrene gospodarske razmere, ki so jih
povzročili teroristični napadi v ZDA in drugi dogodki v zadnjem
obdobju, javno porabo pa bolj prilagodi zmožnostim slovenskega
gospodarstva. Državni svet opozarja, da bi v nasprotnem primeru
lahko prišlo zlasti ob koncu fiskalnega leta do resnih motenj pri
izvajanju proračuna.

Posebni moralni problem predloga proračuna predstavlja področje
zadolževanja, kajti imamo upravičeno zadolževanje (po avtocestah se bodo vozili tudi zanamci) in neupravičeno zadolževanje
(SPIZ).
komisija in interesna skupina pogrešata analizo neracionalnega
pristopa investiranja v preteklosti, ko so se mnogokrat širile
kapacitete v nekaterih dejavnostih, namesto da bi se dvigala
njihova kvaliteta.

Državni svet opozarja, daje potrebno ob ukinitvi indeksacije voditi
finančno politiko, katere del je tudi politika obrestnih mer, tako da
bodo vloge varčevalcev še naprej ustrezno - realno! - obrestovane, saj bi v nasprotnem primeru lahko prišlo do zmanjšanega
zaupanja varčevalcev, sprememb varčevalnih navad in drugih
negativnih posledic, ki bi vplivale na celotno gospodarstvo. Interes
gospodarstva je, da bi se ohranil in še povečal obseg varčevanja
prebivalstva.

Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti podpira sprejem
proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003, saj omogoča
gospodarskim subjektom vpogled v začrtane okvire makrofiskalnega okolja in javnofinančnih obveznosti v naslednjih letih.
Člani interesne skupine so opozorili, da Proračunski memorandum za leti 2002 in 2003 z začrtanimi cilji in usmeritvami javnih
financ ne odraža bolj transparentnega in konsistentnega sprejemanja novih javnofinančnih obveznosti, saj preglednost zmanjšuje
3239 strani obsežno gradivo.

Državni svet v skladu z 39. členom Poslovnika državnega sveta
določa predlog predračuna sredstev, ki naj bodo v proračunu RS
zagotovljena za delo državnega sveta.
Državni svet ocenjuje, da je predračun sredstev, zagotovljen v
proračunu za delo državnega sveta za leto 2002, ustrezen. Pokriva
najnujnejše stroške za normalno delovanje dr-žavnega sveta.

Slovenija mora oblikovati razvojno naravnano gospodarsko politiko z zagotavljanjem ustreznega okvira in spodbud razvojnim
projektom, ki bodo zagotavljali povečanje konkurenčne sposobnosti, tehnološkega razvoja ter povečane dodane vrednosti.
Predlog proračuna Republike Slovenije za leti 2002 in 2003 temelji
na optimističnih izhodiščih tako rasti BDP kot izvoza. Spodbudni
kazalci rasti in potrošnje ne narekujejo tolikšne potrebe po tako
visoki stopnji zadolževanja države, ki narašča že od 1994. leta.
Posledice rasti zadolževanja (približno milijarda dolarjev) nosijo
vsi državljani.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Borut Meh.

Državni svet je predloga proračunov
obravnaval na 69. seji, dne 24. 10. 2001,
in sprejel sklep, da razpravo in predloge
amandmajev k predlogu sklepa državnega
sveta ponovno obravnavajo komisije državnega
sveta in pripravijo sklep, ki ga bo
državni svet sprejel na 70. seji,
dne 7. 11. 2001

Postavka 1527 - Urad Vlade RS za invalide in bolnike - planirana
za leto 2003, je zelo visoka, saj je predlog v znesku 98.002.000
SIT v primerjavi z realizacijo leta 2000, ki je znašala 50.432.000
SIT, previsok. Porabnik te postavke doslej ni uspel podati stvarnih
razlogov in utemeljiti razširitve pristojnosti urada od invalidov še
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Mnenje državnega sveta ob obravnavi Strategije regionalnega razvoja Slovenije
Čeprav so sredstva dana regijam, se posredno prelivajo nazaj v
centre. Prednost imajo tisti projekti, ki so na preferenčni listi
ministrstva. Državni svet meni, da so tudi v manj razvitih regijah
institucije, ki bi lahko sodelovale pri regionalnih projektih. S tem bi
tudi okrepili intelektualni potencial v manj razvitih regijah in na ta
način tudi samo regijo.

Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 7.11. 2001, ob
obravnavi Strategije regionalnega razvoja Slovenije sprejel
SKLEP
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu da državnemu zboru naslednje

Državni svet opozarja, da razpisi za regionalne projekte sicer
vsebujejo kriterije, ki v ospredje postavljajo manj razvite regije,
vendar pa so sredstva tako razdrobljena, da kakšnih pravih
učinkov ni. S sofinanciranjem enoletnih programov in projektov ni
možno zagotoviti gospodarskega razvoja. Če želi občina realizirati
nek gospodarski projekt, ki bo pospešil njen razvoj, mora naprej
to načrtovati, vključiti v svoje prostorske akte, zagotoviti del
sredstev in šele nato bo ta projekt privlačen za potencialne
uporabnike. Vsega tega občina ne more realizirati v letu dni.

MNENJE
k Strategiji regionalnega razvoja Slovenije
Državni svet podpira vladni dokument Strategija regionalnega
razvoja Slovenije, saj gre za izjemno pomemben razvojni
dokument slovenske regionalne politike.
Državni svet opozarja, da se premalo upoštevajo projekti posameznih občin, saj so v prednosti regionalni programi vsaj dveh
občin, čeprav nimajo širšega razvojnega pomena za regijo. Če
skuša pridobiti sredstva posamezna občina za razvojno naravnan
projekt, ne more uspeti. Po mnenju državnega sveta bi bilo treba
sedaj, ko še nimamo pokrajin, preferirati in sofinancirati tudi
posamezne občinske projekte, ki so razvojno naravnani tako za
občino kot za širše območje, še posebej, če gre za občine s
centri, h katerim gravitirajo tudi prebivalci iz sosednjih občin.

Državni svet meni, da ni dobro, da se favorizirajo regionalne
razvojne agencije na račun centrov lokalnih skupnosti, ki so mnogo
bliže dejanskim razmeram in problemom, s katerimi se soočajo
lokalne skupnosti. Posledica tega je, da posamezna območja, ki
so že sedaj na robu dogajanja, še bolj zaostajajo. V primeru
sofinanciranja različnih programov in projektov imamo vedno
opravka s ciljno skupino, znotraj katere so vedno šibkejši in
močnejši subjekti. Običajno dobijo finančno pomoč najmočnejši v
tej skupini, medtem ko za tiste, ki bi jo dejansko potrebovali, ni
dosegljiva. Če hočemo govoriti o skladnem gospodarskem razvoju, moramo veliko pozornost namenjati skupini, ki je zunaj
centralnega dogajanja.

Državni svet poudarja, da statistične regije, ki so opredeljene v
strategiji, niso regije v smislu institucije, ki bi lahko bile nosilke
regionalnega razvoja. Po njegovem mnenju je nujna ustanovitev
regij kot oblastnih struktur, saj bi le v tem primeru imela država
sogovornika za urejanje in usklajevanje regionalne politike. Zato
bo Strategija regionalnega razvoja v Sloveniji uspešna in učinkovita
šele takrat, ko bomo imeli institucionalno opredeljene regije s
političnim samostojnim odločanjem, finančno neodvisne in s
prenesenimi pristojnostmi.

Državni svet se zaveda pomembnosti oblikovanja sistema institucionalne regionalne politike na regionalnem nivoju, vendar pa bi
ga bilo treba oblikovati v smislu racionalnosti. Državni svet si tudi
zastavlja vprašanje, kako lahko regionalne razvojne agencije
uspešno izvajajo regionalne razvojne programe, če tisti subjekti,
ki imajo življenjski interes, ne morejo neodvisno ali mimo teh agencij
realizirati razvojnih projektov. Regionalne razvojne agencije bodo
uspešne, ko bomo imeli regije in bodo vezane na njihovo politično
odločanje.

Državni svet meni, da se manj razvite regije ne morejo razvijati,
ker intelektualni potencial odhaja in ostaja v večjih centrih. Če ne
bomo zadržali intelektualnega potenciala v manj razvitih območjih,
ni nobene možnosti, da bi država s kakršnimikoli ukrepi uspela
zmanjšati razlike v gospodarski razvitosti med regijami. Dokler
bomo v Sloveniji razpravljali o regionalnem razvoju na nivoju vlade
ali drugih državnih institucij, tako dolgo ne bomo mogli izvajati
regionalnega razvoja. To bo možno takrat, ko bomo imeli dovolj
samostojne in finančno neodvisne lokalne skupnosti.

Državni svet poudarja, da je treba za enakomeren regionalen
razvoj Slovenije v državnem proračunu dolgoročno opredeliti in
zagotoviti deleže BDP. Če želi država voditi uspešno regionalno
politiko, mora urediti državne spodbude regionalnim razvojnim
programom.

Državni svet ugotavlja, da se sredstva dodeljujejo predvsem tistim
projektom, pri katerih sodelujejo svetovalna podjetja, institucije ali
izobraževalna podjetja, ki imajo praviloma sedež v večjih centrih.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Janez Praper.

Mnenje državnega sveta ob obravnavi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 70. seji, dne 7.11. 2001, ob
obravnavi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije sprejel

MNENJE
k Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije

SKLEP

Državni svet meni, da je strategija strokovno pripravljena in brez
dvoma dobra podlaga za odprto razpravo o razvoju Slovenije v
naslednjem obdobju. Gradivo je podprto z optimistično naravnanim
podatkovnim delom, ki nima v celoti podlage v gospodarskih

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
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dogajanjih v mednarodnem okolju in v doseganju indeksov rasti,
kot jih je opredeljevala Strategija gospodarskega razvoja Slovenije
iz leta 1995.

Investicije v tradicionalno, prometno in energetsko infrastrukturo
so bile zadostne, premajhne pa v tehnološko infrastrukturo, če k
temu uvrstimo investicije v sodobno industrijsko opremo.

Pred pripravo predložene strategije bi po mnenju državnega sveta
morala biti pripravljena analiza dokumenta - strategije gospodarskega razvoja - ki je nastal v letu 1995. Snovalci sedanje
strategije bi morali oceniti uspešnost uresničevanja omenjene
strategije ter na tej podlagi pripraviti novo, z realno zastavljenimi
cilji.

Zasebna poraba in varčevanje ter domače investicije ustrezajo
razvrstitvi Slovenije po BDP, proračunska poraba pa je prevelika.
Slovenija je še vedno nezanimiva za tuje investitorje.
Razmerje med plačami, produktivnostjo in obdavčenjem je bilo le
delno ohranjeno. Povprečna letna stopnja rasti produktivnosti je
bila 5,8 %, kar je zadovoljivo. Povprečne bruto plače so se v letih
od 1995-2000 povečevale s povprečno letno stopnjo 3,2 %,
povprečna stopnja rasti cen življenjskih potrebščin v istem obdobju
pa je bila 9,1 %. Rast produktivnosti je bila torej hitrejša od rasti
bruto plač, še hitreje pa so se povečevale cene.

Ključni cilji strategije so namreč bili:
hitrejša gospodarska rast z razvojnim dohitevanjem razvitih
evropskih držav,
večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva,
vključevanje v evropske integracije,
trajna obstojnost gospodarskega razvoja z okoljskega in
nacionalno kulturnega vidika.

Državni svet ocenjuje, da je članstvo Slovenije v Evropski uniji
edino racionalno sredstvo za doseganje dolgoročnih razvojnih
ciljev, ne more pa biti strateški cilj zgolj njeno članstvo. Odprto
ostaja eno od ključnih vprašanj, na katerega bi predloženo besedilo
strategije moralo odgovoriti, in sicer kakšna bo prihodnja vloga
Slovenije v Evropski uniji.

Strategija gospodarskega razvoja iz leta 1995 je predvidela, da
bo svetovna gospodarska rast 2-3-odstotna, evropska pa 3-4 odstotna, za Slovenijo pa je predvidela dva scenarija gospodarske
rasti: optimističnega s 5,5-odstotno in pesimističnega z 2,8odstotno rastjo BDP. Razvite države so imele v letu 1995 približno
2,5-krat večji BDP od Slovenije. Za ohranjanje razlike izražene v
stvarni vrednosti, bi morala biti rast BDP v Sloveniji 2,5-krat večja,
torej ne 5,5-odstotna kot predvideva optimistični cilj, ampak 8,7odstotna, sicer razlika v BDP absolutno narašča, ne glede na
valuto, v kateri je BDP izražen. Tako tudi optimistični cilj ne bi
zagotavljal uresničevanja prvega ključnega cilja. Državni svet
ugotavlja, da je bila povprečna letna stopnja rasti BDP v obdobju
1995-2000, izračunana glede na cene v tolarjih leta 1995, 4,3 %.
Ta stopnja je nad pesimistično, vendar pa zaostaja za 22 % za
optimistično varianto, ki je bila ocenjena kot potrebna, da se
dohitevajo razvite države EU.

Zmanjševanju vloge države v gospodarstvu in umiku njenega
vpliva iz delov gospodarstva in gospodarske infrastrukture, kjer
je še vedno neposredno prisotna, je v strategiji namenjen ustrezen
poudarek. Izogne pa se priznanju prevelikega vpliva države
oziroma dnevne politike prek paradržavnih skladov na gospodarstvo.
Povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je osrednji
del strategije gospodarskega razvoja in predvideva uporabo
vsega inštrumentarija, ki je dovoljen v Evropski uniji. Pri tem pa se
pozablja dejstvo, da lahko Slovenija gradi konkurenčnost svojega
gospodarstva predvsem s spodbudami, ki izhajajo iz davčne
politike, z zagotavljanjem ugodnih možnosti za ustanavljanje
gospodarskih enot in sorazmerno ugodno ceno delovne sile v
povezavi s produktivnostjo. Ustrezni ukrepi bi lahko bili pripravljeni
samo na podlagi primerjalne analize z državami, ki so naše tekmice.

Naslednji ključni cilj strategije je bilo povečanje konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva. Da bi ohranile ali povečale konkurenčnost morajo države:
ustvariti stabilno in predvidljivo zakonsko okolje,
razviti prilagodljive in žilave gospodarske strukture,
investirati v tradicionalno in tehnološko infrastrukturo,
pospeševati privatno varčevanje in domače investicije, razviti
agresivnost na mednarodnem trgu in privlačnost za neposredne tuje investicije,
ohranjati neko razmerje med plačami, produktivnostjo in
obdavčevanjem,
- . ohranjati socialno strukturo z zmanjšanjem razlik v plačah in
ojačati srednji sloj,
veliko investirati v vzgojo, predvsem na sekundarnem nivoju
in v stalno izboljšanje znanja delovne sile.

Državni svet v dokumentu pogreša opozorilo na nevarnosti, ki jih
prenašamo v naslednje obdobje: neusklajenost cenovnih razmerij
med sektorji, odprto vprašanje o odpravi revalorizacije, politika
drsečega tečaja. To pa so vzvodi, ki ženejo inflacijo navzgor in
povzročajo nezaželena prerazporejanja, ki jih sproži previsoka
inflacija.
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije uvaja kot eno ključnih
načel trajnostni razvoj, kar naj bi pomenilo, da se Slovenija razvija
v okviru možnosti obnavljanja virov. Načelo trajnostnega razvoja
je morda najbolj jasno v odnosu do naravnih virov in okolja.
V obdobju 2002-2006 je predviden primanjkljaj v plačilni bilanci.
Viri za financiranje primanjkljaja pa naj bi bile tuje neposredne
investicije. Predlagana internacionalizacija slovenskega gospodarstva pomeni zasuk od Strategije ekonomskih odnosov s tujino od pridruženega do polnopravnega članstva. Državni svet
zastavlja vprašanje, kaj bi se zgodilo, če se primanjkljaj ne bo
pokrival iz pritokov neto tujih investicij, ampak z zadolževanjem.
Do leta 1995 je imela Slovenija presežek v menjavi s tujino, v
naslednjih letih pa zmeren primanjkljaj.

Državni svet ugotavlja, da veliko število zaostankov na sodiščih,
tudi takih, ki posegajo v potencialno kriminalna dejanja pri lastninjenju ter pogosti opomini odgovornih iz Evropske unije, da se
zakonodaja ne izvaja kot je zapisana, zadostujejo za oceno, da
stabilnega pravnega okolja v Sloveniji še ni in da je administracija
še vedno manj učinkovita.
Prilagodljiva in žilava je gospodarska struktura, ki je sposobna
ohranjati nadpovprečno rast izvoza tudi v obdobju gospodarske
recesije in zagotoviti primerljivo inflacijo z bolj razvitimi državami,
tako da je domača valuta realno merilo za objektivno presojo
gospodarske uspešnosti. Slovenski izvoz, izražen v USD, je sicer
v letih od 1996 - 2000 zrasel od 8,310 na 8,546 milijarde USD,
vendar je pri tem potrebno upoštevati precejšnjo apreciacijo dolarja.
Rast izvoza ne dokazuje, da se v tem obdobju v Sloveniji ni razvijala
in dovolj hitro utrjevala prilagodljiva gospodarska struktura.

V strategiji se predvideva 27-odstotni delež investicij v BDP. Od
tega odpade skoraj 25 % na gospodarsko infrastrukturo, 25 %
na netržne dejavnosti in 50 % na tržne dejavnosti. Tako visok
delež investicij v BDP bo vplival na večje uvozno povpraševanje,
seveda pa je pomembno narediti miseln preskok, da za rast BDP
ni pomemben obseg oziroma delež v BDP, ampak učinkovitost
investicij.
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saj si ne bo mogla dolgoročno privoščiti proračunskega primanjkljaja.

V zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2001 je bila predvidena
ustanovitev investicijskega sklada za JV trge pri Ministrstvu za
gospodarstvo, kar pa še ni realizirano. Direktnih investicij v tujino
je premalo, še posebno za ekonomijo, ki želi biti odprta. Pomembno
vlogo bo imela politika zavarovanja naložb v tujini, ki bi morala biti
nekoliko manj previdna kot doslej.

Cilj strategije je brez dvoma prilagodljiva, uspešna in ljudem prijazna
država. Tega pa ne bo brez urejenega in racionalno naravnanega
pravnega okolja in kredibilne narodno-gospodarske politike, ki se
bo kazala v izravnanem proračunu in vsaj v približno izravnani
blagovni in storitveni menjavi s tujino.

Namesto sprememb v pokojninskem in zdravstvenem sistemu se
tudi s strategijo polagajo temelji naslednjima dvema usmeritvama:

Da bi zagotovili aktivno vlogo strategije in doseganje zastavljenih
ciljev, državni svet predlaga, da so cilji strategije obvezujoči, njihovo
uresničevanje pa vsako leto predstavljeno in preverjeno v državnem zboru.

za povečanje davkov in prispevkov na enoto prihodkov
gospodarskih družb;
za obsežne prodaje državnega premoženja.
Napovedane prodaje državnega premoženja so lahko generator
gospodarskega razvoja, lahko pa tudi potuha potrebnim reformam
v javnih financah. To je za Slovenijo kot majhno državo nevarno,

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Borut Meh.

86. člen Poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema
sklepe iz svoje pristojnosti

Sklepi državnega sveta ob obravnavi Alpske konvencije
Državni svet Republike Slovenije je na 69. seji, dne 24.10. 2001,
obravnaval Alpsko konvencijo in na podlagi 86. člena Poslovnika
državnega sveta sprejel naslednje

Državni svet poziva Vlado Republike Slovenije, da že v pripravljalnih fazah načrtovanja razvoja upošteva tudi določila Alpske
konvencije.

SKLEPE

Državni svet poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da CIPRA
upošteva kot strokovnega partnerja in ji omogoči delovanje v
skladu s principi financiranja nevladnih organizacij.

Državni svet podpira delo CIPRA kot nevladne organizacije v
prizadevanjih za ohranitev naravne in kulturne dediščine v smislu
trajnostnega razvoja celotnega alpskega prostora. Alpski prostor
je eden večjih in značilnejših kompleksov slovenskega prostora.

Državni svet si bo prizadeval, k čemur poziva tudi Skupnost občin Slovenije in Zvezo občin Slovenije, da bi tudi občine na prostoru,
ki ga zajema delovanje Alpske konvencije, v večji meri upoštevale
ta dokument kot svoj. Doslej sta to storili le občini Bovec in Kranjska
Gora. Temeljni interes Alpske konvencije, ki zajema usmeritve
glede ureditve prometa, kmetijstva, gozdarstva, vodnega
gospodarstva itd., so temeljni elementi za življenje ljudi in njihovih
občin. Brez njihovega sodelovanja ni mogoče uresničiti Alpske
konvencije.

Državni svet poziva Vlado Republike Slovenije, da poleg Alpske
konvencije, ki je bila ratificirana leta 1997, pristopi tudi k ratifikaciji
protokolov Alpske konvencije, ki vsebujejo konkretne ukrepe za
njeno uresničevanje.
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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 Poldeta Bibiča v zvezi
z nadaljnjim izhajanjem zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev
Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi z nadaljnjim izhajanjem zbirke Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

ne bo več izdajala leposlovja, kar pomeni, da bo izločila iz svojega
programa tudi zbirko Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev.
Pomena te zbirke za slovensko duhovnost ni treba posebej poudarjati, saj knjige, ki so doslej izšle in jih je že več kot dvesto,
hranijo duhovno bogastvo, ki neizpodbitno potrjuje našo nacionalno
identiteto. Ker pa duhovna moč ni nekaj dokončnega, marveč
nenehno rase, bi ukinitev intelektualne hrane, ki jo predstavljajo
Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, pomenila odmiranje
slovenske nacionalne fiziognomije, s tem pa bi v nekem določenem času tudi prenehal dejanski obstoj slovenskega naroda.
Znanstveno in raziskovalno delo pri pripravi zbirke ne terja samo
izjemen intelektualni napor, ampak tudi nadpovprečna finančna
sredstva, ki so za knjižne založbe prevelik zalogaj. Potrebna je
pomoč družbe oziroma njene predstavnice, vlade. Usodna dilema
je, ali bo nadaljnje izhajanje zbranih del prepuščeno samo
iznajdljivosti založb in benevolentnosti morebitnih sponzorjev ali
se bo vlada vendarle ovedla svoje odgovornosti do eksistence
slovenskega naroda.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Poldeta Bibiča in predlaga Ministrstvu za kulturo, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča se glasi:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije vprašujem, kakšne
ukrepe načrtuje, da bi omogočilo nadaljnje izhajanje zbirke Zbrana
dela slovenskih pesnikov in pisateljev, ki je za slovensko samobitnost eksistencialnega pomena?
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za kulturo,
da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30
dni odgovori na vprašanje.

Ker se je Državna založba Slovenije, sledeč tržnim usmeritvam
naše današnje družbe, preusmerila v komercialno založništvo,

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Vladimirja
Koruna v zvezi s potovanjem ministra za zunanje zadeve na konferenco v Durban
Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3. 10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna v
zvezi s potovanjem ministra za zunanje zadeve na konferenco v
Durban ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Obrazložitev
Potovanja ministrov in drugih državnih funkcionarjev povsod po
svetu in verjetno tudi pri nas niso poceni. Ali so takšni stroški
opravičljivi glede na pričakovane učinke za davkoplačevalce, ki
pokrivajo vse stroške, je drugo vprašanje. Mnogokrat pa se
pokaže, da je bila bera uspehov takšnih potovanj zelo pičla, in da
bi mnogi sestanki in konference obstajali tudi brez naše udeležbe.
Intenzivnost potovalne vneme pri nas spominja na nekdanje stare
jugoslovanske čase, ko je obstajalo prepričanje, da je potrebno
biti vselej poleg.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna in predlaga Ministrstvu za
zunanje zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Glede na to, da se je protirasistične konference udeležil tudi naš
zunanji minister, se je navedeno vprašanje postavilo kar samo po
sebi. To še posebej, ker vemo s kolikšnimi stroški so povezani
takšni poleti oziroma udeležba na različnih srečanjih, seminarjih,
konferencah.

Vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimira Koruna se glasi:
Ali je zunanji minister na konferenco v Durban letel s posebnim
letalom ali z redno linijo in kakšni so bili stroški tega poleta?
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Mnogim davkoplačevalcem je težko razumeti opravičljivost takšnih stroškov, ko smo preko različnih sredstev javnega obveščanja
ves zadnji čas poslušali bolj ali manj neprepričljive utemeljitve, da
ni (dovolj) denarja za pokrivanje utemeljenih stroškov na področju
zdravstva, socialne varnosti in podobno, ali celo škod za suši iz
preteklega in letošnjega leta.

Udeležba Slovenije na konferenci na ministrski ravni ni v ničemer
odstopala od ravni udeležbe ostalih primerljivih držav, zlasti držav
EU in pridruženih članic. Tudi EU je sodelovanje pridruženih članic
na ministrski ravni pozdravila, saj so te na ta način pokazale
svojo privrženost boju proti rasizmu in zagotavljanju načela
enakopravnosti kot temeljnega načela mednarodnega varstva
človekovih pravic, ki je tudi eno temeljnih načel EU.

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

Slovenija je v pripravljalnem procesu svetovne konference proti
rasizmu sodelovala od samega začetka ter z izražanjem svojih
mnenj in stališč o aktualnih vprašanjih rasizma tvorno prispevala
k oblikovanju in končnemu sprejemu zaključnih dokumentov, ki
predstavljajo osnovo za nadaljnjo akcijo mednarodne skupnosti
na tem področju.
Konferenca je bila organizirana v okviru Združenih narodov, vendar
ne na enem od sedežev organizacije, to je v New Yorku ali Ženevi.
Južna Amerika je bila za gostiteljico izbrana zaradi svoje enkratne
zgodovinske izkušnje v boju proti rasizmu.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE
Svetovna konferenca proti rasizmu, rasni diskriminaciji, ksenofobiji
in povezani nestrpnosti je bila najpomembnejši dogodek s področja
mednarodnega varstva človekovih pravic v zadnjih letih in eden
najpomembnejših dogodkov v okviru Združenih narodov v letu
2001. Njen namen je bil spodbuditi razpravo o sodobnih problemih
rasizma in nestrpnosti ter poiskati in sprejeti strategijo za njihovo
učinkovito preprečevanje v 21. stoletju.

Proti rasistične konference v Durbanu v Južni Afriki se je udeležila
šestčlanska delegacija Ministrstva za zunanje zadeve. Stroški
poleta slovenske delegacije so bili:
povratne letalske vozovnice na redni liniji
Zurich-Durban-Frankfurt za šest oseb

Na konferenci so sodelovale vse članice in opazovalke Združenih
narodov. Zamišljena je bila kot srečanje na ministrski ravni, pri
čemer se jo je 12 držav udeležilo na ravni predsednika države
oz. vlade, velika večina ostalih pa na ministrski ravni, predvsem
na ravni zunanjih ministrov ali ministrov, pristojnih za človekove
pravice. K udeležbi na ministrski ravni so države članice pozvali
tudi Združeni narodi, tako generalni sekretar Kofi Annan kot visoka
komisarka za človekove pravice Mary Robinson, saj se je le na
ta način lahko zagotovil ustrezni pogajalski mandat delegacij, ki je
omogočil reševanje spornih vprašanj.

6.152.448 SIT

stroški vladnega letala na relaciji
Ljubljana-Zurich-Ljubljana za pet oseb

844.567 SIT

stroški vladnega letala na relaciji
Ljubljana-Frankfurt-Ljubljana za pet oseb

986.017 SIT

Skupaj so znašali stroški poletov za delegacijo iz Ministrstva za
zunanje zadeve 7.983.032 SIT.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica
v zvezi s finančno konstrukcijo za sanacijo zemljišč, stavb in infrastrukture
ob naravnih nesrečah
Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s finančno
konstrukcijo sanacij zemljišč, stavb in infrastrukture v primeru
poplav, plazov in drugih naravnih nesreč ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Koliko časa se potroši za pripravljalni postopek preden se
začne efektivna sanacija?
Ali sploh obstajajo merila racionalnosti in težnja k hitri sanaciji
ali pa se zadeve birokratsko rešujejo in zapravlja denar z
vsakovrstnimi predhodnimi cenitvami, raziskavami, študijami
ipd.?
Ali se ne koristijo že obstoječi strokovni podatki na posameznih
področjih, saj gre za lokacije, ki so bile že geodetsko, geološko
in hidrološko obdelane?
Ali je pri teh sanacijah prvenstveni namen resnično popravilo,
odstranitev škode, preprečitev nadaljnje škode in omogočanje
normalnega življenja ljudi v tem kraju, ali bolj samo zadostno
birokratsko poslovanje, ki se skriva pod krinko raznih strokovnosti, varnosti ali drugih kvazi strokovnih izgovorov?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo:
Kakšna je finančna konstrukcija sanacij zemljišč, stavb in
infrastrukture v primeru poplav, plazov in drugih naravnih
nesreč?
Koliko denarja se potroši za razne priprave, to se pravi študije,
raziskave, mnenja, komisijske oglede, upravne postopke in
druge birokratske zadeve, preden se začne dejanska sanacija?
Kolikšno je stroškovno razmerje med plačili tako imenovane
priprave študij in birokracije ter operative?

Državni svet predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da v skladu
s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanja.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi
s plačili za koncesije, ki jih podeljuje Republika Slovenija posameznim izbranim
kandidatom za večletne koncesije
Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z obravnavo
plačil za koncesije, ki jih podeljuje Republika Slovenija posameznim
izbranim kandidatom za koncesije, katerih veljava traja več let ter
na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

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

SKLEP
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanja preuči in nanje odgovori.

1. Plačila za večletne koncesije (koncesijska dajatev), ki jih
podeljuje RS koncesionarjem, so prihodek proračuna v letu,
ko je koncesijska dajatev vplačana.

Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo:
2. Koncesijska dajatev se določi za vsak primer posebej na
podlagi predpisa, ki ureja oddajo koncesij (zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 32/93 ter zakona, ki
predpisuje izvajanje dejavnosti kot gospodarsko javno službo),
koncesijskega akta in na podlagi koncesijskega akta sklenjene
pogodbe.

Kako se obravnavajo plačila za koncesije, ki jih podeljuje
Republika Slovenija posameznim izbranim kandidatom za
koncesije, katerih veljava traja več let?
Kakšen je rokovni način plačila uporabnika koncesije?
V katerem proračunskem letu se upoštevajo plačila za dodeljene koncesije?
Ali se upošteva finančna razdelitev celotnega plačila koncesij
za večletno obdobje v enem proračunskem letu, ali pa se ta
postavka razdeli na toliko proračunskih let kolikor traja koncesija?

3. Plačila po koncesijskih pogodbah se upoštevajo v proračunu
za leto, ko je koncesijska dajatev vplačana, ne glede na to,
koliko let traja koncesijska pogodba.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
glede izjave predsednika Republike Slovenije o zakonu o varstvu slovenske manjšine
v Italiji
tem zakonu izjavil tudi naslednje: "Una legge che, pur non
concendendo agli sloveni alcun diritto particolare, conferma tuttavia
lo spirito democratico deli' Italia." Prevod: "Zakon, ki Slovencem
ne daje nobene posebne pravice potrjuje demokratični duh Italije."

Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
glede izjave predsednika Republike Slovenije o zakonu o varstvu
slovenske manjšine v Italiji ter na podlagi prvega odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

1. Ali je upravičena ocena predsednika države, da zakon o zaščiti slovenske manjšine v Italiji tej manjšini ne daje nobene
posebne pravice ter s tem posredno ogroža njen obstoj?

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za
zunanje zadeve, da vprašanji preuči in nanju odgovori.

2. Zakaj se je, če je ocena predsednika države objektivna, v
slovenski javnosti prek medijev dajala tako pozitivna ocena
sprejetju tega zakona v italijanskem parlamentu?

Vprašanji državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasita:
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za zunanje
zadeve, da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta v
roku 30 dni odgovori na vprašanji.

Italijanski parlament je sprejel zakon o varstvu slovenske manjšine.
V razgovoru, ki je bil objavljen 18. oktobra 2000 v Tržaškem
dnevniku II Piccolo je predsednik države gospod Milan Kučan o
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ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
na pobudo državnega svetnika dr. Zoltana Jana za ureditev materialnih pogojev za invalide
glede na minimalno zavarovalno dobo
Vlada RS je v mesecu maju podala mnenje k pobudi Bogomirja
Oblaka iz Ljubljane za spremembo oziroma dopolnitev zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ker se mu veljavna
ureditev po navedenem zakonu ne zdi ustrezna, saj lahko pravice
iz invalidskega zavarovanja uveljavijo le osebe, ki so pred
nastankom invalidnosti bile zavarovane, ne pa tudi osebe, ki v
zavarovanje niso bile vključene. V zvezi s predloženo pobudo je
Vlada RS podala obširno mnenje, zato Vlada RS glede pobude
državnega svetnika sporoča, da bo uredila materialne pogoje za
invalide. Kot je že Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti ugotovila, da bi bila problematika invalidnih oseb rešena s
sprejemom predloga zakona o izenačevanju možnosti za invalide,
ki ga pripravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
tudi Vlada RS ugotavlja isto. Ker bo predlog zakona celovito uredil
invalidsko varstvo, Vlada RS meni, da bo delovno telo Državnega
zbora RS v skladu s 143. členom poslovnika državnega zbora
opravilo javno predstavitev mnenj k predlogu zakona, na katero

bo povabilo tako člane vlade kot zastopnike raznih interesov,
strokovnjake in druge osebe, za katere bo presodilo, da bi lahko
dali koristne informacije.
Iz vsega navedenega izhaja, da Vlada RS podpira pobudo državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede ureditve materialnih pogojev
za invalide, ki bodo določeni z novim predlogom zakona, ki bo
celovito opredelil invalidsko varstvo oseb, ki nimajo pravice iz
drugih naslovov že veljavnih zakonov.

Pobuda državnega svetnika
dr. Zoltana Jana je objavljena
v Poročevalcu državnega
sveta, št. 7/2001

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
na vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede izpolnjevanja izobrazbenih
pogojev učiteljev v državnih šolah
V prilogi vam pošiljamo podatke o izpolnjevanju izobrazbenih
pogojev učiteljev, ki so zaposleni v javnih osnovnih in srednjih
šolah v Republiki Sloveniji.

srednjem poklicnem izobraževanju pa, kdor je končal visokošolski
strokovni študijski program iz praktične matematike ali enopredmetni oziroma dvopredmetni univerzitetni študijski program
iz matematike ali kdor izpolnjuje pogoje za učitelja strokovnoteoretičnega predmeta v programu v katerem poučuje in ima
znanja za učitelja matematike, ki so določena v posebnem delu
programa v katerem poučuje in je imel v študijskem programu
najmanj 150 ur matematike (Odredba o smeri in stopnji strokovne
izobrazbe učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov in drugih
strokovnih delavcev v poklicnem in strokovnem izobraževanju,
Ur.l. RS, št. 60/99, 77/00).

Iz priloženih podatkov je razvidna zasedenost delovnih mest glede
na ustreznost izobrazbe osnovnošolskih in srednješolskih učiteljev v javnih šolah. Dodati pa moramo še pojasnilo, ki se nanaša
na utemeljitev vprašanja dr. Zoltana Jana, državnega svetnika, in
sicer:
G. Zoltan v utemeljitvi trdi, "da so šolske oblasti v zadnjem
desetletju neprestano zniževale pogoje za zasedbo stalnih
delovnih mest. Tako lahko povsem legalno učijo matematiko, fiziko
in še nekatere predmete tudi inženirji tehničnih ved, tudi pri novih
zaposlitvah se dopušča višja izobrazba itd.". Zapisane trditve
niso točne, saj izobrazbeni pogoji v zadnjih desetih letih niso bili
neprestano zniževani, pač pa zaradi izkušenj, ki jih je narekovala
praksa, minimalno razširjeni (v večini so se te razširitve nanašale
na poklicno izobraževanje, kjer je šlo za poseben poudarek strokovnemu področju). Tako se lahko npr. kot učitelj matematike v
osnovnih šolah zaposli, kdor je končal enopredmetni ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike (Odredba o
smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli,
Ur.l. RS, št. 57/99, 8/01). V gimnazijah se lahko kot učitelj
matematike zaposli, kdor je končal enopredmetni univerzitetni
študijski program iz matematike, če učiteljev s to izobrazbo ni,
lahko tudi diplomant dvopredmetnega študijskega programa iz
matematike in sicer z ustreznim dopolnilnim znanjem (Odredba o
smeri izobrazbe učiteljev in laborantov v izobraževalnih programih
gimnazije, Ur.l. RS, št. 14/99). V srednjem strokovnem izobraževanju je učitelj matematike lahko, kdor je končal enopredmetni ali
dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike, v

Šolska zakonodaja iz leta 1996 je izobrazbene pogoje pri vseh
strokovnih delavcih v osnovnih in srednjih šolah, razen pri učiteljih
praktičnega pouka in veščin, inštruktorjih in organizatorjih
praktičnega pouka in laborantih, dvignila na visokošolsko raven.
Dejstvo je tudi, da je bilo v zadnjem desetletju na področju plačne
politike uvedenih nekaj novosti, ki so izboljšale finančni položaj
učiteljev (napredovanje v nazive, napredovanje v plačilne razrede,
dodatki po kolektivni pogodbi).
Kljub vsemu se, žal, še vedno dogaja, da delovna mesta učiteljev
niso stoodstotno zasedena z učitelji z ustrezno izobrazbo. Učitelja,
ki nima ustrezne izobrazbe, lahko ravnatelj javne šole, da ne bi
ogrozil izvajanja javnega vzgojno-izobraževalnega programa,
zaposli le v primeru, ko ni uspel dobiti učitelja z ustrezno izobrazbo.
Učitelja, ki ne izpolnjuje izobrazbenih pogojev, lahko ravnatelj
zaposli le za določen čas. V pomanjkanju kadrov z ustrezno
izobrazbo ravnatelji za določen čas zaposlujejo tudi absolvente,
ki so tik pred diplomo, kar še dodatno znižuje podatke o ustrezni
zasedenosti delovnih mest.
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število učiteljev v tem prikazu ne ustreza dejanskemu številu
osnovnošolskih učiteljev.

Priloga
STROKOVNI DELAVCI V JAVNIH OSNOVNIH ŠOLAH V RS
(ŠOLSKO LETO 2000/01)

UČITELJI PO PREDMETIH IN STROKOVNI
USPOSOBLJENOSTI

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I.
RS, št. 12/96, 23/96) določa, da morajo imeti strokovni delavci v
osnovni šoli visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri, za učitelje,
šolske svetovalne delavce in knjižničarje pa predpisuje tudi
pedagoško-andragoško izobrazbo. Prehodne določbe tega zakona dovoljujejo osnovnošolskim učiteljem, ki nimajo zahtevane
visokošolske izobrazbe, vendar pa so izpolnjevali s prejšnjim
zakonom določene pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovni šoli, da še naprej opravljajo to delo tudi po
uveljavitvi zakona. To pomeni, da lahko predmetni pouk še naprej
poučujejo tisti učitelji, ki so ob uveljavitvi zakona imeli končano
višješolsko izobrazbo ustrezne smeri, razredni pouk in podaljšano
bivanje pa tudi učitelji s končanim učiteljiščem.

predmet
naravoslovje
razredni pouk
biologija
zemljepis
zgodovina
kemija
športna vzgoja
fizika
nemščina
angleščina
slovenščina
matematika
etika in družba
(državljanska vzgoja in etika)
likovna vzgoja
gospodinjstvo
tehnična vzgoja
(tehnika in tehnologija)
glasbena vzgoja

Pri obdelavi podatkov o pedagoško-andragoški izobrazbi so
upoštevani tako učitelji, ki so si pedagoško, pedagoško-andragoško oziroma specialno pedagoško izobrazbo pridobili po visokošolskem študijskem programu, po katerem se pridobi naziv profesor
oziroma po drugem dodiplomskem ali podiplomskem študijskem
programu, ki vključuje ustrezne strokovne vsebine, in učitelji, ki
so si pedagoško-andragoško izobrazbo pridobili po ustreznem
javno veljavnem študijskem programu za izpopolnjevanje.

Pedagoško-andragoška izobrazba
DA
število %
13733 90.9
0
0
13733 90.9

NE
število
188
1 »87
1375

%
12
7.9
9.1

ustrezni
39
4363
642
519
564
449
933
481
134
585
967
933

delež
95.12
94.07
89.04
88.72
8624
86.02
78.73
78.59
77.46
7728
7427
70.90

698
621
856

465
408
496

66.62
65.70
57.94

1075
551

550
266

51.16
4828

Pri pregledu podatkov strokovne usposobljenosti učiteljev po
predmetih se stanje nekoliko razlikuje od stanja, kjer je bila
prikazana usposobljenost učiteljev glede na stopnjo izobrazbe in
pedagoško-andragoško izobrazbo. Zaradi široke razvejanosti
mreže osnovnih šol in posledično majhnih šol učitelji poučujejo
dva ali več predmetov hkrati. Pri tem se dogaja, da ima učitelj
ustrezno izobrazbo za poučevanje enega ali dveh predmetov,
medtem ko za poučevanje tretjega ni ustrezen. Pri tem je treba
upoštevati, da učitelji, ki dopolnjujejo učno obveznost s poučevanjem predmetov, za katere niso usposobljeni, le-te poučujejo v
povprečju manj ur kot učitelji z ustrezno izobrazbo za poučevanje
teh predmetov.

UČITELJI GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE IN
PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAZBO

Stopnja izobrazbe
ustrezna
neustrezna
skupaj

vsi
41
4638
721
585
654
522
1185
612
173
757
1302
1316

SKUPAJ
število %
13921 92.1
1187
7.9
15108 100

UČITELJI V JAVNIH NIŽJIH IN SREDNJIH POKLICNIH
ŠOLAH, TEHNIŠKIH IN SREDNJIH STROKOVNIH ŠOLAH
IN GIMNAZIJAH V RS
(ŠOLSKO LETO 2000/01)

Iz preglednice je razvidno, da si je ustrezno stopnjo izobrazbe za
poučevanje v osnovni šoli pridobilo 13921 oziroma 92.1 %
strokovnih delavcev1. Od teh imajo skoraj vsi (13733) tudi ustrezno
pedagoško-andragoško izobrazbo, razen 188 strokovnih delavcev, ki si morajo pedagoško-andragoško izobrazbo pridobiti s
posebnim javno veljavnim študijskim programom izpopolnjevanja.
V javnih osnovnih šolaj je trenutno (april 2001) od 15108 strokovnih
delavcev brez ustrezne stopnje izobrazbe in brez pedagoškoandragoške izobrazbe 1187 oziroma 7.9 % strokovnih delavcev.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I.
RS, št. 12/96,23/96) določa, da morajo imeti učitelji splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov tako v nižjih in srednjih
poklicnih ter tehniških in srednjih strokovnih šolah kot tudi
gimnazijah visokošolsko izobrazbo ustrezne smeri in pedagoškoandragoško izobrazbo. Učitelji praktičnega pouka in veščin v
nižjih poklicnih, srednjih poklicnih, tehniških in srednjih strokovnih
šolah pa morajo imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo
ustrezne smeri, tri leta delovnih izkušenj in pedagoško-andragoško
izobrazbo ali opravljen mojstrski izpit. Učitelj praktičnega pouka
oziroma veščin v strokovni gimnaziji pa mora imeti najmanj višjo
strokovno izobrazbo ustrezne smeri, pedagoško-andragoško
izobrazbo ter najmanj dve leti delovnih izkušenj. Zakon v prehodnih
določbah dopušča tudi izjeme, ki lahko poučujejo ob izpolnjevanju
drugih pogojev (delovne izkušnje).

V obdelavi podatkov strokovne usposobljenosti po predmetih so
ravno tako zajeti vsi strokovni delavci v osnovni šoli (v nadaljevanju
učitelji), ki so poučevali v šolskem letu 2000/01, in sicer ne glede
na to, ali je poučevanje za njih predstavljalo večji ali manjši del
delovne obveznosti. Učitelji so upoštevani enako, ne glede na
število ur, ki so jih opravili (npr. učitelj, ki je poučeval slovenski
jezik 4 ure na teden, je štet enako kot učitelj, ki je poučeval
slovenski jezik 20 ur na teden ).
Kot učitelji so v tem delu šteti tudi vsi drugi strokovni delavci
(ravnatelji, pomočniki ravnatelja, svetovalni delavci, knjižničarji in
drugi), ki so poučevali, ne glede na število ur, ki so jih opravili.

Pedagoško-andragoško izobrazbo si učitelji lahko pridobijo bodisi
z rednim študijem bodisi s posebnim programom izpopolnjevanja.
V prikazu so upoštevani tako učitelji, ki so si pedagoško,
pedagoško-andragoško oziroma specialno pedagoško izobrazbo
pridobili po visokošolskem študijskem programu, po katerem se
pridobi naziv profesor oziroma po drugem dodiplomskem ali

Prikazani so vsi učitelji, ki so bili v delovnem razmerju v šolskem
letu 2000/01 (za nedoločen, določen čas ali pogodbeno, s polnim
ali krajšim delovnim časom). Učitelji, ki so nosilci več predmetov
hkrati, so šteti večkrat (pri vsakem predmetu enkrat), zato skupno
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UČITELJI PO SPLOŠNO-IZOBRAŽEVALNIH PREDMETIH IN
STROKOVNI USPOSOBLJENOSTI

podiplomskem študijskem programu, ki vključuje strokovne
vsebine, kot tudi učitelji, ki so si pedagoško-andragoško izobrazbo
pridobili po ustreznem javno veljavnem študijskem programu za
izpopolnjevanje.

predmet
Latinski jezik
Španski jezik
Ruski jezik
Stara grščina
Zgodovina
Biologija
Športna vzgoja
Sociologija
Francoski jezik
Filozofija
Geografija
Slovenski jezik
Družboslovje
Angleški jezik
Nemški jezik
Kemija
Psihologija
Umetnost
Matematika
Italijanski jezik
Fizika
Naravoslovje
Računalništvo in informatika

UČITELJI SPLOŠNO-IZOBRAŽEVALNIH IN
STROKOVNO-TEORETIČNIH PREDMETOV
GLEDE NA STOPNJO IZOBRAZBE IN
PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO IZOBRAZBO
Pedagoško-andragoška izobrazba
SKUPAJ
NE
DA
število
%
število %
Stopnja izobrazbe število %
4404 79.8
4699
85.1
295
5.3
ustrezna
823
14.9
537
9.7
286
52
neustrezna
5522
100
4941 89.5
581
10.5
skupaj
V preglednici so predstavljeni učitelji glede na stopnjo izobrazbe
in pedagoško-andragoško izobrazbo. Od 5522 srednješolskih
učiteljev2, ki so zajeti v bazi3, si je ustrezno stopnjo izobrazbe
pridobilo 4699 oziroma 85.1 % učiteljev. Ustrezno pedagoškoandragoško izobrazbo pa ima 4941 oziroma 89.5 % trenutno
zajetih srednješolskih učiteljev. 295 učiteljev z ustrezno stopnjo
izobrazbe si še mora pridobiti pedagoško-andragoško po ustreznem javno veljavnem študijskem programu. Brez ustrezne stopnje
izobrazbe in pedagoško-andragoške izobrazbe pa poučuje 286
oziroma 5.2 % učiteljev.

vsi
9
9
1
2
187
107
303
84
29
26
149
461
68
559
466
150
89
97
444
50
148
58
129

ustrezni
9
9
1
2
177
95
269
78
25
24
137
421
61
443
358
108
74
69
351
32
104
30
61

delež
100.0
100.0
100.0
100.0
94.7
94.1
94.1
92.9
92.6
92.3
91.9
91.3
89.7
88.4
86.9
83.7
83.1
83.1
79.1
78.0
70.3
682
642

UČITELJI PRAKTIČNEGA POUKA IN VEŠČIN GLEDE NA
STOPNJO IZOBRAZBE IN PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO
IZOBRAZBO
Pedagoško-andragoška izobrazba
NE
DA
število
Stopnja izobrazbe število %
77
1070 85.1
ustrezna
30
neustrezna
581 6.4
107
1151 91.5
skupaj

V prikazu podatkov strokovne usposobljenosti učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov so zajeti učitelji, ki so poučevali v
šolskem letu 2000/01, in sicer ne glede na to, ali je poučevanje za
njih predstavljalo večji ali manjši del delovne obveznosti. Učitelji
so upoštevani enako, ne glede na število ur, ki so jih opravili (npr.
učitelj, ki je poučeval slovenski jezik 4 ure na teden, je štet enako
kot učitelj, ki je poučeval slovenski jezik 20 ur na teden).

%
6.1
2.4
8.5

SKUPAJ
število %
1147
912
111
8.8
100
1258

V preglednici so predstavljeni učitelji praktičnega pouka in veščin
glede na stopnjo izobrazbe in pedagoško-andragoško izobrazbo.
Od 1258 učiteljev, ki so zajeti v bazi, si je ustrezno stopnjo
izobrazbe pridobilo 1147 oziroma 91.2 % učiteljev. Ustrezno
pedagoško-andragoško izobrazbo pa ima 1151 oziroma 91.5 %
učiteljev praktičnega pouka in veščin. Brez ustrezne izobrazbe in
brez pedagoško-andragoške izobrazbe je 30 oziroma 2.4 %
učiteljev praktičnega pouka in veščin.

Kot učitelji so v tem delu šteti vsi strokovni delavci (tudi ravnatelji,
pomočniki ravnatelja, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi), ki
so poučevali, in sicer enako, ne glede na število ur, ki so jih
opravili.
Prikazani so učitelji, ki so bili v delovnem razmerju v šolskem letu
2000/01 (za nedoločen, določen čas ali pogodbeno, s polnim ali
krajšim delovnim časom). Učitelji, ki poučujejo več predmetov
hkrati, so šteti večkrat (pri vsakem predmetu enkrat), zato skupno
število učiteljev v tem prikazu ne ustreza dejanskemu številu
učiteljev splošno-izobraževalnih predmetov.

1

v prikazu uporabljamo podatke o vseh strokovnih delavcih v osnovni
šoli (učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji, organi-zatorji šolske prehrane,
računalnikarji-organizatorji intormacij-skih dejavnosti), ker se delovna
mesta učiteljev in drugih strokovnih delavcev v večini primerov
kombinirajo (učitelji opravljajo tudi druga strokovna dela, drugi strokovni
delavci pa poučujejo).
2 prikazani so učitelji splošno-izobraževalnih in strokovno-teoretičnih
predmetov
3 zaradi tehničnih težav pri uvajanju novosti (spremembe v kolektivni
pogodbi) v računalniško aplikacijo kadrovska baza s področja srednjega
šolstva v tem trenutku še ni 100 % ažurirana, zato so na voljo nepopolni
podatki (izpad podatkov je približno 8 %)

Pri pregledu podatkov strokovne usposobljenosti učiteljev po
splošno-izobraževalnih predmetih je treba upoštevati, da učitelji,
ki dopolnjujejo učno obveznost s poučevanjem predmetov, za
katere niso usposobljeni, le-te poučujejo v povprečju manj ur kot
učitelji z ustrezno izobrazbo za poučevanje teh predmetov.

Vprašanje državnega svetnika
dr. Zoltana Jana je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/2001
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ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
na vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna v zvezi z opredelitvijo
ustreznega mesta Državnega sveta Republike Slovenije v protokolarniih pravilih
V zvezi z navedeno pobudo vam sporočamo, da bomo v Koordinacijskem odboru Vlade RS za izvedbo protokolarnih pravil, v
katerem imajo svoje predstavnike vse pristojne državne ustanove,
torej tudi Državni svet Republike Slovenije, predloge prednostne
liste funkcionarjev RS šele obravnavali. V naši državi doslej
prednostne liste, ki bo tudi formalno razvrstila funkcionarje RS ter
tako posledično vzpostavila tudi ustrezen položaj Državnega
sveta Republike Slovenija, nismo imeli.

dopolnila in spremenila, predvidoma v začetku jeseni pa ga bo
oblikovala do faze, ki bo omogočila razpravo na koordinacijskem
odboru. Pobudo spoštovanega državnega svetnika dr. Koruna bo
zato mogoče upoštevati v teh okvirih.

Za pripravo gradiva je zadolžen Protokol Republike Slovenije, v
okviru katerega je posebna delovna skupina že pripravila osnutek
liste. Delovna skupina je osnutek na osnovi prispelih pripomb,
med katerimi so tudi pripombe Državnega sveta RS, že večkrat

Vprašanje državnega svetnika
prof. dr. Vladimirja Koruna
je objavljeno v Poročevalcu
državnega sveta, št. 8/2001

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO
na vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi z uvedbo kategorij nosilni in
nenosilni poklici za zaposlene v kulturi
Po uveljavitvi sedanjega plačnega sistema v javnem sektorju in
na področju kulture, to je po uveljavitvi zakona o razmerjih plač v
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti
(Ur. I. RS, št. 18/94), Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih
zavodih na področju kulture (Ur. I. RS, št. 41/94) in Kolektivne
pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št.
45/94), so sindikati spremljali gibanja plač in na podlagi ugotovitev
o zaostajanju plač za posamezne kategorije zaposlenih tudi
predlagali spremembe kolektivnih pogodb ter uvedbo različnih
dodatkov k plači.

Kot zaposleni v nosilnih poklicih, za katere je zahtevana srednja
ali višja ali visoka strokovna izobrazba, štejejo v javnih zavodih
na področju kulture od leta 1006 dalje tisti zaposleni, ki opravljajo
strokovna dela in naloge v dejavnostih, za katere je javni zavod
ustanovljen:
v knjižnicah so nosilni poklici knjižničarji, bibliotekarji, informatiki, ipd.;
v arhivih so to arhivisti, ipd.;
v zavodih s področja varstva nepremične kulturne dediščine
so to konservatorji, restavratorji, ipd.;
v muzejih in galerijah so to kustosi, restavratorji, konservatorji,
ipd.;
v poklicnih orkestrih, ki delujejo kot javni zavod, so to orkestrski
glasbeniki, dirigenti, ipd.;
v dramskih gledališčih so to igralci, dramaturgi, režiserji,
inspicienti, šepetalci, kostumografi, scenografi, ipd.;
v opernih in baletnih gledališčih so to pevci, plesalci, orkestrski
glasbeniki, dirigenti, pevski pedagogi, baletni pedagogi, ipd.

Na področju kulture sta v letu 1996 na predlog Sindikata Glose in
po opravljenih pogajanjih podpisala predsednik sindikata in minister za kulturo, na podlagi predhodnega soglasja Vlade Republike
Slovenije, Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za
kulturne dejavnosti v Sloveniji (Ur. I. RS, št. 39/96). S temi spremembami je bil med drugim uveden dodatek k plači po novem 65.a
členu KP za posebne obremenitve in odgovornosti za zaposlene
v nosilnih poklicih, za katere je zahtevana srednja, višja ali visoka
strokovna izobrazba in za zaposlene v nosilnih poklicih, ki so
pridobili strokovne nazive. Dodatek za posamezne kategorije
zaposlenih v nosilnih poklicih je bil določen v različni višini, od
količnika 0,20 do 1,20 količnika. Vsi ostali zaposleni v javnih zavodih
na področju kulture so bili upravičeni do dodatka v višini 0,15
količnika. Dinamika uveljavitve teh dodatkov je bila določena za
čas od 1. 8. 1996 (v 50 % višini) do 1. 10. 1997 (v 100 % višini).

Kot ostali zaposleni v javnih zavodih s področja kulture štejejo od
leta 1996 dalje administrativno finančni delavci in zaposleni, ki
opravljajo vzdrževalna oz. pomožna dela.
Tudi Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da številni dodatki k plači, ki
so bili uvedeni v zadnjih letih na vseh področjih javnega sektorja,
ne zagotavljajo preglednega sistema plač in poglabljajo številna
nesorazmerja med plačami zaposlenih, zato pričakujemo čimprejšnjo obravnavo in sprejem novega zakona o plačah.

S spremembami Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v
Republiki Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001 je bila trikrat povečana
višina dodatka po 65.a členu in sicer v različni višini za zaposlene
v nosilnih poklicih z zahtevano srednjo, višjo ali visoko izobrazbo
oz. za zaposlene v nosilnih poklicih, ki so pridobili strokovni naziv.
V različni višini pa se je povečeval tudi dodatek po 65.a členu za
ostale zaposlene v javnih zavodih na področju kulture. Zaradi
ugotovljenega zaostajanja plač v kulturi za ostalimi področji javnega
sektorja, zlasti plač zaposlenih v nosilnih poklicih v kulturi, je bilo
za leto 2001 določeno, da se dodatki za zaposlene v nosilnih
poklicih postopno povečujejo med letom 2001, in sicer od plače
za mesec junij 2001 dalje, za ostale zaposlene pa se dodatki
povečajo v celoti pri plači za mesec december 2001.

Vprašanje državnega svetnika
Poldeta Bibiča je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 10/2001
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Fakulteta za družbene vede sta 14. novembra
2000 pripravila predavanje prof. dr. Vlada Goatija z naslovom POLITIČNE
SPREMEMBE V SRBIJI IN MOŽNOSTI PREHODA V DEMOKRACIJO.

Zbrane je v začetku nagovoril predsednik državnega sveta Tone
Hrovat. Izrazil je dobrodošlico uglednemu gostu iz Srbije prof. dr.
Vladu Goatiju in se mu iskreno zahvalil, da se je ob obilici dela
odzval povabilu. Pozdravil je tudi prodekana Fakultete za družbene
vede dr. Nika Toša ter goste in novinarje. Povedal je, da je dr.
Vlado Goati dolgoletni raziskovalec na Inštitutu znanstvenih ved
(Institutu znanstvenih nauka) v Beogradu in znanstveni svetnik.
Za podrobnejšo predstavitev gosta je naprosil dr. Nika Toša in mu
predal besedo.

pred tem, kar sam imenujem mehka revolucija, ki pa po mojem
mnenju še ni dokončana.
Dobro veste, da je leta 1992 nastala "skrajšana" Jugoslavija, kot
so novonastalo formacijo takrat poimenovali Angleži. Znotraj
Zvezne Republike Jugoslavije sta ostali dve republiki, Srbija in
Črna Gora, ki ne po velikosti ne po moči nista bili enakovredni.
Prva je petnajstkrat večja od druge. Zaradi tendenc, da bi si
nasilno prilastila ozemlji Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, je
Jugoslavijo doletelo gospodarsko sankcioniranje s strani
Združenih narodov. Epilog je po vojni in po mnogih žrtvah nastal z
daytonskim sporazumom, za katerega sem bil takrat prepričan,
da predstavlja mejnik po težkem obdobju in da se ljudstvu obetajo
mirnejši časi. Dejansko pa je bil to le začetek izrazito avtokratskega režima, zaradi katerega v Srbiji do danes še nismo imeli
svobodnih demokratičnih volitev. Na vseh dosedanjih volitvah je
namreč vladajoča stranka obvladovala pomembne ustanove,
medijske hiše in ostale institucije.

Dr. Niko Toš, prodekan Fakultete za družbene vede, je izrazil
priznanje državnemu svetu, ker s tem, da omogoča tovrstna
predavanja, opravlja izjemno pomembno civilnodružbeno nalogo.
Prof. dr. Vlada Goatija je ocenil kot enega najuglednejših politologov
iz nekdaj skupne države Jugoslavije in poudaril, da se je že
takrat ukvarjal s temeljnimi institucijami demokratičnega razvoja.
Središče njegovega preučevanja je predstavljal volilni fenomen,
torej konstituiranje demokratične državne zgradbe, ter tudi
strankarski fenomen. Napisal je obsežno delo Sociologija partij
(Sociologija strank, op. p.) ter po prelomnem letu 1990 ostal zvest
svojemu temeljnemu poklicu in se ni neposredno vpletal v politiko.
Leta 1997 je izšla v Berlinu v okviru knjižnih izdaj pri VVissenschafts
Zentrum Berlin (Znanstveni center Berlin, op. p.) knjiga o volilnem
sistemu in volilni praksi v nekdanji Jugoslaviji. Pri njenem nastanku
je tvorno sodeloval tudi dr. Goati, je poudaril. V zadnjem desetletju
je izjemno poglobljeno preučeval razvoj demokratičnih sistemov
v zahodni Evropi, z upanjem, da bodo te izkušnje nekoč zaživele
tudi v Srbiji oziroma na območju, ki se še vedno imenuje
Jugoslavija, je zaključil.

Podobne poizkuse volilnih prevar, kakršen je bil tudi na zadnjih
volitvah, smo zabeležili že večkrat. Leta 1996 je bil za predsednika
izvoljen Milan Milutinovič. Naknadno pa se je izkazalo, da so
okrog 350.000 izpolnjenih volilnih glasovnic prinesli s Kosova, iz
predelov, kjer živijo izključno Albanci. Tam se je že začenjala
vojna in volilna mesta sploh niso bila odprta! Volilna kraja je bila
več kot očitna. Tudi leta 1992, kQ bi se še lahko izognili katastrofi,
tedaj sem bil predsednik Komisije za pripravo volilnega zakona,
so se pri preštevanju volilnih glasov za Milana Paniča dogajale
prevare, kar je še najblažja beseda za vse poneverbe.

Nato je predal besedo prof. dr. Vladu Goatiju.

Takšna so bila torej dejanja režima, ki se je na oblasti obdržal na
silo. Leta 1997 so bile ukinjene gospodarske sankcije in tedaj
sem zopet verjel, da bo vodstvo države vzpostavilo sodelovanje
z nekdanjimi jugoslovanskimi republikami in z drugimi evropskimi
državami. Toda režim se je najprej ostro spri s Črno goro, kjer se
je vladajoča Demokratična stranka Srbije razdelila na dve struji,
iz ene pa se je razvila stranka Demokratični razvoj Črne gore.

Prof. dr. Vlado Goati
Zahvaljujem so za vabilo državnega sveta. V bližini parlamenta
sem bil nazadnje v Beogradu, blizu Zvezne skupščine, takrat ko
je gorelo. Reči sem hotel, da le redko pridem do parlamenta, tole
pa je zame prijetna priložnost. Pozdravljam vas ter vam prenašam
pozdrave skupine G-17+, katere član sem. Naj omenim, da to ni
politična stranka, v njej pa so ljudje, ki so zdaj kot strokovnjaki
zasedli ključna mesta v politični hierarhiji, npr. gospoda Labus in
Dinkič.

Leta 1997 in 1998 so se ponovno razvnela nesoglasja na Kosovu.
Miloševic je skušal zelo kompleksen problem Albancev na
Kosovu, ki predstavljajo šestino srbske populacije, rešiti tako, da
bi jih z ustavnimi amandmaji enostavno izbrisal. Z amandmaji k
ustavi je popolnoma izničil avtonomijo Kosova, saj je verjel, da
lahko z represijo in z vsiljeno ustavo razreši etnične probleme,
stare že več stoletij. Ob tem pa se je pokazalo, da veliko ljudi v
Srbiji verjame v Miloševičevo karizmo, v to, da lahko reši tudi
nemogoče. Medtem ko so nekateri upravičeno kritizirali te ustavne
amandmaje, se je drugim zdelo, da se je končno našel prerok in
rešitelj. Pokazalo pa se je, da to ni dolgoročna rešitev.

V predavanju bi vam rad predstavil minule politične dogodke v
Srbiji in nakazal, kaj naj bi se po mojem mnenju zgodilo v bližnji
prihodnosti. Tega ne analiziram po naključju, saj sem bil
neposredno udeležen v dogajanjih 5. oktobra 2000. Med velikim
protestnim shodom v Beogradu sem s skupino G-17+ nosil
obtožnico proti Slobodanu Miloševiču. Naši skupini je sledila
množica približno 20.000 ljudi, ki se je čez dan povečala na 700.000
ljudi. Solzivcu, ki sem ga takrat vdihaval, so bile menda dodane
tudi strupene snovi. Poskušal bom nakazati, kaj se je dogajalo

Albanci se niso udeležili niti enih volitev, ne v Srbiji ne v Zvezni
Republiki Jugoslaviji. Na miren, celo gandijevski način so skušali
doseči dialog s srbskim režimom. Toda Miloševič bojkota volitev
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»žabljačka ustava«, je bila napisana tako, da se je sestalo nekaj
članov Socialistične stranke in Demokratične stranke socialistov,
ki so v nekaj dneh napisali ustavo; ameriško ustavo so pisali
približno štiri mesece. V ustavi je zapisano, da je predsednik ene
republike na položaju lahko le en mandat. Miloševič je doumel, da
se njegov čas izteka, verjetno pa je bil tudi napačno informiran tako sem to razumel sam, ko sem poskušal analizirati motive
političnih akterjev. Želel je ovekovečiti svojo prisotnost, kar politiki
počno, saj je želja po reelekciji, po ohranitvi teh mest pogosta. Ni
bil zadovoljen le s tem, da spremeni enega od členov ustave, kjer
v 2. odstavku piše, da je predsednik ZRJ lahko na tej funkciji le
enkrat. Ta člen je izpustil, toda to je bilo še najmanj in sam sem to
predvideval. Miloševič je brez vednosti druge republike 6. julija
2000 predlagal bistvene ustavne spremembe in jih s svojim
glasovalnim strojem tudi sprejel. Spremembe pa so se nanašale
na dve ključni stvari: predsednik republike ni več izvoljen posredno
s strani zvezne skupščine, ampak je po spremembah izvoljen
neposredno. Neposredne volitve in referendum pa so v omejeni
demokraciji, kakršna je edino lahko bila, zelo nevarni, saj ni bolj
nevarnih stvari, kot če nekdo iz demagoških razlogov operira z
neposredno demokracijo.

ni doumel kot rdeče luči, kot poslednjega alarma, tako kot bi se to
zgodilo v vseh demokratičnih državah, če bojkotira volitve etnična,
verska ali kakšna druga skupina. Mislil je, da lahko s silo vlada še
dolgo.
Nek državnik je nekoč dejal, da lahko z bajoneti naredite marsikaj,
toda sedeti na bajonetih je nemogoče. Prav to se je hitro pokazalo
tudi na Kosovu. Leta 1997 je torej prišlo do oboroženih spopadov,
ki so se nadaljevali z vojno in kasneje s posredovanjem mednarodne skupnosti. V tem času je bila v Srbiji formirana koalicija, ki
sem jo sam poimenoval rdeče-črna koalicija. Miloševič je 24.
marca 1998 skupaj z neokomunistično ekstremno levo stranko
svoje soproge vstopil v zvezo s srbsko nacionalistično Radikalno
stranko. To je bila tako nenavadna koalicija, kot če si recimo
predstavljate koalicijo Zjuganova in Žirinovskega.
Nacionalizem seveda lahko razumemo različno. Šešljev nacionalizem ni enak kakšnemu drugemu nacionalizmu v zahodni Evropi.
V vsem tem obdobju je bila Slovenija bolj ali manj izločena iz naše
zavesti; mislim, da je bila v nekem smislu slaba vest tega režima.
Slovenija predstavlja z zornega kota Beograda v ekonomskem in
še kakšnem smislu pravo Ameriko, zgodbo o uspehu. Tudi zaradi
tega si je stari beograjski režim prizadeval zmanjšati stike z vami;
celo še danes ni direktnih letov v Ljubljano, leteti morate preko
Podgorice. Z drugimi republikami, celo s tistimi, s katerimi je ZRJ
v sporih, gre vse lažje. O odnosih med Srbijo in Slovenijo je G-17+
izdala tudi belo knjigo, ki vam je na razpolago.

Mnogi se še spomnite, da je bila podobna situacija v letu 1989 in
1990, ko je šlo za preskok nad močjo institucij. Miloševič je dejal,
da je to le bolj demokratična oblika. Ali si lahko predstavljate, kako
je to izgledalo iz zornega kota 15-krat manjše republike? Nihče iz
Črne gore - in to vam pove zdrava pamet - ni imel možnosti za
zmago nad Miloševičem, saj ima Srbija okrog 7,5 milijona prebivalcev, Črna gora pa 616.000, od tega je volivcev okrog 430.000.

Leta 1998 je bila torej formirana rdeče-črna koalicija. Radikalna
stranka ni priznavala statusa Črne gore niti kot republike. Miloševič
je sicer imel še od dogajanja na Kosovu veliko plebiscitamo podporo, kar je svojevrsten fenomen. Vendar se je leta 1998 ta podpora
začela zmanjševati, primanjkljaj pa je nadomestil z represijo. Tako
je tega leta izdal zakon o informiranju, ki je eden najhujših zakonov
v Evropi po drugi svetovni vojni. Mediji so bili v primeru objave
informacij, ki niso bile v prid političnemu vodstvu, strogo kaznovani.
Skupna denarna kazen medijev v zadnjih dveh letih je znašala 36
milijonov dinarjev oziroma približno 3 milijone nemških mark. Po
letu 1998 je bilo delovanje opozicije onemogočeno, česar pa se
le-ta niti ni dovolj zavedala. Zakon o univerzah je popolnoma
izničil status avtonomije, ki ga je Univerza v Beogradu dotlej imela.
Režim je vzel v svoje roke prav vse ustanove in medije in se
hkrati odkrito spopadel s politiko Črne gore. V mnogo hujši obliki
se je ponovila situacija, kakršna je bila ob ekonomski blokadi
Slovenije; Srbija je Črni gori, kjer so večinoma gorati predeli, ki
niso ugodni za poljedelstvo, prepovedala uvoz in ostale
gospodarske transakcije. Tako je sosednjo republiko prisilila v
situacijo, ko bi se morala ukloniti srbskim zahtevam ali pa zaprositi
za pomoč iz tujine.

Druga velika sprememba, ki jo je uvedel in je morda celo bolj
bistvena, je ta, da ima zbor republik, ki je voljen posredno, nalogo,
da v primeru, ko se republika počuti ogroženo, tem 20 osebam
omogoči položaj, da jih ostalih 20 ne more preglasovati. Miloševič
- oziroma režim, ki ga je poosebljal - je odločil, da se tudi zbor
republik voli neposredno.Tu tiči velika zabloda v teoriji demokracije,
da več neposredne demokracije pomeni več demokracije. Ne! V
tem primeru je Miloševič dobesedno razorožil manjšo republiko
in jo napravil za podaljšek Srbije.
Zelo dobro se spominjam sprememb ustave v tej drugi Jugoslaviji,
ne spominjam pa se, da bi do takih sprememb prihajalo v nekdanji
Jugoslaviji. V zgodovini druge Jugoslavije se ni nikdar zgodilo, da
bi dobili novo ustavo ali ustavne spremembe in šele naknadno
izvedeli, na kaj se nanašajo. V tem primeru pa se je zgodilo, da
smo bili 7. julija obveščeni, da so že spremenili ustavo in smo
lahko naknadno prebrali, za kakšne spremembe gre. To se je
torej zgodilo julija.
Poglejte, v kako težki politični situaciji sta se znašli tako črna
gora kot tudi njena opozicija. Črno goro so popolnoma izbrisali iz
političnega dogajanja in mislim, da se je Milo Djukanovič znašel v
težki situaciji, ne glede na to, kaj pravi danes beograjska opozicija,
ko so volilni rezultati že znani. Djukanovič je moral odpovedati
sodelovanje na teh zveznih volitvah, ki so bile napovedane za 24.
september. S predhodnimi neustavnimi spremembami ustave je
Črna gora izgubila svojo enakopravnost. Miloševič je želel Črni
gori preprečiti udeležbo na volitvah in povedal vam bom, zakaj so
se Djukanovič, vlada in skupščina odločili, da na teh volitvah ne
bodo sodelovali. To so tudi storili, vendar niso bili povsem dosledni,
ker niso prepovedali volitev na svojem ozemlju. V Črni gori se je
torej zgodilo nekaj nenavadnega, kar se ni zgodilo nikjer v
zgodovini federalizma; ena republika noče zveznih volitev, vendar
te vseeno potekajo. Nekomu bi se morda zdelo, da je bilo to
nedosledno, vendar v politiki ne smemo vleči ravnih črt. Verjamem,
da če bi režim v Črni gori prepovedal izvedbo volitev, bi prišlo do
nasilnega reševanja konflikta. Zame kot opazovalca, ki sem bil
tedaj precej časa v Črni gori, je bila situacija nenavadna. Režim
ne priznava volitev, a te vseeno potekajo.

Režim je začel tudi grobo kršiti pravo, kar sem sam poimenoval
kar »delirium prava«. Ni šlo zgolj za običajno zlonamerno interpretiranje ustave; leta 1998 so bile v Črni gori po mednarodnih kriterijih
svobodne in demokratične volitve. Na zvezni ravni obstajata dva
zbora: zbor republik in zbor državljanov. Posebej zanimiv je zbor
republik, saj iz Črne gore in Srbije posredno izvolijo po 20 poslancev, na ta način pa ena republika onemogoča drugi, da bi s
preglasovanjem samovoljno spreminjala zakone.
Ko so zatem v Črni gori na majskih volitvah izvolili 20 poslancev,
jim v zvezni skupščini niso dovolili vstopa v stavbo. Do konca
mandata so ostali poslanci, ki so jih v republiško skupščino izvolili
leta 1996. Zgodilo se je torej neverjetno, saj ne moremo več
govoriti o pravu, ampak o grobem in surovem nasilju; in to je
dilema, s katero se je soočila Črna gora.
Kaj pa se je dogajalo tik pred usodnimi dogodki v letošnjem
oktobru? Miloševiču se je iztekal mandat iz leta 1996, ko je bil
izvoljen na mesto predsednika ZRJ. Ustava iz leta 1992, t. i.
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izgubljajo. Zgodilo pa se je, da se je 21. septembra 2000 v javnosti
pojavila skupina, imenovana Patriotska zveza - nikoli nisem
izvedel, kdo so ti ljudje - in vložila tožbo proti tem petim institucijam,
ki so izvajale empirične javno-mnenjske raziskave, saj naj bi bile
le-te namenjene za propagando. K sreči je tožba propadla, saj so
se volilni izidi ujemali z empiričnimi raziskavami.

Volitve so potekale na nadvse nenavadnih mestih: v brivskih
salonih, kavarnah, v atomskem zaklonišču, v stavbi zveznega
ministrstva oziroma ministrstva za obrambo, v nekem vojaškem
objektu, v prodajalnah, popolnoma brez nadzora. Volilna mesta
niso bila vnaprej določena.To pa je bil tudi Djukanovičev cilj, saj je
želel na ta način doseči, da bi na volitve prišlo čim manj ljudi. V
politiki je včasih pomembno samo dejanje udeležbe na volitvah; v
Črni gori je bilo to dogajanje nedvomno znak, da so proti režimu,
ki je dobil moč leta 1998. Pravzaprav je bil velik uspeh, da se je
volitev po uradnih podatkih oziroma podatkih promiloševičeve
socialistične narodne stranke udeležilo 24,9 % ljudi. Verjetno pa je
tudi v to treba podvomiti, saj je od približno 109.000 ljudi, ki so se
udeležili volitev, po njihovi oceni za Koštunico glasovalo približno
9.000 ljudi. Istega dne so se odvijale tudi zvezne in druge volitve,
ki pa so ostale v senci predsedniških volitev. Približno 20.000 ljudi
je izkoristilo neobičajno pravilo volilnega zakona, ki ga v naših
zakonih doslej še ni bilo. Po tem pravilu lahko volite tudi na volilnem
mestu, kjer sicer ni vaše stalno prebivališče, če imate za to
določene razloge. Na ta način ni mogel nihče kontrolirati, koliko
ljudi je glasovalo in kje. Tako so lahko nekateri glasovali dvakrat
ali trikrat, glasovali so tudi t. i. »zombi volivci«, kar je bila sicer
praksa na nekdanjih volitvah, sedaj pa je bilo to še lažje. Zgodil pa
se je še en fenomen: 12.000 od 109.000 ljudi oziroma nekaj več
kot 10 % ljudi je glasovalo na domu, saj so izkoristili možnost, do
katere so upravičeni bolni. Minister za zdravstvo gospod Mugoša
je izjavil, da se je v Črni gori zgodil res nenavaden pojav, saj je
deželo zajela enodnevna množična epidemija, ne da bi on, kot
pristojni minister, za to vedel. Momir Bulatovič, ki je še vedno
vodilni v socialistični promiloševicevi stranki - sedaj pravijo, da
odhaja - je v Črni gori z nizko volilno udeležbo doživel velikanski
neuspeh. Zgodil se je paradoks, ki pa se v politiki dogaja, da je
stranka kljub tako majhni udeležbi dobila vse mandate, torej 30 v
zboru državljanov in 20 v zboru republik.Tako so torej Miloševičevi
nasledniki v Črni gori postali nujen koalicijski partner v zvezni
vladi. Politika je polna paradoksov, ki jim ni konca.

Moram priznati, da kljub raziskavam, o katerih sem pisal, nisem
verjel, da bo Koštunici uspelo priti na oblast, saj sem vedel, da kadar
gre za Miloševiča, ne gre le za oblast. Pri njem ne gre - kot je to
primer v Sloveniji - le za vprašanje, kdo bo sedel v vladi, ampak za
vlogo v igri, svobodo, lastnino, družino, varnost in podobno. Mislil
sem, da bo šel do konca in sedaj vam bom poskusil pokazati, da se
nisem povsem motil, vendar pa Miloševič le ni popolnoma uspel.
24. septembra letos je bilo v novinarskem centru v Beogradu
prisotnih okrog 1000 ljudi - novinarjev in diplomatov, ki so še ostali
tu; večina novinarjev je bila v Budimpešti. V Budimpešti so bili tudi
slovenski novinarji, saj niso mogli dobiti vize za vstop v Zvezno
Republiko Jugoslavijo. V Budimpešti so prenašali dogajanje iz
beograjskega novinarskega centra. Takoj ko so oblasti za
posameznega novinarja izvedele, da spremlja volitve in ugotovile,
kje se nahaja, so mu skrajšale trajanje vize. Že okrog pol enajste
ure zvečer je bilo jasno, da režim na ključnih mestih izgublja, saj
smo imeli zanesljive informacije DOS-a, Centra za svobodne
volitve in demokracijo ter radikalne stranke, imenovane Srbsko
gibanje za obnovo. Okrog polnoči je bila naša ugotovitev v tem
volilnem konziliju, da je režim izgubil volitve in da je Koštunica - ni
bilo sicer gotovo, daje on - presegel 50 %. Volilni zakon pa določa,
da je za zmago v prvem krogu potrebnih 50 % in en glas; glede na
izsledke je bilo gotovo, da je prepričljivo prvi.
V novinarskem centru smo ostali do štirih zjutraj. Dobivali smo
tudi informacije iz centra socialistične stranke. Okrog pol desetih
zvečer so prenehali z oddajanjem informacij. Izvedeli smo, da
nihče ni smel obvestiti Miloševiča, da je na volitvah izgubil. Prvi, ki
si je to drznil narediti, je bil gospod Šainovič. To je bilo precej
pozno, okrog dveh zjutraj; po telefonskem klicu je šel na pogovor
k Miloševiču, da bi mu sporočil izide. Vedeli smo, da so rezultati
volitev na strani Koštunice, a v Srbiji to nikoli ni bilo dovolj. Sam
sem bolj realist kot optimist, zato sem okrog štirih zjutraj odšel
počivat v pričakovanju drugačnega razpleta. Toda zgodilo se ni nič.

Naj se sedaj vrnem na situacijo v Srbiji. Opozicija se je po mojem
mnenju - velikokrat so me spraševali za nasvet - znašla v paradoksalnem položaju, ki sem ga sam poimenoval med kugo in kolero.
Volitev so se udeležili ne glede na to, da niso imeli podpore niti
enega elektronskega medija, kar se pred letom 1990 ni zgodilo
nikdar. Nekaj novic je pricurljalo preko BBC-ja in Glasu Amerike.
Neki merilni indeks je pokazal, da so radijske in televizijske postaje
ter deset zasebnih TV postaj 100 % časa oddajale v prid režima.
Ni šlo več za razmerje 15:1, kakršno je bilo na primer na volitvah
1997, ali 12:1 na volitvah 1996, ampak je šlo za razmerje 100:0.
Opozicija pravzaprav ni obstajala in v taki situaciji so odšli na
volitve. Njena edina možnost je bila, da se udeležijo neenakopravnih volitev ali pa da sploh ne gredo na volitve, kot je to naredila
opozicija Črne gore, s tem pa bi izgubili oporišča, ki so si jih
pridobili med lokalnimi volitvami v lokalnih središčih v Beogradu,
Nišu in še mnogih drugih mestih. Oblast je namreč leta 1996
poskušala na teh volitvah pokrasti volilne glasove opoziciji in če
se še spominjate, je ob vlogi misije, ki jo je vodil Gonzales, te
glasove morala prepustiti. Opozicija je torej naredila zelo pametno
politično potezo, da se je odločila iti na volitve tudi v taki situaciji.

Zvezna volilna komisija, katere seznam sem vam prinesel na
ogled, predstavlja posebno poglavje. V njej so zbrani ljudje, ki so
vredni visokega zaupanja in vem, da nekatere poznate. Če bi te
ljudi pripeljali na Ameriško vrhovno sodišče, ki je ena najbolj
uglednih institucij na svetu, lahko trdim, da bi ugled tega sodišča,
ki je visok že 200 let, takoj upadel na negativno vrednost. Gre za
deset ljudi, ki so stalni člani zvezne volilne komisije, vsaka stranka
pa jih predlaga še osem. Takšna zasedba je ljudi, ki so preštevali
volilne glasove, proti zakonu postavila v preddverje. To je bilo
zares nezaslišano. Nato so se po štirih dnevih pojavili z nekakšno
odločitvijo, da je volitve dejansko dobil Koštunica, vendar naj bi
šlo za relativno zmago in zato naj bi bil potreben drugi krog glasovanja.
Seveda so njegovo zmago zmanjšali in Miloševiču prišteli 140.000
glasov iz Kosova, iz volilnih mest, ki dejansko sploh niso bila odprta,
zato tam sploh niso mogli na volitve. Za primer navajam volilno mesto
neke vojaške enote, kamor civilisti sploh nimajo dostopa.

Pred volitvami je bila izvedena raziskava javnega mnenja, o čemer
sem govoril s prijateljem Nikom Tošem. Ko sem pred volitvami
pisal neko analizo, sem preučeval devet raziskav javnega mnenja,
ki jih je izvajalo pet institucij. Pokazalo se je, da ni nikakršnega
dvoma, da bo na predsedniških volitvah za zvezno skupščino
zmagal gospod Koštunica. Na parlamentarnih volitvah za zvezno
skupščino je imela Demokratična opozicija Srbije (v nadaljevanju
DOS) precejšnjo prednost pred socialisti. DOS združuje 18 majhnih
strank in grupacij, od katerih je najpomembnejša in daleč
najvplivnejša Demokratična stranka, ki jo vodi Djindjič. Raziskave
političnih opredelitev so torej jasno pokazale, da socialisti kljub
institucionalnim, medijskim in ekonomskim prednostim na volitvah

Zvezna volilna komisija se je torej odločila za tako objavo izida
volitev, nato pa so se konec septembra začele pritožbe Demokratične opozicije Srbije. Vmešalo se je tudi Zvezno ustavno
sodišče, ki ima enak renome kot Zvezna volilna komisija. Sodišče
je zavrnilo pritožbo DOS-a in to je zaostrilo razmere. Zadnja pravna
možnost je bila tako izkoriščena 3. oktobra 2000. Predsednik
Zveznega ustavnega sodišča je prebral odločitev, da je zmaga
Koštunice relativna in da je potrebno 8. oktobra ponovno na
volišča, na drugi krog volitev.
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Petega oktobra je bil odločilni dan, ko se je tako rekoč vsa Srbija
zgrnila v Beograd. To je bil dramatičen čas. Nikoli si nisem mogel
misliti, da se bom znašel na čelu skupine G-17+. Shod se je pričel
opoldne in dosegel svoj vrhunec okrog četrte ure popoldan na
drugem koncu mesta. Okrožnemu tožilcu smo nesli kazensko
prijavo proti Miloševiču, za nami pa je hodila velika množica, ki je
dosegla številko 20.000 oseb. Morda ste ta del celo videli, tudi
bobnarje, ki so bili nekakšen karnevalski element in so hodili pred
skupino G-17+. Prišli smo do okrožnega tožilca, ki nas je sprejel
v tako imenovani Palači pravice na Slaviji - kdor pozna Beograd,
ve, da je to kar daleč. Tedaj sem videl, kaj je pravzaprav vsebina
te prijave. Kolegu Tošu sem namreč povedal, da vsebine prej
nisem poznal, saj so odvetniki prijavo pisali v času, ko smo se že
napotili proti tožilcu. Bil sem zelo presenečen, celo prestrašen, ko
je gospod Dinkič - sedaj je guverner Banke - prebral zadnji
predlog. Le-ta se je glasil, naj se Miloševiču kot organizatorju
vseh ponarejanj na osnovi suma, da lahko zapusti deželo,
odvzamejo dokumenti. Zaradi suma, da lahko uniči pomembne
dokumente, pa naj ga po nekem členu, mislim, da 297, tudi priprejo.
Ko sem to slišal, sem vedel, da gre zares, ker pa ni bilo jasno,
kako se bodo stvari razpletle, sem se že videl v zaporu.
Ko smo se vračali v mesto in se s težavo prebijali do centra, sem
videl, da varovanje, ki ga je organizirala skupina G-17+, ni več
moglo zadrževati množice. Morali bi priti na tribuno, kjer je že bila
opozicija, a to ni bilo več možno. Ko sem bil približno med mestno
in zvezno skupščino, gre za razdaljo 250 metrov, sem videl, da
imajo ljudje zavihane ovratnike plaščev. Pomislil sem, da gre za
novo modo, saj v množici sprva nisem videl, da so izpustili solzivec.
Solzivec je bil menda pomešan tudi z bojnimi strupi. Med ljudmi se
je začela panika, ni pa bilo možnosti, da bi lahko pobegnili. Skupino,
v kateri sem bil, so razbili in moja edina možnost je bila, da grem
domov. Pešačil sem približno šest kilometrov. Do konca nisem
vedel, kaj se bo zgodilo naslednje jutro.
Vse skupaj pa se ni dogajalo povsem spontano. Dogajanje je
organizirala skupina iz Čačka, ki jo vodi Velimir Nič - Velja, predsednik stranke Nova Srbija. Ta stranka se je odcepila od Srbskega
gibanja za obnovo. Spomnili so se na dogodke iz let 1996 in 1997,
ko je na tisoče ljudi tri mesece neuspešno hodilo okrog skupščine,
in doumeli so, da je potrebno nekaj narediti. Vdrli so v skupščino,
policija pa je sprevidela, da nima možnosti, da bi se borila. Tudi
elitne vojaške enote so dobile nalog, naj se spopadejo z ljudmi, ki
protestirajo. Spoznali pa so, da proti 700.000 ljudem nimajo
nikakršne možnosti, zato so se jim pridružili. V prvem nadstropju
skupščine je prej omenjena skupina vdrla v prostore Zvezne
volilne komisije. Tu so našli polne vreče vnaprej izpolnjenih volilnih
lističev za drugi krog volitev, kjer je bila obkrožena številka pred
Miloševičevim imenom.
To priča o mejah ali celo odsotnosti legalnosti. Menim, da država,
ki ne spoštuje niti lastnih slabih zakonov, lahko edino propade.
Podobno se je zgodilo na televiziji. Z bagrom so zaprli pot in mediji
so začeli poročati o resničnem dogajanju. To je bil začetek konca.
Ustavno sodišče je spričo teh dogodkov sprejelo novo odločitev.
Sporočili so, da je Koštunica zmagovalec prvega kroga s 50,027
%.To sodišče je institucija, kjer delajo ljudje, o katerih res ne velja
izgubljati besed.
Na zvezni ravni je imela stranka DOS velikansko prednost, s tem,
da je zmagal Koštunica, toda strateškega pomena ni odločanje
republike. Začelo se je gibanje z veliko podporo, bolje rečeno,
prevzemanje ključnih mest. Dvomim, da je bilo to spontano; ljudje
so se zbali, da bo dokumentacija uničena, zato so prevzeli ključna
mesta v Narodni banki, carini in v mnogih javnih podjetjih. Gospod
Labus, ki sicer ni bil nikdar pristaš samoupravljanja, je dejal, da
morajo sedaj zaposleni sami odstraniti vodstvo. Enako je bilo na
univerzi: profesorji so kršili pravo, uporabljajoč zakon, ki ni bil več

v veljavi. Prenehali so slediti vodstvu, ki ga je postavila država, na
večini fakultet pa so zamenjali dekane.
Dve stvari, ki bi lahko pomembno vplivali na razvoj dogodkov v
prihodnosti, pa se nista zgodili. Prva se nanaša na vojsko. General Paukovič, ki je bil Miloševiču osebno zelo blizu in je neprenehoma grozil opoziciji v Črni gori, je ostal na svojem položaju z
neke vrste konsenzom. Zanimivo je, da je tudi načelnik Službe
državne varnosti Rado Markovič, bližnji Miloševičev sodelavec,
uspel obdržati svoj položaj. V Srbiji so namreč izginjali ljudje recimo gospod Stambolič - dogajali so se politični umori, od ministra
za obrambo do ministra za notranje zadeve, ter neuspešni atentati
na gospoda Draškoviča in druge.
Demokratična opozicija Srbije je sedaj v republiški vladi. Sklenili
so tak dogovor, da je vlada Mirka Marjanoviča pod pritiskom
ponudila svoj odstop. Ponovno so oklicali volitve, DOS je na ključna
ministrstva postavil svojega predstavnika, ki ni bil v parlamentu
ter predstavnika Srbskega gibanja za obnovo, ki je bil v parlamentu, odločitve pa se sprejema s konsenzom. Ministrstvo za
notranje zadeve seveda ne želi zamenjati Rada Markoviča. Kar
želim povedati, je to, da politika v avtoritarnih režimih in ob
zamenjavah trguje s smrtno resnimi stvarmi.
Povedal vam bom nekaj, kar je morda za nekoga zgolj podrobnost,
je pa bistvo neke zadeve: 5. oktobra zvečer, po demonstracijah,
so v generalštab prinesli generalu Paukoviču zapečateno kuverto.
Časopisi so objavili fotokopijo prve strani njene vsebine. Na tej
strani je bilo 40 imen, prvih šest pa je bilo obkroženih za likvidacijo,
med njimi tudi imeni Djindjiča, Koštunice in niza drugih. Novinarje
generala Paukoviča vprašal, če drži, da so obkrožena imena
tistih oseb, ki jim je bila namenjena likvidacija. Odgovoril mu je, da
drži, da je pismo zares prišlo v njegove roke, vendar tega ni hotel
izvršiti. Postavili pa so mu še eno vprašanje in sicer v Politiki.
Zanimalo jih je, odkod je prišel kurir in kdo je ta kurir bil. Paukovič
je dejal, da tega ne ve. Menim, da je to izjemno čudno; ne poznam
nobene vojske na svetu, ki bi v svoje objekte spustila kurirja, ki bi
zapečateno pismo prinesel v generalštab in to kar načelniku; to je
preprosto nemogoče.
Taka dejstva seveda navajajo na nekakšne pesimistične predpostavke, na možnost, da nekdo prikriva nekaj velikega in še ni
povedal zadnje besede. Mislim, da so ostanki prejšnjega režima,
vključno z načelnikom Službe državne varnosti, prisotni v veliko
večji meri, kot je videti na prvi pogled. Mislim, da je to le vrh ledene
gore, saj vam lahko zastane dih, če se seznanite s podrobnostmi
dejanj starega režima. Neverjetna je tudi pripravljenost ljudi, da naredijo
vse in za vsako ceno, govorim seveda o materialnih dobrinah.
Socialistična nomenklatura je »okupirala« celotno Dedinje. Tu so
pokupili vile nekdanjih lastnikov izpred druge svetovne vojne.
Miloševič sam ima v lasti hektar in pol veliko posestvo, vredno 12
milijonov nemških mark, kar se mi zdi čudno, saj sem ga uvrščal
v drugačen tip politika. Tudi mnogi drugi imajo ogromne vile ali pa
jim le-te gradijo, kot da to ni nič posebnega. Tak primer je vila za
generala Paukoviča. Miloševiča še vedno ščiti policija, prebiva pa
v dedinjskem kompleksu. Pravzaprav nisem prepričan, ali policija
ščiti Miloševiča pred ljudstvom ali ljudstvo pred njim. Menim, da
sicer iz distance, a še vedno poveljuje s svojo močno organizacijo.
Naj povem še nekaj besed o tem, zakaj po mojem mnenju dogodki
v politiki, tudi v stari socialistični politiki, še niso končani. Ponavadi
se zgodi, da v primeru, ko bi morali nekoga odstraniti, pa tega ne
storite, v naslednjem krogu on odstrani vas. Dober primer za to je
prav Srbija. A naj to primerjavo sedaj pustim ob strani. Problem je
v tem, da se močno podcenjuje moč starega režima. Socialisti so
resda izgubili volitve, vendar niso bili poraženi do korenin. Še
vedno so prisotni, ljudje v Srbiji pa ne vedo ali pa jih preprosto ne

Rezultat teh volitev je zelo pomemben v naslednji točki: Srbska
nacionalna stranka je radikalna nacionalistična stranka, ki je dobila
le tretjino nekdanjih glasov in ne predstavlja več pomembne vloge
na političnem prizorišču. Predvidevam, da se bo ta trend nadaljeval
na decembrskih volitvah, ko lahko doseže okrog 7-8 %. Človek,
ki se ga spominjate iz nekdanje Jugoslavije kot vodje ene večjih
opozicijskih strank v Srbiji, Srbskega gibanja za obnovo, Vuk
Draškovič, je sklenil svoj politični obstoj. Sedaj je stranka dobila
okrog 6 %, saj niso želeli iti v koalicijo DOS. Če bi to storili, bi si
zagotovili 40 % in to so jim tudi ponujali, tako pa so dobili le 6 %.
Odvetnik Borovič, Draškovičev svak, je ustanovil paralelno politično stranko, kar je za SPO pomenilo konec.

zanima, da so na teh volitvah socialisti dobili 1.530.000 glasov,
kar je 100.000 več kot leta 1997. To je monolitna organizacija,
zgrajena po vojaškem vzoru in zelo malo možnosti je, da bi
razpadla, kot se je to zgodilo v Črni gori s stranko Demokratične
obnove Srbije. To je organizacija z enim človekom, ki je absolutni
vodja. Spominja me na gledališčno humoresko, ko igralec pravi:
»Na prvem mestu sem jaz, na naslednjih petih mestih ni nikogar
in na šestem sem spet jaz.« Enako je s Slobodanom Miloševičem,
saj ne obstaja alternativni vodja, ki bi bil lahko agens, ki bi lahko
poudarjal delitev. To je močna organizacija s sedimenti državne
varnosti, vojske in strategije.
Prešel bom na nehvaležno delo politične »meteorologije«; predvidevanja so še posebej nehvaležna, ko gre za primer Srbije. Ne
glede na to, da je star režim izgubil bitko, menim, da ni izgubil
vojne. Ta režim igra na karto, ki po mojem mnenju ni izbrana napačno. Računa namreč na možne spore znotraj DOS-a, med
osemnajstimi zelo heterogenimi strankami. Računa tudi na
»koeficient neumnosti«, ki tako kot povsod drugod obstaja tudi v
politiki. Predvsem pa računa na spore med politično najmočnejšima
osebnostima, Djindjičem in Koštunico. Prvi je arhitekt sedanjih
sprememb, ima Demokratično stranko in logistiko ter kapilarno
organizacijo, ki je razraščena po vsej Srbiji, drugi pa je formalno
prva osebnost Jugoslavije. Eno je dejanska moč, drugo pa formalni
prestiž. Na notranja nesoglasja računajo predvsem zato, ker gre
za osebi različnih političnih orientacij, kar je seveda normalno. Pri
Koštunici je poudarjen nacionalni moment, pri Djindjiču pa gre
predvsem za liberalno demokratično orientacijo. To je povsem
dovolj za izzivanje spora in za to, da se po možnosti izzove takšna delitev, ki jo je režim na nek način uspel izzvati že v koaliciji
leta 1997. Vuk Draškovič je bil Djindjičev partner in Miloševič je
preko Draškoviča uspel razbiti enotnost v stranki.

Volivci so postali pametnejši in previdnejši in raje namenijo svoj
glas tistemu, ki bo prišel v parlament, to je DOS, SPO pa nima
več možnosti, da bi presegla 5 % volilni prag in zato tudi nima
možnosti, da bi se ponovno pojavila na političnem prizorišču.
To je bilo z moje strani vse. Precej stvari nisem uspel povedati, a
če kdo želi postaviti vprašanje, bom z veseljem odgovoril nanj.

Povzetek razprave
Dr. Rudi Rizman, Filozofska fakulteta, je predavatelju postavil
vprašanje, kaj lahko napove o prihodnjem dogajanju v Srbiji z
vidika dokončanja demokratičnega procesa in kaj bi bila v Srbiji
uspešna revolucija, ki bi rezultirala v demokracijo. Menil je, da se
ob upoštevanju vseh demokratičnih revolucij, od Portugalske leta
1947 pa vse do zloma komunističnih režimov, kriterij, po katerem
lahko postavimo stanovitno demokracijo, opira na razmerje med
zmerneži v opoziciji in zmerneži v nomenklaturi. V srbski situaciji
pa nekaj manjka, je dejal, saj razmere do padca Miloševiča niso
bile podobne žametnim češkim, portugalskim, španskim ali
slovenskim razmeram. Po njegovem mnenju se bo proces demokratizacije še zavlekel. Postavil je tudi vprašanje, kje naj se odvija
dialektika med zmerneži in znotraj opozicije DOS, kajti zmernežev
v Miloševičevi nomenklaturi praktično ni. Dlje kot bo trajalo
prehodno obdobje demokracije, več je možnosti za novo mobilizacijo sil preteklega režima, je zaključil.

Mislim, da je sedaj za režim daleč najbolj ugodna situacija; res je,
da je sicer izgubil oporišče svojega vpliva. To oporišče predstavlja
ves medijski sistem. Karizmatična osebnost je izgubila tudi volitve,
zato je za dolgo časa odpisana iz političnega prizorišča. Vendar
pa lahko v relativno kratkem času naredi kar precej težav in
obenem upočasni tok dogodkov. Če uspejo do volitev, ki bodo 23.
decembra letos, povečati notranje delitve v DOS-u, če izzovejo
spor in povzročijo, da ne bodo šli enotni na volitve, potem bo
nadaljnje dogodke zares težko napovedati. Za DOS bo enoten
nastop na volitvah težak izpit. DOS združuje nekaj majhnih strank,
ki jih imenujemo »kanape stranke«, saj so tako majhne, da se
lahko vsi člani usedejo na isti kavč. Vendar pa je tudi nekaj strank,
ki imajo tujo fizionomijo. Taka je na primer Demokratična stranka
Srbije gospoda Koštunice in še približno tri druge. Demokratična
stranka Srbije je dobila na zadnjih volitvah 5 % glasov, nato se je
gospod Batič odcepil, moč stranke pa je upadla. Predpostavljam,
da je Koštunica zbral nekaj novih ljudi, tako da so sedaj malo
močnejši. V koaliciji je tudi Državljanska zveza gospoda Svilanoviča, ki je minister za zunanje zadeve. Mestna zveza predstavlja
približno 2-3 %, morda kakšen odstotek več. V koaliciji pa je še
ena organizacija, ki so jo zabeležili v raziskavah političnih opredelitev. To je socialdemokratska stranka Vuka Obradoviča, ki se
ga mnogi spominjate kot generala v generalštabu.

Dr. Rino Simoneti, Društvo Občanski forum, je predavatelju
namenil vprašanje, kakšne so možnosti, da se v Srbiji dogodi
moralno očiščenje. Dejal je, da je ob poslušanju Koštunice, ki obtožuje Miloševiča uzurpacije oblasti, denarja, poneverbe volitev
in podobnih dejanj, zgrožen, saj se ni niti enkrat dotaknil pravega
problema Balkana, ki je že desetletje v ognju in je terjal ogromno
civilnih žrtev.
Dr. Goati je v odgovoru obema povzel, da je vprašanje moralnega
očiščenja zares težko. Koštunici se dejansko ni potrebno za nič
opravičiti, saj je vseskozi predstavljal opozicijo. Toda po tej logiki
tudi kanclerju Brandtu ne bi bilo potrebno storiti, kar je storil kljub
temu, da ni bil na oblasti tako kot Hitler, je dejal. Moral bi začutiti
kolektivno odgovornost, toda menim, da se tega ne zaveda, je
dodal. Vprašanje pravne odgovornosti Miloševiča pred mednarodnim sodiščem v Haagu je povsem drugačno. Koštuničin pogled
na Haag je tipičen za okolje iz katerega prihaja, je pojasnil dr.
Goati. Koštunica je sprva menil, da je to politična institucija, nato
pa je lastno formulacijo spremenil v "pravno-politična institucija",
kjer je Miloševič podpisal Daytonski sporazum. Z daytonsko
obvezo bo Koštunica sodeloval še naprej, vendar pa to ni njegova
prioriteta, je dejal.

Znotraj strank in koalicije morajo torej narediti razdelitev, če želijo
skupaj nastopiti na volitvah, kar pa seveda želijo. Vprašanje te
razdelitve je, koliko mest bo v parlamentu pripadlo posamezni
stranki. Parlament ima 250 poslancev, volilni sistem pa je proporcionalen. Volilni prag je zelo visok, to je 5 %. Ob predvidevanju, da
bo šlo decembra na volitve okrog 5 milijonov ljudi, pomeni
petodstotni prag 250.000 glasov, ki stranki omogočijo, da sodeluje
pri razdelitvi mandatnih mest. Mislim, da znotraj DOS-a takega
števila ne more doseči nobena stranka, morda le Demokratična
stranka, ostale, ki se ne bodo mogli sporazumeti o mandatnih
mestih, pa bodo iz DOS-a izločili.

Podal je tudi širšo oceno politike. Leta 1990 so prišli na oblast v
Bolgariji, Makedoniji in Romuniji ljudje, ki so mislili, da bodo pri
sprejemanju političnih odločitev bolj avtonomni. Enako se je sedaj
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zgodilo s Srbijo, je menil, ki bo uživala prednosti medenega meseca
le kratek čas. Ne dogaja se vsak dan, da bi Nemci podarili za
obnovo neke države 50 milijonov nemških mark. Srbija se bo
morala v zameno za kredite mednarodne banke in mednarodnega
monetarnega sklada za obnovo in razvoj podrediti določenim
kriterijem in zahtevam, je bil prepričan dr. Goati. Situacija v Srbiji
ima svojevrstno notranjo dinamiko, sedaj se odvija proces proti
deseterici tistih, ki so delovali v Zvezni volilni komisiji, je omenil.

v Podgorici ter dinar v Beogradu, je opomnil. Menil je, da bi bila v
primeru razglasitve samostojnosti Črne gore logična posledica
popolno porušenje ravnotežja in Kosovo bi zares postalo popolnoma nerešljiv problem. Neodvisnost Kosova pa bi zelo zamajala
tudi krhko ravnotežje v etnično heterogeni Makedoniji, je dejal.
Mislim, je zaključil, da je tudi mednarodna skupnost odločena, da
bo čim dlje zadržala status quo, saj so zaenkrat vse druge rešitve
slabše.

Pojasnil je, da je imela revolucija v Srbiji elemente češkega modela
ter nekaj elementov romunskega in portugalskega modela. Ni pa
manjkalo veliko, je dodal, da bi Beograd postal mesto spopadov,
saj je znan tudi po tem; in med 700.000 demonstranti bi bilo
zagotovo veliko mrtvih.

Borut Plavšak, Slovensko društvo za mednarodne odnose, je
postavil vprašanje, kako nova administracija Koštunice sprejema
dejstvo, da je Bajukova vlada podprla Črno goro v njenih prizadevanjih za samostojnost ter dejstvo, da ima Slovenija v Podgorici
svojega vojaškega atašeja.

Moj edini pomislek je, je dejal, kako in kdaj se bo stari režim odločil
odgovoriti. Idealno bi bilo, da bi prišlo do razkola znotraj socialistične
stranke. Ko bi se to zgodilo, je dodal, bi prišlo tudi znotraj DOS-a
do programsko orientiranih grupacij med strankami, saj je DOS
heterogena skupina, v kateri so mestna zveza, socialdemokrati,
demokrščanska stranka in demokrati. Šele takrat bi Srbija pričela
živeti, kakor živi ves politično demokratičen svet, je zaključil.

Dr. Goati je povzel, da je predsednik Koštunica pridobil veliko
pozitivnih odmevov ljudi, saj je odstavil človeka, ki je predstavljal
dušo nekega režima. Toda po ustavi ZRJ nima pravzaprav
nikakršne funkcije, saj gre bolj za protokolarno funkcijo. Na
federativni ravni po 99. členu ustave ZRJ vodi notranjo in zunanjo
politiko vlada, je pojasnil. Popolnoma drugačno mnenje pa ima
minister za zunanje zadeve, gospod Goran Svilanovič, ki je vodja
Državljanske zveze in je eksplicitno izrazil mnenje, da ne nasprotuje temu, da ima Črna gora svoja predstavništva, je dejal.

Dr. Ivan Kristan, Pravna fakulteta v Ljubljani, je postavil več
vprašanj. Prvo se je nanašalo na Badinterjevo rešitev nasledstva
Jugoslavije, pri katerem sam vidi konflikt, saj Badinter ni priznal
nasledstva, ampak je govoril o razpadu. Drugo vprašanje se je
nanašalo na izjave Koštunice, da gre v primeru Slovenije in
Hrvaške za klasično odcepitev. Komentiral je tudi dogajanje na
Kosovu in povedal, da je osebno podal iniciativo za ustavni spor
zoper spremembe srbske ustave, saj je Srbija z njimi in s kršenjem
avtonomije kršila zvezno ustavo. Takrat je zaprosil tudi za
mednarodno ekspertizo ter dobil mnenje, da so spremembe v
nasprotju z mednarodnim pravom, saj ustava v času izrednega
stanja ne more biti spremenjena. Razpravo je zaključil z vprašanjem, ki se je nanašalo na elemente za oceno trenutnega stanja
in usode na Kosovu.

V zvezni vladi je trenutno deset ljudi iz DOS-a, šest ljudi iz promiloševičeve socialistične stranke, tudi predsednik vlade Žižič. Le-ta
je spremenil svoje politične barve in pred dobrim mesecem postal
demokrat. Ključna oseba je Miroljub Labus, ekspert skupine G17+, ki je podpredsednik zvezne vlade in zadolžen za mednarodne
ekonomske odnose. Zaključil je, da je to zelo vplivno ministrstvo,
sistem pa je pravi kanclerski.
Vladimir Murko, Slovenski razvojni svet, je zastavil vprašanje,
ki se navezuje na načrte gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in ZRJ, saj ima Slovenija več obratov, ki že dlje časa ne poslujejo zaradi nekdanjega embarga, pomanjkanja sredstev in
kadra. Postavil je tudi vprašanje lastništva objektov in zemljišč,
kjer so locirana predstavništva slovenskih podjetij. Dotaknil se je
tudi problema ukinitve viz in zavarovanj, saj so z njimi povezani
veliki stroški.

Dr. Goati je povzel, da je v Srbiji prevladovala teza, ki je zagovarjala dejstvo, da so se štiri republike odcepile od dveh. Na koncu je
Badinterjeva komisija presodila, da je Jugoslavija razpadla in da
ne gre za dezintegracijo, je pojasnil. Mislim pa, je dodal, da je
najvažneje, da je Jugoslavija priznala, da nima kontinuitete.

Dr. Goati se je strinjal, da so vprašanja, ki se tičejo gospodarstva,
zelo kompleksna. Pojasnil je, da ni strokovnjak za gospodarstvo,
vendar meni, da bo zaradi želja po sodelovanju zelo hitro prišlo
do ukinitve viz in razrešitve sistema poslovanja. Nekoliko več
časa bo potrebno za vzpostavitev legalizacije finančnih vlaganj.
Problem odvzetih predstavništev je bolj kompleksen, seje strinjal,
in ga bosta državi zagotovo razreševali počasneje. Pri tem bo
najtežje vzpostaviti medsebojno zaupanje, je prepričan, saj je leto iracionalno in ga ne moremo vzpostaviti z zakonom.

Kosovo je vprašanje vseh vprašanj, je zatrdil. Strinjal se je, da se
je prav tu začel razpad Jugoslavije in menil, da ni možnosti, da bi
bilo Kosovo še kdaj del Jugoslavije. Resolucija Združenih narodov
12/40-4 navaja, da je Kosovo v okviru Jugoslavije avtonomno, je
pojasnil. To pa predstavlja strah Združenih narodov, da ne bi
prišlo do ponovitve Bosne. Poleg tega imajo Združeni narodi
izkušnje s Palestino in Izraelom, kar jih prisiljuje, da se obnašajo
racionalno. Za Kosovo je dobro, je dejal, da je na občinskih volitvah
zmagal Rugova, ki vodi umirjeno politiko, in ne Tači, ki je radikalec.
Veliko lažje se je namreč dogovarjati z umirjenim voditeljem.Toda
šele čas bo pokazal, kakšni in v kolikšni meri so možni bilateralni
pogovori, je menil.

Mislim, je dejal, da bodo ta vprašanja obravnavana v prvih mesecih
prihodnjega leta, takoj po volitvah. Verjamem, je zaključil, da so
medčloveške vezi tako močne, da so ostale tudi po vseh embargih
in nesoglasjih. Prav zato bomo lahko rešili prepreke in ponovno
vzpostavili sodelovanje ter postavili temelje pravno-normativnega
dela.

Mislim, je dejal, da se Kosovo s svojimi posledicami na nek način
povezuje s Črno goro, z njeno avtonomijo in prihodnostjo, bolj kot
to izgleda na prvi pogled, prav zaradi resolucije Združenih narodov.
Jugoslavija pa je kljub vsemu še vedno federacija, v kateri so
zarisane notranje meje, kjer sta dve denarni enoti, nemška marka

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je ob koncu zahvalil
tako predavatelju kot tudi številnim poslušalcem in novinarjem, ki
so tvorno prispevali k izvedbi predavanja.
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