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

Sklepi državnega sveta ob obravnavi predloga sprememb Ustave Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na podlagi 1. in 2. odstavka
86. člena Poslovnika državnega sveta na 71. seji, dne 21. 11.
2001, ob obravnavi predloga sprememb Ustave Republike
Slovenije sprejel naslednje

način urejen v ustavi, upoštevaje izkušnje, kako je bil urejen
položaj Republike Slovenije v bivši SFRJ. Razvidno bi moralo
biti, katere suverene pravice, ki smo jih prevzeli nazaj od
SFRJ, bomo prenesli na EU.
Po mnenju državnega sveta predlog za spremembo (dopolnitev) 3. člena ustave ni dober, ker ta člen ni ustrezno
mesto za predlagano spremembo (za vključitev predlaganega
tretjega odstavka). 3. člen je v sebi zaključen in logično nadaljuje
opredelitev temeljev ustavne ureditve Republike Slovenije v
prvem členu (demokratična republika) in drugem členu
(pravna in socialna država) še z opredelitvijo treh temeljev
ustavne ureditve (pravica do samoodločbe, oblast ljudstva,
načelo delitve oblasti).

SKLEPE
1. Državni svet poudarja, da bi morali zagotoviti za razpravo o
ustavnih spremembah dovolj časa. Omogočiti bi bilo potrebno
poglobljeno problemsko razpravo, v kateri bodo poleg političnih
institucij (vlade, državnega zbora, državnega sveta) vključena
zainteresirana strokovna društva in druge oblike civilne
družbe.
Ob deseti obletnici ustave bi bilo smiselno preveriti, kako so
posamezne določbe prestale desetletno preizkušnjo, in po
potrebi po koncu sprejetih ustavnih sprememb opraviti
strokovno redakcijo.

Del ustave, ki se nanaša na mednarodno sodelovanje, bi bilo
smiselno koncentrirati okrog osmega člena, ki sedaj ureja
primat mednarodnega prava pred nacionalnim pravom, kar
pa ne zadostuje za prevzem evropskega pravnega reda z
njegovimi načeli in za ureditev našega članstva v EU.

2. S stališča ustavnega položaja državnega sveta kot nepopolnega drugega doma nikakor ni sprejemljivo, da je
predlagano črtanje njegove pravice za zahtevo po
zakonoda|nem referendumu.

Državni svet predlaga, da se to poglavje uredi v vsaj štirih
členih, v katerih bi uredili nakazana področja (formulacije
členov niso dokončne, ampak samo nakazujejo tematiko, ki
bi morala biti obdelana).

Nasprotno pa bi bilo smiselno, da se pravica državnega sveta
predlagati zakone, ki je zapisana v 97. členu ustave, zapiše
tudi v 88. členu ustave, ker so na tej podlagi v državnem
zboru uveljavili prakso, da državni svet ne sme predlagati
amandmajev na zakone.

Novi 8. člen
(1) Slovenija lahko z mednarodno pogodbo, ki jo ratificira državni
zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, prenese
izvrševanje dela suverenih pravic na mednarodne organizacije naddržavne narave in uredi način delovanja v teh
organizacijah (način uresničevanja svojega članstva v teh
organizacijah), zlasti način sodelovanja Republike Slovenije
pri izvrševanju prenesenih suverenih pravic.

Ponovno bo potrebno pretehtati predlog za prepoved referenduma o določenih vprašanjih in se odločiti, kaj od tega
predloga lahko ostane.
Nesprejemljivo je tudi zmanjševanje zahtevane večine
glasov od tistih, ki so glasovali, ker bi se s formulo "veljavni
glasovi" zmanjšalo število dejansko udeleženih na referendumu.

Novi 8.a člen
(1) Zakoni in drugi predpisi morajo biti v skladu s splošno
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo.
(2) Ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe so del
pravnega reda Slovenije.
(3) Pravni akti in odločitve, sprejete v okviru mednarodnih
organizacij naddržavne narave, na katere Slovenija prenese
izvrševanje dela suverenih pravic, se v Sloveniji uporabljajo
v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij.

Ni sprejemljiv predlog za spremembo drugega odstavka 170.
člena, s katerim se želi črtati kvorum udeležbe vseh volivcev
na referendumu. Ta kvorum predstavlja minimalni standard
za demokratičnost odločanja o spremembi ustave.
3. Državni svet tudi meni, da je v delu ustave, ki obravnava
mednarodno povezovanje in sodelovanje, potrebno določiti
podlago za mednarodno delovanje Republike Slovenije, za
njeno članstvo v mednarodnih organizacijah, za prenos
suverenosti na mednarodne organizacije, katerih članica je
naša država, za prevzem pravne ureditve teh mednarodnih
organizacij itd. V ustavi bi morala biti določena pravna podlaga
za delovanje v OZN, v NATO, v OVSE, posebej pa v EU.

Novi 8.b člen
(1) OZN
(2) NATO
(3) OVSE

Položaj Republike Slovenije v EU bi moral biti na ustrezen
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državami. Dejstvo je, da se s predlagano spremembo zmanjšuje demokratična parlamentarna kontrola izvršne oblasti.
Mogoče bi se dalo sistem poenostaviti postopkovno, npr. z
istočasno izvolitvijo vlade v celoti, ne pa po sedanjem
postopku.

Novi 8.c člen (EU)
(1) S ciljem, da z drugimi članicami uresniči cilj združene Evrope,
se Republika Slovenija kot enakopravna članica včlani v
Evropsko unijo.
(2) Včlanitev se izvede z mednarodno pogodbo, ki jo potrdi
državni zbor z dvotretjinsko večino vseh svojih članov.
(3) O vstopu v Evropsko unijo se razpiše referendum.
(4) Republika Slovenija prenese na Evropsko unijo izvrševanje
naslednjih suverenih pravic...
(5) K aktu o prenosu suverenih pravic na unijo da svoje mnenje
tudi državni svet.
(6) Republika Slovenija sodeluje pri uresničevanju suverenih
pravic iz četrtega odstavka v organih Evropske unije na
podlagi naslednjih izhodišč:
voli (delegira) svoje člane v naslednje organe unije...;
državni zbor podaja načelna stališča in smernice za delo
predstavnikov Republike Slovenije v organih unije;
vlada določa smernice in sprejema operativne odločitve v
zvezi z delom predstavnikov Republike Slovenije v organih
Unije, kadar je to potrebno;
vlada obvešča državni zbor o stanju v uniji in o položaju
Republike Slovenije v uniji najmanj vsakega pol leta;
za razpravo o stanju v uniji se lahko sproži zahteva za izredno
sejo državnega zbora;
vlada lahko zahteva razpravo v državnem zboru in zahteva
načelne usmeritve za odločanje v posameznih organih v
Uniji... .
(7) Pri odločanju o regionalni politiki v okviru EU mora državni
zbor oziroma vlada pritegniti k sodelovanju državni svet In
občine... .
(8) Pred ustavnim sodiščem se lahko sproži postopek za oceno,
ali prenos določenih suverenih pravic na Unijo pomeni
ogrožanje življenjskih koristi Republike Slovenije.

7. Glede predlogov na področju sodstva bi bilo potrebno
zagotoviti čas za poglobljene razprave o strokovnih dilemah
in posledicah predlaganih sprememb.
8. Sprememba 143. člena se zdi logična, toda prvi pogoj za
obvezno ustanovitev pokrajin bi morali biti kriteriji za njihovo
ustanovitev. Jasno bi moralo biti, da bo pokrajina politično
strukturirana enota. Vsa razprava o dveh ali treh pokrajinah
le zaradi evropskih zahtev dokazuje, da koncept regionalizacije ni domišljen. Pred spremembami bi morali jasno določiti,
da gre za decentralizacijo države in ne za centralizacijo
občinskega odločanja. Zato bi morale biti jasno določene
pokrajinske pristojnosti in določena finančna sredstva za
njihovo uresničevanje.
Državni svet pa nasprotuje črtanju tistega dela 143. člena, ki
določa, da država v sporazumu z lokalnimi skupnostmi
prenese določene zadeve z državne pristojnosti v pristojnost
lokalnih skupnosti.

9. Državni svet na pobudo Sveta invalidskih organizacij Slovenije
predlaga, da se z namenom preprečevanja diskriminacije
zaradi invalidnosti dopolni 14. člen Ustave Republike
Slovenije tako, da se glasi:

Ustavno sodišče mora odločitev sprejeti v treh mesecih. Če
ustavno sodišče z dvotretjinsko večino odloči, da bi bile
ogrožene življenjske koristi Republike Slovenije, se o tem
razpiše referendum.

"14. člen
(enakopravnost pred zakonom)
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice
in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik,
vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo,
izobrazbo, družbeni položaj, Invalidnost ali katerokoli drugo
osebno okoliščino.

4. Ni prepričljivih razlogov za ponovno spreminjanje 68. člena
ustave. Predvsem pa ne bi smeli pristati na črtanje načela
vzajemnosti, ker nam to načelo zagotavlja enakopraven
položaj v uniji.

Vsi so pred zakonom enaki."
5. Po mnenju državnega sveta za izročitev naših državljanov
mednarodnemu kazenskemu sodišču ni potrebno spreminjati
47. člena ustave, ker je Slovenija podpisnica statuta mednarodnega kazenskega sodišča. Sprememba 47. člena je
upravičena samo v primeru, če hočemo omiliti sedanjo
absolutno prepoved izročitve naših državljanov tuji državi. V
ustavi bi bilo smiselno možnost izročitve omejiti samo na
članice EU, podobno kot je določeno v ustavi ZR Nemčije ko bo Slovenija postala članica EU -„ali pa na druge države v
skladu z načelom recipročnosti.

Obrazložitev
1. Glede predlaganih sprememb, ki se nanašajo na državni svet,
poudarjamo, da predlagane spremembe niso dovolj preučene
in argumentirane, saj se dotikajo samo enega segmenta
delovanja državnega sveta brez povezave z njegovim celovitim ustavnim položajem in njegovo funkcijo v parlamentarnem sistemu Republike Slovenije po letu 1991.

Sprememba 47. člena sedaj ni nujno potrebna, ker ni
neposredno povezana z vstopom v EU. Če bodo vse članice
EU imele v svojih ustavah glede izročitve svojih državljanov
enake določbe o medsebojnem izročanju državljanov, pa bo
tudi Slovenija sprejela takšno določbo v svojo ustavo.

Državni svet je bil z ustavo leta 1991 vgrajen v naš ustavni
sistem kot predstavništvo različnih funkcionalnih interesov z
namenom, da zagotovi uveljavljanje interesov svoje volilne
baze. Eno od sredstev za to nalogo je tudi pravica zahtevati
razpis zakonodajnega referenduma.

6. Glede predloga za oblikovanja vlade je potrebno podpreti
prizadevanje, da bi dosledno prevzeli nemški model. Državni
svet zastavlja vprašanje umestnosti spremembe 112. In 118.
člena ustave z obrazložitvijo primerljivosti z evropskimi

Bilo bi, nasprotno, potrebno zagotoviti normalne pogoje za
uresničenje obstoječih pristojnosti državnega sveta po ustavi,
saj zaenkrat ne more vlagati amandmajev na zakone, kar
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ima za posledico večje število odložilnih vetov, kot bi bilo to v
nasprotnem primeru potrebno.

samo v njihovem okviru. Ko govorimo o prenosu suverenosti,
mislimo torej na te organizacije.

Državni svet uživa v mednarodnem merilu precejšen ugled
in v tujini obstaja veliko zanimanje za njegovo strukturo in
delo. Sedaj je državni svet oziroma njegov predsednik g. Tone
Hrovat prevzel predsedstvo v Združenju drugih domov evropskih parlamentov in mu je poverjena organizacija konference
tega združenja junija 2002 v Ljubljani.

Seveda je stopnja (intenzivnost) vključenosti države v različne
mednarodne in meddržavne organizacije različna. Zaradi tega
je tudi ureditev odnosov s temi organizacijami oziroma prenos
državne suverenosti nanje različen. Za državno suverenost
nimata enakih konsekvenc članstvo v Organizaciji združenih
narodov (OZN) in v Organizaciji za varnost in sodelovanje v
Evropi (OVSE) ter članstvo v Evropski uniji (EU) in v
Severnoatlantskem paktu (NATO).

2. V ustavi ni niti sledi o članstvu Republike Slovenije v
Organizaciji združenih narodov, čeprav iz tega članstva
nastajajo za našo državo pomembne posledice. Državni
organi, ki so vključeni v mehanizme delovanja OZN, verjetno
sploh ne zaznavajo tega dejstva in jih odsotnost neposredne
ustavne opredelitve tega članstva sploh nič ne ovira pri
njihovem delu.

Ne glede na stopnjo vključitve države v mednarodne In
meddržavne organizacije pa mora Imeti ta vključenost
svojo pravno podlago v ustavi. Če ustava molči o članstvu
države v mednarodnih in meddržavnih organizacijah, to ni
samo lepotna napaka, ampak je to odraz nizke pravne kulture
in pravne zavesti in znak podcenjevanja ustave, pravzaprav
znak degradacije ustave na raven formalnega okrasnega
akta, ki ne ureja realnih družbenih odnosov.

V veljavni ustavi ni pravne podlage - 8. člen ne daje te podlage
- za celovit prevzem prava Evropske unije oziroma za njegovo
neposredno uveljavitev v Republiki Sloveniji in za splošno
podreditev pravnega reda Republike Slovenije pravu Evropske
unije.

Tehtni argumenti govorijo v prid temu, da se vključitev Slovenije
v Evropsko unijo ne bi izvedla na podlagi abstraktne določbe,
ki omogoča vključitev v kakršnokoli skupnost, ampak da bi jo
morali izvesti na podlagi konkretnih določb v ustavi. S tem bi
na eni strani poudarili politični pomen vključitve naše države
v Evropsko unijo, na drugi strani pa bi tako določili tudi dimenzije
te vključitve.

V delu ustave, ki obravnava mednarodno povezovanje in
sodelovanje, je potrebno določiti podlago za mednarodno
(zunanjepolitično) delovanje Republike Slovenije, za njeno
članstvo v mednarodnih organizacijah, za prenos suverenosti
na mednarodne organizacije, katerih članica je naša država,
za prevzem pravnega reda teh mednarodnih organizacij itd.
Sedaj postaja nujno potrebno v prvem koraku urediti ustavno
podlago za članstvo v Evropski uniji, v drugem koraku pa
urediti konkretne razsežnosti tega članstva, ki so povezane
s prenosom suverenosti na Evropsko unijo in prevzemom
njenega pravnega reda.

Sodeč po tem, kako se gradi in kako se naša država pripravlja
na članstvo v njej, kaže, da Evropska unija nikakor nI muha
enodnevnica, ki naj ne bi zaslužila konkretnih določil v ustavi.
Nasprotno! Po vseh dosedanjih ocenah in projekcijah bodoče
Evropske unije, katere članica naj bi postala Republika
Slovenija že leta 2004, bo to oblika (relativno) trajne trdne
povezanosti v meddržavni skupnosti, v kateri bomo svoj
položaj nehote primerjali s položajem v bivši jugoslovanski
federaciji.

V procesu vključevanja Slovenije v EU se je očitno pokazalo,
da gre za državno suverenost. Tradicionalni pojem
suverenosti (na podlagi Bodinove koncepcije) se je sicer
spremenil, vendar pa se sodobne države ne odrekajo
suverenosti. Za državo kot globalno skupnost je suverenost
kriterij, ki je tudi danes pomemben z dveh zornih kotov: z
notranjepravnega in zunanjepravnega (mednarodnopravnega).

Če smo svoj položaj v federaciji urejali v ustavi in če smo
v ustavi (dokaj) natančno določali, kako uresničujemo svoje
suverene pravice, katere suverene pravice prenašamo na
federacijo, kako sodelujemo pri uresničevanju teh suverenih
pravic na ravni federacije itd., si moramo prizadevati, da bi
tudi v zvezi z včlanitvijo v Evropsko unijo v ustavo zapisali
kolikor je mogoče jasne in ustrezno podrobne določbe glede
prenosa suverenih pravic, tako da bomo videli, s kakšnim
ostankom suverenih pravic še razpolagamo.

Z notranjepravnega zornega kota se država kot globalna
skupnost razlikuje od vseh drugih skupnosti na svojem
območju. Na domačem ozemlju je država superiorna in
prevladuje nad vsemi drugimi skupnostmi. Pravna pravila, ki
določajo ravnanje pravnih subjektov v družbenih razmerjih v
državi, so v končni konsekvenci sankcionirana s strani države
(možne so sicer različne izjeme in imunitete, npr. za tuja
diplomatska predstavništva).

Položaj Slovenije kot federalna države v jugoslovanski federaciji sta nazadnje urejali obe ustavi: Ustava SFRJ iz leta
1974 in Ustava Socialistične republike Slovenije iz leta 1974.
Z ustanovitvijo samostojne slovenske države leta 1991, to je
Republike Slovenije, smo vse suverene pravice, ki smo jih
prej prenesli na federacijo, vzeli nazaj.

Z mednarodnopravnega oziroma meddržavnega zornega
kota, v odnosu do drugih držav, se državna suverenost kaže
kot atribut neodvisnosti in samostojnosti države, pa tudi kot
potrditev pravice do samoodločbe. S tega zornega kota je
suverenost kriterij, ki zagotavlja državi v mednarodnih oz.
meddržavnih odnosih enakopraven položaj z drggimi državami. Ta vidik suverenosti se v zadnjem obdobju zaradi vse
tesnejšega mednarodnega povezovanja, zaradi intenzivne
gospodarske in politične globalizacije, zaradi nastajanja
številnih mednarodnih in meddržavnih organizmov močno
spreminja: nacionalne države zgubljajo svojo tradicionalno
suverenost in postajajo vse bolj odvisne od številnih
mednarodnih organizacij in meddržavnih organizacij, v katere
so vključene in večji del svoje suverenosti lahko uresničujejo

Kaj od delov svoje suverenosti, ki smo jih od nekdanje
federacije vse vzeli nazaj, bomo prenesli na Evropsko unijo
in kako bomo to storili? Če bo naš položaj v celoti urejen v
pravnem redu Evropske unije (na katerega zaenkrat ne
moremo vplivati), zapišimo v ustavo enostavno to dejstvo.
Predlog državnega sveta se v določeni meri opira na ureditev
v ustavi Zvezne Republike Nemčije, kjer prav tako niso
tako na kratko odpravili te tematike, kot bi to izhajalo iz našega
vladnega predloga. Za vprašanja, ki naj bi bila urejena v
dopolnjenem 3. členu in v spremenjenem 8. členu, so v ustavi
ZR Nemčije trije členi: 23. člen, ki nosi naslov "Razvoj
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Za vztrajanje pri pogoju vzajemnosti se zdi bistveno, da je
Evropska unija ob ratifikaciji ESP soglašala z mednarodnopravno zavezo Republike Slovenije, ki jo je zapisala v Prilogi
XIII ESP, to pa je, da bo državljanom držav članic Evropske
skupnosti pravica do nakupa nepremičnin zagotovljena "ob
pogoju vzajemnosti in na nediskriminatorni osnovi". Gre torej
za kredibilnost Evropske unije.

Evropske unije"; 24. člen, ki ima naslov "Meddržavne
ustanove"; in 25. člen, ki ima naslov "Mednarodno pravo".
Med temi členi je bil spremenjen samo 23. člen, in sicer ob
ratifikaciji Maastrichtskega sporazuma o Evropski uniji.
Prejšnji 23. člen je imel naslov "Območje veljavnosti ustave".
Ob ratifikaciji Maastrichtskega sporazuma pa je bil 23. člen v
celoti spremenjen in se nanaša na Evropsko unijo. Zato sedanji
vrstni red 23. člena in 24. člena ni logičen, ker je 23. člen v
bistvu lex specialis v odnosu do 24. člena, ki na splošno ureja
možnost prenosa suverenih pravic na meddržavne ustanove.

5. Predlagana je sprememba sedanje ureditve referenduma.
Povod za te spremembe so težave, ki jih je v praksi povzročil
predhodni zakonodajni referendum, ki ga ureja Zakon o
referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI). Problem se je zaostril
do skrajnosti po predhodnem referendumu o volilnem sistemu
8. decembra 1996, in sicer potem ko je dve leti pozneje (8.
oktobra 1998) ustavno sodišče sprejelo odločbo, s katero je
spremenilo dejanski rezultat referenduma tako da je samovoljno v nasprotju z ustavo prisodilo zmago predlogu SDS
(43.710 volivk in volivcev).

3. V zvezi z ratifikacijo Evropskega sporazuma o pridružitvi
(ESP)' smo 68. člen ustave ki govori o lastninski pravici
tujcev, že morali spremeniti.
4. Ustava iz leta 1991 je v 68. členu tujcem sicer omogočala
pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah, vendar ne
izrecno tudi na samih zemljiščih: samo z dedovanjem in ob
pogoju vzajemnosti so tujci lahko pridobivali lastninsko pravico
na zemljiščih2. V Prilogi XIII k Evropskemu sporazumu o
pridružitvi ("Španski kompromis")3 se je vlada Republike
Slovenije zavezala, da bo uredila pridobitev lastninske pravice
tujcev na zemljiščih oziroma nepremičninah. Potem ko je
Ustavno sodišče izreklo mnenje, da so deli določb ESP, ki se
nanašajo na pridobivanje lastninske pravice na zemljiščih, v
nasprotju z drugim odstavkom 68. člena ustave, je državni
zbor najprej spremenil 68. člen ustave4, potem pa je ratificiral
ESP.

S stališča sedanjega položaja državnega sveta kot nepopolnega drugega doma nikakor ni sprejemljivo, da je predlagano
črtanje njegove pravice za zahtevo po zakonodajnem
referendumu. S tem bi pomembno znižali ustavni položaj
državnega sveta. Ta pristojnost je pomembna z načelnega
zornega kota, ker je to skrajno sredstvo, ki ga bo državni
svet lahko uporabil za uveljavitev interesov svoje volilne baze.
Doslej je državni svet v devetih letih obstoja te pristojnosti
uporabil samo enkrat, vendar se je pokazalo, da predhodni
referendum, kot je (bil) urejen v ZRLI, ni ustrezna oblika referenduma.

S spremembo 68. člena je Republika Slovenija umaknila ustavno prepoved, da tujci ne smejo pridobiti lastninske pravice na
zemljiščih (razen z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti). Poslej
lahko tujci pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah
nasploh in zemljišča pri tem niso več izvzeta.

Vsekakor ob tej priložnosti ne bi smeli sprejeti navedenega
predloga za črtanje pravice državnega sveta zahtevati razpis
referenduma.
Nasprotno pa bi bilo smiselno, da se pravica državnega
sveta predlagati zakone, ki je zapisana v 97. členu, zapiše
tudi v 88. členu ustave, ker so na tej podlagi v državnem
zboru uveljavili prakso, da državni svet ne sme predlagati
amandmajev na zakone.

Sedaj vlada predlaga, naj bi ponovno spremenili 68. člen.
Menimo, da obstajajo argumenti za vztrajan|e pri sedanjem
besedilu 68. člena in proti črtanju pogoja vzajemnosti.
Upoštevati je potrebno, da je bil 68. člen spremenjen v duhu
In po črki Priloge XIII Evropskega sporazuma o pridružitvi,
kjer se je vlada Republike Slovenije zavezala, da bo "ob pogoju
vzajemnosti in na nediskriminatorni osnovi" zagotovila
državljanom držav članic EU pravico do nakupa nepremičnin.
Poleg tega se upravičeno postavlja vprašanje, ali |e zahtevo
po vzajemnosti mogoče okvalificirati kot diskriminacijo,
saj je ob spoštovanju vzajemnosti zagotovljena enakopravnost slovenskih državljanov z državljani drugih držav, v
nasprotnem primeru pa bi bili v posameznih državah, ki imajo
uveljavljene ovire za pridobitev lastninske pravice na
nepremičninah, lahko diskriminirani slovenski državljani.
Končno pa za Evropsko unijo, če v njej ne bo nobenih ovir za
promet z nepremičninami (vendar pa je izjema Danska, ki
tujcem ne dovoljuje nakupa počitniških objektov), pogoj
vzajemnosti ne more biti motilen faktor, saj tudi v Sloveniji ni
(ne bo) nobenih ovir. Torej velja obojestranska vzajemnost
bodisi v spoštovanju prostega prometa nepremičnin bodisi
pri določanju morebitnih ovir. Logično je na primer, da danski
državljani ne bi mogli kupovati v drugih državah, med drugim
v Sloveniji, počitniških objektov, če državljani drugih držav,
med njimi Slovenci, ne morejo takšnih objektov kupiti na
Danskem.

Ponovno bo potrebno pretehtati predlog za prepoved referenduma o določenih vprašanjih in se odločiti, kaj od tega predloga
lahko ostane.
Nesprejemljivo je tudi zmanjševanje zahtevane večine glasov od tistih, ki so glasovali, ker bi s formulo "veljavni glasovi"
zmanjšalo število dejansko udeleženih na referendumu.
Nikakor ni sprejemljiv predlog za spremembo drugega odstavka 170. člena, s katerim se želi črtati kvorum udeležbe vseh
volivcev na referendumu. Ta kvorum predstavlja minimalni
standard za demokratičnost odločanja o spremembi ustave.
Prav zaradi tega bi se morali odločiti, ali ne bi v 90. členu
ustave, kjer je govor o zakonu o referendumu, zapisali, da ta
zakon ureja potrebno večino za izglasovanje predloga oziroma
večino udeležbe (ta zakon bi to lahko delegiral na druge
konkretne zakone), vendar pa bi moral biti predpisan minimalni
prag, pod katerega se ni mogoče spustiti, ker sicer lahko
referendum postane kreatura demokratičnega odločanja.
Minimalni standard za odločanje na referendumu je pravilo,
da je predlog zakona potrjen, če zanj glasuje več kot četrtina
vseh volivcev. S predpisano določbo večine, ki je potrebna,
bi se izognili določbi o kvorumu udeležbe, kajti v tem primeru
ni potrebna udeležba polovice vseh volivcev, ampak je dovolj,
če pride eden več kot četrtina, od katerih pa vsi glasujejo za
predlog.

S tem, če Slovenija ostaja pri sedanji formulaciji 68. člena, ne
zahteva zase nobene (nove) izjeme - obrazložitev navaja
primer Danske in poudarja, da EU ne bo dovolila nobenih
novih izjem - ampak gre samo za zagotovitev enakopravnega
položaja in nediskriminacijo pri pridobivanju lastninske pravice
na nepremičninah.
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Dopolnitev 14. člena z besedo "invalidnost" temelji na določilih
Amsterdamske pogodbe in zagotavlja nediskriminacijo
invalidov, kar je pogoj za pristop za vsako novo članico
Evropske unije. Sodobne koncepcije in definicije, ki izhajajo iz
filozofije človekovih pravic, smotrno izpostavljajo, da je
potrebno preusmeriti pozornost od invalida posameznika kot
objekta in njegovih omejitev k invalidu kot subjektu in njegovim
sposobnostim, zmožnostim ter k družbi oziroma okolju.

6. Vlada predlaga tudi spremembo 47. člena ustave, ki prepoveduje izročitev naših državljanov tuji državi. Ena od obrazložitev
za spremembo se je sklicevala na pripravljeno spremembo
ustave Zvezne republike Nemčije. Vendar pa primerjava
obeh dosedanjih ureditev izročitve pokaže, da se naša ureditev
bistveno razlikuje od njihove. Nemška ustava (Grundgesetz)
je v 16. členu prepovedovala izročitev Nemcev v tujino,
medtem ko je v naši ustavi prepovedana izročitev našega
državljana tu|l državi. Očitno so konsekvence ene in druge
prepovedi izročitve različne.
Nemci po prejšnji formulaciji 16. člena ustave svojega državljana ne bi mogli izročiti mednarodnemu kazenskemu sodišču,
ker bi to bila vsekakor izročitev v tujino.
Po 47. členu naše ustave pa velja prepoved izročitve tuji
državi, ne tujini. Torej bi bila po korektni razlagi dopustna
izročitev mednarodnemu kazenskemu sodišču, ker ne gre
za tujo državo, ampak za mednarodno sodišče. Takšna
izročitev pa ni samo dopustna, ampak je naša država kot
podpisnica statuta mednarodnega kazenskega sodišča
("Rimski statut") pod določenimi pogoji celo dolžna temu
sodišču izročiti tudi svojega državljana. Potrebno pa bi bilo
čimprej dokončati postopek ratifikacije "Rimskega statuta".
Zvezna republika Nemčija je medtem že dopolnila 16. člen
svoje ustave in je omilila dosedanjo absolutno prepoved
izročitve nemških državljanov. V bistvu ostaja še vedno v
veljavi ustavna prepoved izročitve Nemcev v tujino.

'

Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na
eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani;
Zakon o ratifikaciji ESP je objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije, Mednarodne pogodbe, št. 13/1997, 24. julija 1997.

'

Ustava RS (Ur. list RS, št. 33/1991), člen 68:
'Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremičninah
pod pogoji, ki jih določa zakon.
Na zemljiščih tujci ne morejo pridobiti lastninske pravice, razen
z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti."

3

Priloga XIII Evropskega sporazuma o pridružitvi vsebuje
izmenjavo pisem med Vlado Republike Slovenije in Evropsko
skupnostjo ter njenimi članicami; nanaša se na drugi odstavek
64. člena ESP. Vlada se je v svojem pismu zavezala:
(I) da ob koncu četrtega leta po koncu veljavnosti
Sporazuma o pridružitvi sprejme potrebne ukrepe, s
katerimi bo zagotovila državljanom držav članic EU, ob
pogoju vzajemnosti in na nediskriminatorni osnovi,
pravico do nakupa nepremičnin;
(II) da od začetka veljavnosti Sporazuma o pridružitvi, ob
pogoju vzajemnosti, zagotovi pravico do nakupa
nepremičnin državljanom držav članic EU, ki so imeli
stalno bivališče na sedanjem ozemlju Republike
Slovenije.
Evropska skupnost je v svojem pismu soglašala z zavezo
Vlade RS. Glej: Uradni list Republike Slovenije, Mednarodne
pogodbe, št. 13/1997, 24. julija 1997.
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V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/1991) se
68. člen spremeni tako, da se glasi:
"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah
pod pogoji, ki jih določa zakon ali če tako določa mednarodna
pogodba, ki jo ratificira državni zbor, ob pogoju vzajemnosti.
Zakon in mednarodno pogodbo iz prejšnjega odstavka sprejme
državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev."
- Ustavni zakon o spremembi 68.člena Ustave, Ur. list RS, št.
42/1997.

Vendar pa so z dopolnitvijo 16. člena ustave omogočili, da se,
če obstajajo državno pravni razlogi, z zakonom napravi izjema
od tega načela. Poslej je torej mogoče z zakonom narediti
izjemo in izročiti nemške državljane tako mednarodnemu
sodišču kot tudi drugi državi. Vendar pa izročitev Nemcev ni
mogoča vsem državam, ampak le državam članicam EU.
Predlagana sprememba 47. člena ustave Republike Slovenije
je torej upravičena samo v primeru, če hočemo omiliti
dosedanjo absolutno prepoved izročitve naših državljanov
tuji državi, ne pa zaradi izročitve mednarodnemu kazenskemu
sodišču. Ko gre za izročitev tujim državam, pa vsekakor ni
sprejemljiva izročitev katerikoli državi, ampak bi morali že v
ustavi uveljaviti restriktiven pristop, saj je izročitev državljanov
tuji državi pomemben element suverenosti države. Formulacija, ki jo za spremembo 47. člena predlaga vlada, je preširoka.
V ustavi bi bilo smiselno možnost izročitve omejiti samo na
članice EU, podobno kot je določeno v ustavi ZR Nemčije ko bo Slovenija postala članica EU - ali pa na druge države v
skladu z načelom recipročnosti.
Sprememba 47. člena sedaj ni nujno potrebna, ker ni neposredno povezana v vstopom v EU. Če pa bodo vse članice
EU imele v svojih ustavah glede izročitve svojih državljanov
enake določbe o medsebojnem izročanju državljanov, bo tudi
Slovenija sprejela takšno določbo v svojo ustavo.

6

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

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti določb 2., 3.a, 3.b in 99. člena zakona o
igrah na srečo

(tri člene pravilnika), zakona pa ne. Očitno je torej, da sprememba
zakona ni bila nujna in da je bil hitri postopek uporabljen neupravičeno, zaradi česar ni bila omogočena dovolj široka preučitev
možnih sprememb, saj so vsi (z državnim svetom vred) svoje
delo opravljali v nepotrebni časovni stiski, kar ni skladno z načelom
racionalnosti.

Državni svet Republike Slovenije je na 71. seji, dne 21.11. 2001,
na podlagi tretje alinee 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem
sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94) sprejel
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije opozarja tudi na nedopustnost
arbitriranja in na očitno neskladnost 2. in 3.a (deloma pa tudi 3.b in
99.) člena zakona z ustavo, zlasti z 2. in 120. členom ustave
(legalitetno načelo), ki predvideva delovanje državnih organov
na podlagi zakonov, saj se pravice in dolžnosti skladno z ustavo
lahko določi le z zakonom. Nedopustno je, da se ministru prepusti
odločanje o zadevah, ki bi po vsebini sodile v zakon, ter da izdaja
predpise o načinu, pogojih, vrsti iger, obsegu prirejanja, nadzoru
in drugih vprašanjih v zvezi s prirejanjem iger na srečo preko
Interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev. S podzakonskim aktom se dejansko želi urediti materijo, ki je po 87. členu
Ustave Republike Slovenije pridržana zakonu.

da zahteva začetek postopka za oceno ustavnosti določb
2., 3.a, 3.b In 99. člena zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 85/2001 z dne 29. 10.
2001), ker so v nasprotju zlasti z 2. in 120. členom ustave
Republike Slovenije ter da ustavno sodišče te člene razveljavi.

Skladno z določilom 3. odstavka 21. člena zakona o ustavnem
sodišču pa državni svet tudi predlaga, da ustavno sodišče preuči
postopek, po katerem je bil ta zakon sprejet in ugotovi, da uporaba
hitrega postopka za sprejem tega zakona ni bila upravičena in je
šlo torej za zlorabo procedure.

Po mnenju državnega sveta se s tem zakonom nesistemsko
posega v samostojnost gospodarskih subjektov. Tudi s tega vidika
je vprašljiva skladnost z določbami ustave, zlasti z njenim 2.
členom. Zakon je torej problematičen tako glede vsebine kot glede
posameznih določb in znova se je izkazalo, da je hitenje pri sprejemanju zakonodaje le v škodo državi in še posebej pravni stroki.
Prav zaradi hitrega postopka ni bilo mogoče vsebine zakona
podrobno preučiti in predlagati odprave ugotovljenih pomanjkljivosti.
To je še posebej očitno zato, ker je na navedene pomanjkljivosti
(tudi z vidika ustavnosti) opozoril v svojem mnenju Sekretariat
državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, vendar v hitrem zakonodajnem postopku nekatera njegova bistvena opozorila
niso bila upoštevana.

Utemeljitev
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. izredni seji, dne 16.10.
2001, po hitrem postopku sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo. Državni zbor je to storil kljub
jasnemu opozorilu pravne stroke (mnenje Sekretariata državnega
zbora za zakonodajo in pravne zadeve, št. 470-1/90-2/64, EPA
293-III, z dne 25. 9. 2001), da ta postopek ni utemeljen in da se s
predlagano novelo korenito posega v sam koncept delovanja
igralništva, kar bi kazalo vsestransko, tudi pravno, še dodatno
preučiti, česar pa hitri zakonodajni postopek ne omogoča.
Neutemeljeno je tudi sklicevanje na odločbo Ustavnega sodišča
Republike Slovenije, ki je razveljavilo le del podzakonskega akta

Glede na vse navedeno državni svet meni, da je zahteva za
oceno ustavnosti utemeljena.

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

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k Poročilu o izvajanju invalidskega varstva
v Republiki Sloveniji
terminološko in niti vsebinsko usklajeno z veljavno državno razvojno koncepcijo, ki zadeva invalidsko varstvo. Najhuje je, da se
sklep nanaša na neveljavno mednarodno klasifikacijo invalidnosti,
kajti letos maja je bila sprejeta nova, z bistveno spremenjenimi
sestavinami, v kateri je dan poudarek na razmerju med delovanjem
v fizičnem in socialnem okolju, invalidnostjo in zdravjem. Tudi
sestava te 11-članske nacionalne delovne skupine je zgrešena,
saj v njej trije predstavniki zastopajo ministrstva, štirje predstavniki
institucije, od uporabnikov je na prvem mestu predstavnik bolnikov,
dodan je še en predstavnik bolniške organizacije, ter en sam
predstavnik invalidskih organizacij, za katerega pa so invalidske
organizacije ob kršitvi 18. člena Standardnih pravil OZN o
izenačevanju možnosti invalidov izvedele šele po objavi v Uradnem
listu.

Komisija za družbene dejavnosti je na 48. seji, dne 8.10. 2001,
obravnavala Poročilo o izvajanju invalidskega varstva v Republiki
Sloveniji (EPA 234-ill), ki ga je Državnemu zboru Republike
Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija je ocenila, da Poročilo o izvajanju invalidskega varstva v
Republiki Sloveniji strokovno in pregledno podaja pravno in vsebinsko ureditev invalidskega varstva v Republiki Sloveniji, ki ga
lahko v primerjavi z državami Evropske unije ocenjujemo kot
dobro urejeno.
Komisija je ob tem pripomnila, da skoraj celotno sistemsko
zakonodajo kot tudi izvedbene akte s področja invalidskega
varstva pripravlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je najvišji upravni
organ Vlade Republike Slovenije, ki je zadolžen, da skrbi tudi za
področje "položaj in celovito družbeno varstvo invalidov" in ni
logično, da je Vlada Republike Slovenije določila za razlagalca
Poročila o izvajanju invalidskega varstva v Republiki Sloveniji pri
obravnavi v Državnem zboru Republike Slovenije in v Državnem
svetu Republike Slovenije predstavnika Urada za invalide in
bolnike namesto državnega sekretarja na Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve oziroma njihove svetovalce, odgovorne
za področje invalidskega varstva.

Komisija je menila, da poročilo ne vsebuje poglavja o organiziranosti in delovanju invalidskih organizacij, ki imajo dolgoletne
izkušnje glede uravnavanja kvalitete življenja posameznih skupin
invalidov ter uspešno rešujejo probleme usposabljanja invalidnih
oseb, pomagajo pri njihovem zaposlovanju, sodelujejo pri oblikovanju sistemske zakonodaje in izdelavi nacionalnih programov
na področju invalidskega varstva, omogočajo številne socialne
aktivnosti posameznih invalidov, organizirajo športna in kulturna
udejstvovanja za svoje člane ter se mednarodno aktivno povezujejo na različnih področjih(invalidske organizacije gluhih, slepih,
paraplegikov in druge).

Komisija ugotavlja, da ni razumljivo, zakaj prihaja do nekoordiniranih in strokovno neusklajenih aktivnosti na tem področju, ker
so jasno razmejene pristojnosti in odgovornosti med nalogami
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Uradom Vlade
Republike Slovenije za invalide in bolnike. To vnaša v delovanje
invalidskih organizacij in med invalide same nepreglednost pri
delovanju, zamegljuje dejstva in odgovornost, vnaša zmedo in
nezaupanje ter povzroča odklone od sicer strokovno dobro
začrtane politike invalidskega varstva v Republiki Sloveniji.

Komisija ugotavlja, da Evropska unija v skladu s EDF-PHARE
projektom "The Enlargement Process and Disabled People in the
Accesion Countries" izrecno zahteva, da v vsaki državi, ki pristopa k Evropski uniji, invalidske organizacije na področju civilne
družbe ustanovijo svoj nacionalni svet, ki je popolnoma avtonomen
in se poveže z evropskim invalidskim forumom. Svet invalidskih
organizacij Slovenije je bil ustanovljen ob osamosvojitvi Slovenije
in ves čas aktivno sodeluje; lani jeseni je zaprosil za članstvo v
Evropskem invalidskem forumu in ga edini med kandidatkami za
Evropsko unijo letos junija tudi dobil, in sicer s statusom opazovalca, dokler ne bo Slovenija polnopravna članica Evropske unije.
O tem Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike v
svojem poročilu molči.

Tako komisija ugotavlja, da se je s sklepom Vlade Republike
Slovenije, objavljenem v Ur. listu RS, št. 96/2000, Urad za invalide
preimenoval v Urad za invalide in bolnike, vendar ni bilo v javnosti
in tudi invalidom nikdar pojasnjeno, na podlagi katere doktrine,
strokovnih standardov, metodologije itd. je bilo potrebno naloge in
pristojnosti tega urada razširiti še na bolnike. Enako je Vlada
Republike Slovenije s svojim sklepom, objavljenem v Ur. listu RS,
št. 8/2001, razširila pristojnosti Sveta Vlade Republike Slovenije
za invalide še na bolnike. V nobeni državi po svetu problematike
invalidskega varstva institucionalno ne združujejo in obravnavajo
skupaj s problematiko bolnikov. Tudi Poročilo o izvajanju
invalidskega varstva v Republiki Sloveniji to jasno dokazuje. Sam
Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike namreč tem
v poročilu bolnikov ne omenja niti z eno samo besedo.

V poročilu je tudi izpuščena nerešena problematika odpuščanja
invalidov ob postopkih prisilne poravnave; potreba po izdelavi
programov za delovno usposabljanje invalidov in pripravo novih
primernih delovnih mest za zaposlitev invalidov. S 1.1.2003 bodo
namreč stopile v veljavo številne novosti za invalide v zvezi z
zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki bodo
terjale iz državnega proračuna višja finančna sredstva za upokojevanje delovnih invalidov, v kolikor ne bodo zanje pripravljena nova
delovna mesta (po podatkih Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
je bilo avgusta 2001 na seznamih brezposelnih že 14.053 delovnih
invalidov). Komisija predlaga, da Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve kot nosilec integralne državne politike na področju
invalidskega varstva v sodelovanju z drugimi ministrstvi vpliva

Komisija tudi ugotavlja, da je Vlada Republike Slovenije v Ur. listu
RS, št. 64/2001 objavila Sklep o ustanovitvi nacionalne delovne
skupine za uvajanje mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti
in oviranosti - MKOPO in imenovanju njenih članov, kar pa ni niti
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nekaj povsem zgrešenih trditev in izmišljenih ugotovitev. Takšno
prikazovanje invalidskega varstva na relaciji med Slovenijo in
Evropsko unijo nima stvarne podlage.

na Vlado Republike Slovenije, da bo pripravila ustrezne davčne
olajšave za zaposlovanje invalidov.
V poročilu tudi ni obdelana problematika statusa invalidov brez
zavarovalne dobe ali z minimalno zavarovalno dobo.

Ob koncu obravnave je komisija še enkrat poudarila in predlagala,
da naj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v skladu z
2. členom Ustave Republike Slovenije, zakonom o Vladi Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 4/93, 23/96, 47/97 in 119/2000) ter
zakonom o organizaciji in delovnih področjih ministrstev (Ur. list
RS, št. 71/94 in 30/2001) postane integralni nosilec invalidskega
varstva in naj se aktivno vključi v načrtovanje, izvajanje in kontroliranje državno vodene politike invalidskega varstva v Republiki
Sloveniji.

Komisija se ne strinja, da Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve - kot temeljno za načrtovanje in izvajanje invalidskega
varstva - dovoljuje, da je Urad Vlade Republike Slovenije za
informiranje objavil neresnične informacije o invalidih. V njegovi
pravkar izdani publikaciji pod naslovom "Slovenci in Slovenke v
Evropski uniji" je namreč v poglavju Invalidi predstavil samo
Društvo YHD (Youth Handicaped Deprivileged), kakor da ni drugih
invalidskih organizacij s skoraj stoletno tradicijo, pri čemer je med
drugim poudarjeno celo njihovo rušilno prizadevanje za ukinitev
institucij invalidskega varstva. V prikazanih dejstvih je navedenih

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k Analizi izvajanja zakona o pokojninskem
in invalidskem zavarovanju

Komisija za družbene dejavnosti je na 48. seji, dne 8.10. 2001,
obravnavala Analizo izvajanja zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 235-III), ki jo je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije.

določene telesne okvare. Komisija za družbene dejavnosti je
namreč že ob sprejemanju predloga zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju opozarjala na ta problem in vložila k
takratnemu 128. členu tudi ustrezen amandma, ki pa ni bil sprejet.

Ob obravnavi analize je bila komisija seznanjena s pripombami in
predlogi Zveze svobodnih sindikatov Slovenije k tej analizi, z dne
25.9.2001; komisija predloge in pripombe podpira ter predlaga
Vladi Republike Slovenije, da pri obravnavi analize v Državnem
zboru Republike Slovenije pripravi še dodatna mnenja in predloge
za razrešitev problemov, ki jih ugotavljajo v zvezi z izvajanjem
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije.

Komisija opozarja tudi na problematiko 203. člena, ki se nanaša
na podatke o matični evidenci, delodajalci pa ga ne izvajajo. Zato
predlaga Vladi Republike Slovenije da začne s pomočjo inšpekcijskih služb nadzorovati ali delodajalci vsako leto vsakemu zaposlenemu izdajo potrdilo, kakšne podatke so zanj sporočili Zavodu
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije o obračunanih
in vplačanih prispevkih ter o zavarovalni dobi ter da neizvajanje
tega člena prične sankcionirati.

Komisija nadalje ugotavlja, da so v zvezi z izvajanjem 55. člena
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju postopki zelo
dolgi in mučni, v nekaterih primerih pa prihaja celo do absurdnih
nečloveških situacij. Komisija zato predlaga, da Vlada Republike
Slovenije čimprej imenuje komisijo za priznanje pokojnine brez
zmanjšanja v posebnih primerih (brezposelni, invalidi, slepi), kot
je določeno v 4. točki navedenega člena. Potrebno je preveriti tudi
strokovne kriterije teh komisij in jih poenotiti.

Vlada Republike Slovenije bi morala več pozornosti posvetiti tudi
kontroli pravilno in pravočasno vplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Z zakonom so bile uveljavljene tudi številne novosti v invalidskem
zavarovanju, ki bodo v glavnem uveljavljene šele s 1.1.2003.
Komisija zato opozarja, da mora Vlada Republike Slovenije predvideti za tedaj višja finančna sredstva, ki bodo potrebna za
upokojitev večjega števila invalidov, saj se trenutno ne vzpostavljajo
zaposlitvene možnosti za invalide (kvotni sistem in druge oblike
prekvalifikacij in poklicnih rehabilitacij). Potrebno bi bilo uvesti kvotni
sistem za zaposlovanje invalidov in takšno zaposlovanje regulirati
z davčno politiko.

Komisija opozarja na nerešeno področje odpuščanja invalidov ob
postopkih prisilne poravnave. Še vedno ni rešeno vprašanje
urejanja statusa invalidov brez zavarovalne dobe ali z minimalno
zavarovalno dobo. Vse bolj se krčijo programi za delovno usposabljanje invalidov in pripravo primernih delovnih mest.

Komisija nadalje predlaga Vladi Republike Slovenije naj s svojimi
aktivnostmi čimprej zagotovi izvajanje zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju v tistih členih, ki zadevajo prostovoljno
dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene v javnem sektorju.

Komisija podpira tudi vse potrebne spremembe in dopolnitve
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jih na
koncu analize predlaga Vlada Republike Slovenije in to po
skrajšanem postopku.

Vlada Republike Slovenije naj ponovno preuči 133. člen, ki
opredeljuje premoženjski cenzus in naj med skupne dohodke, ki
predstavljajo cenzus za pridobitev varstvenega dodatka, ne
prišteva invalidnino, to je denarni znesek, ki ga prejme invalidna
oseba za pokrivanje višjih življenjskih stroškov, ki jim ima zaradi
i

Za poročevalko je bila določena državna svetnica Vekoslava
Krašovec
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Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prispevkih za socialno varnost - hitri postopek
nje roka za uvedbo zahtevanih evidenc predvideno tudi s spremembo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Komisija meni, da temu ni tako, saj v analizi izvajanja zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ni ugotovljeno, da bi
bilo potrebno na tem področju karkoli spreminjati.

Komisija za gospodarstvo je na 60. seji, dne 17. 10. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prispevkih za socialno varnost (EPA 304-III), ki ga je v obravnavo
državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.
Komisija podpira predlog zakona, meni pa, da bi bilo treba 2. člen
predloga zakona črtati.

Vzpostavitev evidenc bi zagotovila ustrezen red tudi na področju
plačila prispevkov ter s tem pripomogla k stabilnejšemu finančnemu poslovanju uporabnikov sredstev. V praksi se dogaja, da
delavec šele ob uveljavljanju pravic iz naslova pokojninskega ali
invalidskega zavarovanja ugotovi, da ustrezni prispevki niso bili
plačani. Neplačevanje prispevkov pa je tudi temelj problemov, s
katerim se srečujeta Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije ter Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih
za socialno varnost v 2. členu namreč predvideva črtanje 3.
odstavka 16. člena veljavnega zakona.
Navedeno pomeni, da bi bil črtan del zakona, ki se nanaša na
obveznost delodajalcev, da od 1. 1. 2003 dalje dostavljajo
davčnemu organu obračun prispevkov za socialno varnost za
zavarovance.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

V obrazložitvi predloga zakona se navaja, da je možno spreminja-

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - skrajšani postopek

Komisija za družbene dejavnosti je na 48. seji, dne 8.10. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (EPA 1243-11), ki sta
ga v zakonodajni postopek vložila poslanca Rokavec Franc in
Fabjan Andrej in ga podprla.

določbo drugega odstavka 18. člena zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, za katero ugotavlja, da se v praksi
težko izvaja, ni vložilo novele zakona.

Komisija je ob obravnavi predloga zakona izrazila začudenje,
zakaj Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v zvezi z

Za poročevalko je bila določena državna svetnica Vekoslava
Krašovec

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 vprašanj državnega svetnika Branka Grimsa glede
naročnine na ASDL in ISDN
Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa glede naročnine
na ASDL in ISDN ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Branka Grimsa in predlaga Ministrstvu za informacijsko
družbo, da vprašanji preuči in nanju odgovori.
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Vprašanji državnega svetnika Branka Grimsa se glasita:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO

Zakaj Vlada Republike Slovenije dovoljuje povezovanje naročnine
na ADSL z naročnino na ISDN in ali je tako povezovanje skladno
z evropsko prakso?

Državni svetnik Branko Grims je vprašal, zakaj dovoljuje Vlada
Republike Slovenije povezovanje naročnine na ADSL z naročnino
na ISDN in če je to skladno z evropsko prakso ter ali prihaja do
dvojnih meril pri podeljevanju priključkov na ADSL.

Ali prihaja pri podeljevanju priključkov ADSL do dvojnih meril?

1. Dostopovno omrežje, ki ga je zgradilo in ga vzdržuje podjetje
Telekom Slovenije d.d., je bilo grajeno in dograjevano v
različnih časovnih obdobjih in z različnimi tehnologijami večinoma po bakrenih parčkih z dvojčnimi priključki ali priključki
PCM. Za govorno telefonijo je to povsem zadoščalo, saj je pri
njej zahtevana frekvenčna pasovna širina samo 4,1 kHz. Pri
tehniki ISDN pa se zahteva pasovna širina do 80 kHz. Za
razliko od razvitih operaterjev v Evropi je v kablih dostopovnega omrežja Telekoma Slovenije bistveno večja povprečna
zasedenost frekvenčnega spektra do 80 kHz, na katerem
deluje tudi storitev ISDN. Na podlagi teh tehničnih podatkov je
razvidno, da pomeni ekonomsko rešitev zaenkrat le povezava storitev ISDN in ADSL.

Obrazložitev
Po javnosti dostopnih informacijah v večini evropskih držav vlade
prepovedujejo povezovanje naročnine na ADSL z naročnino na
ISDN. Za tako povezovanje ni tudi nobenih tehnoloških razlogov,
saj ADSL lahko vzpostavijo ponudniki tudi preko analogne linije.
Poleg tega po informacijah zainteresiranih za priključek na ADSL
očitno prihaja do uveljavljanja nekakšnih dvojnih meril, saj v mestih,
kjer je ADSL že dostopen in so se posamezniki prav z namenom
naročila na ADSL linijo naročili na ISDN, prihaja do tega, da kljub
vzpostavitvi nove ISDN linije njihovi prošnji ni ugodeno z
obrazložitvijo, da v tem kraju vzpostavitev ADSL priključka še ni
možna.

2. V skladu z dejstvi iz prejšnje točke je trenutno mogoč priključek
na tehniko ADSL le preko povezave s tehniko ISDN. Kjer tak
priključek še ni mogoč, Telekom Slovenije pospešeno
dograjuje opremo ADSL-DSLAM (dostopovni multipleksor
ADSL), ki to omogoča. Le še na redkih točkah omrežja pa je
tak priključek nemogoč zaradi fizičnih lastnosti njihovega
odseka dostopovnega omrežja - tam bo treba obnoviti tudi
samo omrežje.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Vekoslave Krašovec v
zvezi z definicijo pojma "delodajalec"

Državni svet Republike Slovenije je na 69. seji, dne 24. 10. 2001,
v skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec v zvezi z
definicijo pojma "delodajalec" ter na podlagi prvega odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

šteje tudi kmet ali fizična oseba, ki opravlja določeno dejavnost in
ne zaposluje delavcev.

SKLEP

Obveze, ki izhajajo iz tega zakona (izdelava izjave o varnosti z
oceno tveganja), povzročajo številne probleme, na katere zlasti
opozarja Obrtna zbornica Slovenije. Ugotavljajo, da je do izteka
prvotno postavljenega zakonskega roka za izdelavo izjave o
varnosti z oceno tveganja navedeno obvezo izpolnilo le okrog 18
% obrtnikov, 42 % jih je v fazi urejanja zadev, okrog 40 % pa se
dela sploh še ni lotilo.

Ker je zakon o varnosti in zdravju pri delu po osnovni vsebini
namenjen zaščiti delavcev, je seveda nelogično, da obvezuje kot
delodajalce tudi samozaposlene osebe.

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

Tudi če ne bi izpostavljala navedeni zakon kot problem definicije
pojma delodajalec, pa vendarle menim, da bi ministrstvo moralo
poskrbeti za jasno in enotno uporabo tega pojma. Po mojem mnenju
bi bil delodajalec le tisti, ki zaposluje delavce.

Ali obstaja skupna definicija pojma "delodajalec" in ali Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve meni, da je uporaba tega
pojma v posameznih zakonih ustrezna, zlasti v zakonu o varnosti
in zdravju pri delu?

Če bi ministrstvo enotno definiralo ta pojem, potem v prihodnje ne
bi moglo prihajati do dodatnih nerazrešljivih situacij, lahko pa bi
pripravilo ustrezne spremembe zakona o varnosti in zdravja pri
delu.

Obrazložitev
V številnih zakonih imamo pod pojmom "delodajalec" različne
definicije. To prav gotovo vnaša zmedo, pa tudi številne probleme.
Zadnji aktualni problem, ki je povezan z zakonsko definicijo
delodajalca izhaja iz zakona o varnosti in zdravja pri delu (Uradni
list RS, št. 56/99, 64/2001). V navedenem zakonu je delodajalec
oseba, ki zaposluje delavce, istočasno pa se kot delodajalec

Državni svet predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta v
roku 30 dni nanj odgovori.
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V določeni meri pa je na podlagi te določbe delodajalec zavezan
k izpolnjevanju predpisanih ukrepov tudi v primeru, ko je dejansko
samozaposlen.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE
V zvezi z vprašanjem državne svetnice Vekoslave Krašovec "ali
obstaja skupna definicija pojma delodajalec in ali Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve meni, da je uporaba tega pojma
v posameznih zakonih ustrezna, zlasti v zakonu o varnosti in
zdravju pri delu" Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
pojasnjuje:

V zvezi z mnenjem državne svetnice gospe Vekoslave Krašovec,
da je takšna ureditev v ZVZD nelogična, ker je zakon po osnovni
vsebini namenjen zaščiti delavcev, in obveze iz zakona (npr.
izdelava izjave o varnosti z oceno tveganja) povzročajo samozaposlenim številne probleme, ministrstvo pojasnjuje, da so v zvezi
s tem vprašanjem že bili sprejeti določeni ukrepi.

Osnovna definicija "delodajalca" kot je definirana v prvem stavku
2. točke 3. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD (Ur.
1. RS, št. 56/99 in 64/01) je usklajena s predlogom novega zakona
o delovnih razmerjih in opredeljuje delodajalca kot osebo, ki
zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi.

Na podlagi zakona izdani izvršilni predpisi, ki podrobneje urejajo
izvajanje posameznih obveznosti delodajalcev praviloma
vsebujejo določbe prilagojene možnostim in posebnostim urejanja
varnosti in zdravja pri delu "malih delodajalcev".

ZVZD pa je z namenom zagotovitve varnega in zdravega dela za
vse udeležence v delovnem procesu, pojem delodajalca opredelil
širše, tako kot je določeno z določbo drugega in tretjega odstavka
2. točke 3. člena.

Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur.
I. RS, št. 30/2000) je tako za male delodajalce, ki zaposlujejo manj
kot deset delavcev in kmete predpisal posebne obrazce izjave o
varnosti.

Tako se za delodajalca šteje tudi oseba, ki na kakršnikoli drugi
pravni podlagi zaposluje delavca. Kot delodajalec pa se šteje tudi
kmet ali fizična oseba, ki sam ali s člani svojih gospodarstev
oziroma družinskimi člani opravlja kmetijsko, pridobitno ali drugo
dejavnost kot edini ali glavni poklic in ne zaposluje drugih oseb.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti in zdravju
pri delu (Ur. I. RS, št. 64/2001) pa je posebej za delodajalce definirane v tretjem stavku 2. točke 3. člena ZVZD uskladitev in ureditev
varnosti in zdravja pri delu v skladu z določbami zakona podaljšal
do 31.12. 2002.

Namen te določbe je, da določene zahteve in ukrepe, ki jih zakon
predpisuje za delodajalce, izpolnijo tudi delodajalci, ki sicer formalno
ne zaposlujejo delavcev. Ti delodajalci organizirajo delovni proces,
v katerem so lahko udeležene osebe, ki niso v delovnem razmerju,
na primer člani njihovih gospodarstev oziroma družinski člani ali
pa osebe, ki sodelujejo v delovnem procesu na podlagi drugih
pogodbenih razmerij.

V tem času bo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
v sodelovanju z drugimi organi in organizacijami predvsem z
informiranjem in svetovanjem pomagalo delodajalcem pri uvajanju
novih ukrepov varnosti in zdravja pri delu.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi
s podpisniki odgovora Ministrstva za kulturo

Državni svet Republike Slovenije je na 69. seji, dne 24. 10. 2001,
v skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi s
podpisniki odgovora Ministrstva za kulturo ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Ministrstvo za kulturo vprašujem, zakaj ni zadnjega odgovora
Državnemu svetu Republike Slovenije o izhajanju zbirke Zbranih
del slovenskih pesnikov, in pisateljev podpisala gospa ministrica.
Doslej so odgovore na vprašanja državnih svetnikov podpisovali
pristojni ministri. Ta odgovor pa je podpisala kar svetovalka Vlade
Republike Slovenije za podsekretarja gospoda Simona Karduma.

SKLEP

Vprašujem še, če vsebina takega odgovora ministrstvo sploh
obvezuje.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Poldeta Bibiča in predlaga Ministrstvu za kulturo, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
Državni svet predlaga Ministrstvu za kulturo, da v skladu s 96.
členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni nanj odgovori.

Vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča se glasi:
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Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga izvedencev državnega sveta prof. dr. Petra
Glaviča in Mirana Novšaka, da se od Agencije za trg vrednostnih papirjev, Vlade Republike
Slovenije in Ljubljanske borze d.d. pridobi nekatera gradiva in pojasnila v zvezi z
dogodki na kapitalskem trgu
dokumentov (13. 3. in 20. 3. 1996 inšpekcijska zapisnika, 20.
3. 1996 "Možni ukrepi ...", 5. 4. 1996 "Informacija o ukrepih
Agencije ...", 9. 4. 1996 pismo Ljubljanske borze Agenciji), ki
državnemu svetu (in nekateri tudi preiskovalni komisiji) niso
bili posredovani in jih je državni svet moral izrecno zahtevati.
Agencija naj posreduje vse zaupne dokumente s področja
preiskave v preiskovalnem obdobju 1995 - 1997, ki doslej še
niso bili posredovani državnemu svetu.

Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, ob
obravnavi predloga Izvedencev državnega sveta prof. dr. Petra
Glaviča In Mirana Novšaka, da se Agenciji za trg vrednostnih
papirjev, Vladi Republike Slovenije in Ljubljanski borzi d.d. zastavi
nekatera vprašanja, na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet je decembra 2000 razpravljal o parlamentarni preiskavi o sumu zlorabe javnih pooblastil za vzroke, okoliščine in
posledice dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 in uresničevanju zakonskih nalog Agencije za trg vrednostnih papirjev v
obdobju 1995-1997, vključno z vsemi njenimi organi in se seznanil
s predlogom sklepov, ki sta ga pripravila izvedenca državnega
sveta. Hkrati je zahteval od agencije, da dostavi zapisnike sej
strokovnega sveta med 1. 9. 1995 in 30. 6. 1996. Agencija je to
storila in izvedenca državnega sveta sta preučila dobljeno gradivo,
ki daje nekaj novih spoznanj o dogajanju v letih 1995 - 1996.
Izvedenca sta iz drugega vira dobila zapisnike sej strokovnega
sveta za obdobje od 5. 1. 1994 do 30. 8. 1995. Izkazalo se je, da
potrebujeta še zapisnike za drugo polovico leta 1996 in za leto
1997. .

6. Seznanilo agencije pooblaščenim organom, MNZ in Agenciji
za plačilni promet iz februarja 1996 z vso takratno in kasnejšo
dokumentacijo v zvezi z njim (po izjavi N. Plavšak za MAG št.
15,10.4^996).

Poleg tega sta izvedenca iz parlamentarne knjižnice dobila in
preučila dokumentacijo o sprejemanju obeh zakonov: zakona o
trgu vrednostnih papirjev in zakona o investicijskih skladih in
družbah za upravljanje ter o postopku izdajanja soglasja državnega zbora k statutu agencije. Pregledala sta tudi del smernic
Evropske skupnosti oz. Evropske zveze, ki je povezan s trgom
vrednostnih papirjev. Tudi ti dokumenti so izboljšali razumevanje
dogajanja in pokazali na vzroke za nastale probleme v letih 1995
do 1997.

8. Dokument "Možni ukrepi ..." od 20. 3. 1996 je pisan v prvi
osebi ednine. Kdo je bil avtor(ica) tega dokumenta?

7. 12., 13. in 20. marca 1996, torej tik pred sejo strokovnega
sveta agencije, je promet na borzi izredno narasel. Domnevno
je šlo za izdajo poslovne skrivnosti, ki naj bi se dogodila tudi
že prej (24.2.1994). Kako je agencija ukrepala v teh primerih?
Po 27. členu statuta agencije lahko strokovni svet agencije
sprejme poseben akt, s katerim določi podatke, ki spadajo v
poslovno skrivnost ter načine pretoka informacij znotraj in
izven agencije. Ali je strokovni svet tak akt sprejel in kdaj?
Prosimo za njegovo kopijo.

9. Zapisnik opravljenega nadzora, na podlagi katerega je
strokovni svet agencije dne 28. 3. 1996 izdal odredbo o
začetku postopka za odvzem dovoljenja za opravljanje
dejavnosti upravljanja investicijskih skladov družbi Proficia
Dadas.
10. Kopijo ovadbe Davorina Sadarja in Danile Sadar, ki jo je naročil
strokovni svet agencije 28. 3.1996 z vso takratno in kasnejšo
dokumentacijo v zvezi z ovadbo.

Izvedenca sta pregledala tudi dodatna gradiva iz javnih medijev,
javnosti dostopne podatke iz poročil Banke Slovenije in Ljubljanske
borze, zakon o obligacijskih razmerjih, odgovore agencije na
nekatere obtožbe in vprašanja ter drugo dostopno gradivo. Ob
tem se je postavilo še nekaj vprašanj, ki zahtevajo dodatno
gradivo.

11. Kompletno revizijsko poročilo po točkah 3.1 do 3.4 dokumenta
"Dopustni (možni) pravni okviri za rešitev problema investitorja
...", poslani Dadasu in Proficii Dadas 17. 5.1996, s prilogami
(zapisniki, pogodba s fiduciarno banko, prenos papirjev in
terjatev nanjo, "razdelitev" premoženja in obveznosti ipd ).

Državni svet želi zato od Agencije za trg vrednostnih papirjev
še naslednjo dokumentacijo:

12. Priloge z dokazili k dopisu Proficie Dadas, poslane agenciji
25. 3. 1996 v zvezi z zapiranji vseh kreditov Priomu.

1. Zapisnike vseh sej strokovnega sveta od 21. 6. 1996 do 31.
12.1997.

13. Priloge k odgovoru agencije Ustavnemu sodišču dne 8. 12.
1997.

2. Pravila za trgovanje med skladi. Na str. 6 Poročila agencije o
stanju na trgu vrednostnih papirjev za leto 1994 je omenjeno,
da so taka pravila v pripravi. Kdaj so bila izdana? Prosimo za
kopijo teh pravil.

14. Priloge k odgovoru Agencije preiskovalni komisiji državnega
zbora dne 30. 11. 1998.
15. Izvedensko mnenje, ki ga je "Agencija pridobila po začetku
parlamentarne preiskave o Dadasu" (Marko Prijatelj, Delo,
18. 5.1999).

3. Od agencije potrjena pravila in prospekti vzajemnih skladov
Proficia Dadas z vsemi spremembami v letih 1995 in 1996.

16. Gradivo o možnostih (in omejitvah) pospešitve trgovanja z
vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi. Gradivo naj bi
"pripravile strokovne službe agencije ATVP za naslednjo sejo
strokovnega sveta" (45. seja strokovnega sveta 28. 9. 1995,
sklep add. 4).

4. Kopiji pogodb z depozitarjem in z banko iz 34/3. člena ZISDU,
ki ju je imela Proficia Dadas sklenjeni v letih 1995 in 1996.
5. V marcu in aprilu 1996 je bilo napisanih več "zaupnih"
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Državni svet naproša Ljubljansko borzo d.d. za naslednjo
dokumentacijo:

17. Gradivo za pobudo ocene ustavnosti in zakonitosti Sklepa o
spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev
investicijskega sklada in VEP ter odgovori agencije na pobudo
(46. seja strokovnega sveta agencije 18. 10. 1995, add. 5).

1. Uradni izpis SBI od začetka do danes (tabela datum/točke
SBI), na papirju in dodatno še na disketi.
2. Poročili o delovanju Ljubljanske borze v letih 1996 in 1997.

18. Gradivo za drugo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti
Sklepa o spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti
sredstev in VEP (47. seja strokovnega sveta agencije 25.10.
1995, add. 4).

POJASNILO VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE
IZVRŠITVE SKLEPA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE
SLOVENIJE Z DNE 3. 2. 1995

19. Projekcijo razvoja trga vrednostnih papirjev, ki je bila predložena na 48. seji strokovnega sveta agencije 15. 11. 1995.

Nejasnosti v starem Zakonu o trgu vrednostnih papirjev (Uradni
list RS, št. 6/94) glede funkcije in pristojnosti nadzornega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev, manjkajoča določba, na
podlagi katere bo direktor Agencije hkrati član strokovnega sveta
in uslužbenec Agencije ter nejasnosti v zvezi z obveznostjo
varovanja poslovne skrivnosti tudi za člane strokovnega sveta
so bile rešene v okviru novega ZTVP-1 (Uradni list RS, št 562654/1999), objavljenega 13. 7. 1999, ki velja od 28. 7. 1999.

20. Informacijo, da je Petrol trgovina v postopku javne prodaje
delnic sam financiral nakup dela delnic ter vse drugo gradivo
za 49. sejo strokovnega sveta agencije (6.12. 1995, add. 4).
21. Sklep o revidiranju poslovanja vzajemnih skladov, ki je bil
sprejet na 1. seji strokovnega sveta agencije 10.1.1996 (add.
2) in kasneje izdelano Obliko revizorjevega mnenja o VEP.
22. Sklep o spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti
sredstev investicijskega sklada (4. seja strokovnega sveta
agencije, 13. 3. 1996).

a) Agencija za trg vrednostnih papirjev je po 289. členu novega
ZTVP-1 pri izvrševanju svojih nalog in pristojnosti samostojna
in neodvisna, obenem pa je o svojem delu dolžna poročati
Državnemu zboru Republike Slovenije, Vladi Republike
Slovenije in Računskemu sodišču. Po novem zakonu je Agencija dolžna državnemu zboru poročati o stanju in razmerah
na trgu vrednostnih papirjev (292. člen) ter o svojem delu
(293. člen). Ministru, pristojnemu za finance, mora dostaviti
letni obračun z revizorjevim poročilom in finančni načrt, h
kateremu mora dati soglasje Vlada (307. člen). Vlada mora
dati soglasje tudi za sprejem tarife (304. člen). Nadzor nad
zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito rabo
sredstev Agencije pa opravlja računsko sodišče (308. člen).
b) Vlada Republike Slovenije je določbo, na podlagi katere bo
direktor Agencije za trg vrednostnih papirjev hkrati član
strokovnega sveta, vnesla v nov ZTVP-1, in sicer v njegov
302. člen - prvi odstavek, ki se glasi:

23. Gradivo za izredno sejo strokovnega sveta 28. 3. 1996 pod
zaporedno številko add. 4 "Obvestilo časnikom", naj ne
objavljajo več VEP-ov tistih skladov, ki jih je do 28. 3. 1996
upravljala Proficia Dadas.
24. Obvestilo Združenju družb za upravljanje (5. seja strokovnega
sveta agencije, 3. 4.1996, add. 2, sklep pod zaporedno točko
. 2).
25. Predlog za rešitev nastale situacije - predlagatelj D. Sadar
(druga izredna seja strokovnega sveta agencije, 10. 4.1 996,
add. 2).
26. Gradivo za 7. sejo strokovnega sveta agencije 9. 5. 1996 pod
zaporedno številko add. 3 "Obvestilo Združenju družb za
upravljanje".
27. Gradivo za 9. sejo strokovnega sveta agencije 12. 6. 1996
pod zaporedno številko add. 8.

Direktorja Agencije imenuje in razrešuje Vlada RS na predlog
ministra, pristojnega za finance, za dobo petih let Izmed članov strokovnega sveta.
Iz novega ZTVP-1 ne izhaja, da bi moral biti član strokovnega
sveta obenem tudi uslužbenec Agencije.

Državni svet želi pojasnilo ali In kdaj je Vlada Republike
Slovenije Izvršila naslednji sklep:
1. Državni zbor Republike Slovenije je 3. 2. 1995 dal soglasje k
statutu agencije. Ob tem je sprejel dodatni sklep, naj Vlada
Republike Slovenije v roku 3 mesecev zaradi nejasnosti v
zakonu o trgu vrednostnih papirjev:

c) Vlada Republike Slovenije je obveznost varovanja zaupnih
podatkov za člane (med njimi direktorja) in predsednika
strokovnega sveta Agencije nadrobneje opredelila v 303. členu
ZTVP-1. V prvem odstavku je opredeljen pojem zaupnih
podatkov. V nadaljnjih odstavkih (od 2. do 5.) pa je vzpostavljen
sistem notranje kontrole nad člani strokovnega sveta in
zaposlenimi v Agenciji, ki so dolžni direktorju Agencije prijaviti
vsak nakup oz. prodajo vrednostnih papirjev za svoj račun in
za račun povezanih oseb iz tretjega odstavka tega člena.
Direktor Agencije mora nakupe oz. prodaje vrednostnih papirjev za svoj račun prijaviti predsedniku sveta.

natančneje določi način in obliko nadzora nad agencijo
oz. funkcijo in pristojnosti nadzornega sveta agencije;
predvidi določbo, na podlagi katere bo direktor agencije
hkrati član strokovnega sveta in uslužbenec agencije;
predvidi obveznost varovanja poslovne skrivnosti tudi
za člane strokovnega sveta.
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
na vprašanje državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca glede privatizacije
Ekonomskega inštituta Pravne fakultete v Ljubljani
za inštitut, ki se ukvarja z makroekonomijo in ekonometrijo. Z
imenom EIPF se je inštitut uveljavil doma in v svetu. Vez s Pravno
fakulteto je bila vseskozi zgolj personalna; ustanovitelj prof. dr.
Aleksander Bajt je bil profesor na Pravni fakulteti, člana Pravne
fakultete sta tudi dva zdajšnja sodelavca inštituta; dr. Franjo Štiblar
in dr. Jože Mencinger. EIPF se je leta 1980 preselil v svojo stavbo.
Pravna fakulteta je uporabo eksplicitno dovolila s sklepom fakultetnega sveta z dne 9. aprila 1992.

Ekonomski inštitut Pravne fakultete (v nadaljnjem besedilu: EIPF)
se je privatiziral po dolgem sodnem postopku, ki je izhajal iz
zahteve njegovega ustanovitelja prof. dr. Aleksandra Bajta po
ureditvi lastninskih razmerjih na Temeljnem sodišču v Ljubljani. V
zahtevi je dokazoval, da so bila vsa sredstva EIPF izključno
sredstva njegovih sodelavcev, ki za delo v EIPF niso prejemali
plačila, vsa pridobljena sredstva pa so vlagali v premoženje
inštituta. To je omogočalo, da se premoženje inštituta v skladu z
Amandmajem XXI k takratni Ustavi SFRJ, z dne 30. julija 1971,
obravnava kot premoženje ustanoviteljev, saj se je inštitut kot
samostojna delovna organizacija ustanovil po tem ustavnem
amandmaju. Po nekajletnem sodnem postopku med Republiko
Slovenijo in Ekonomskim inštitutom Pravne fakultete, ki ga je za
inštitut vodil njegov predstojnik oziroma direktor prof. dr. Aleksander
Bajt, je 8. decembra 1998 Višje sodišče v Ljubljani dokončno
potrdilo prejšnji sklep registrskega sodišča za vpis EIPF v register gospodarskih družb.

S poimenovanjem inštituta vse do letošnjega leta ni bilo nobenega
problema. Inštitut po privatizaciji za uporabo imena ni niti prosil niti
dobil soglasja fakultete ali ministrstva. Tudi registracijsko sodišče
je inštitut vpisalo v register gospodarskih družb. Po zagotovilu
zdajšnjega direktorja EIPF in tudi nekdanjega vršilca dolžnosti
direktorja o kakršnih koli problemih z imenom sploh niso razmišljali,
vse do mnenja inštituta o delovanju Holdinga mesta Ljubljane, ki
se ga je napačno tolmačilo kot pravno in ne kot ekonomsko
mnenje. Prav zaradi nesporazumov ob tem, se bo EIPF, na zahtevo
Pravne fakultete, preimenoval: Po že citiranem sklepu fakultetnega
sveta z dne 9. aprila 1992 lahko Pravna fakulteta "soglasje odvzame, če nastopijo okoliščine, zaradi katerih fakulteta ne bi bila več
zainteresirana za uporabo imena v imenu EIPF."

V zvezi z vprašanjem, ali se lahko privatizirajo tudi drugi inštituti,
ki so bili ustanovljeni ali so delovali v okviru univerze, bi radi
pojasnili, da se fakultete, dokler so bile še pravne osebe, to je do
novega zakona o visokem šolstvu iz leta 1993, niso odrekle
ustanoviteljskim pravicam. Z zakonom o visokem šolstvu so
fakultete izgubile pravno subjektiviteto, ki je prešla na Univerzo v
Ljubljani; ustanoviteljskim pravicam pa bi se za katerikoli inštitut,
ki so ga ustanovile fakultete, morala odpovedati Univerza v Ljubljani
s sklepom senata in upravnega odbora. Sklep bi oba organa
morala sprejeti z dvotretjinsko večino.

Vprašanje državnega svetnika
prof. dr. Franca Vodopivca je
objavljeno v Poročevalcu državnega
sveta, št. 10/2001

V raziskovalni sferi je bilo vse od leta 1963, ko je prof. dr.
Aleksander Bajt ustanovil EIPF kot interno enoto brez pravne
subjektivitete (to je inštitut pridobil šele leta 1971) znano, da gre

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET
na vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca glede nacionalnega programa
izgradnje avtocest
1. Pri zadnjih desetih razpisih za oddajo del iz programa
Nacionalnega programa izdaje avtocest so uspeli:

Lenart - Beltinci; Vučja vas - Beltinci, most čez Muro - GIZ Gradiš,
L|ubljana;

AC Klanec - Ankaran; Srmin - Socerb; začetna gradbena dela od
km 15,900 do km 26,400 - J.V. Prlmorje + Kraški zidar + Gradiš
NG Maribor;

AC Kozina - Klanec od km 7,5 do 11,5; tehnična baza Kozina - II.
etapa - J.V. Prlmorje - SGP Kraški zidar;
Priključek Razdrto na AC Ljubljana - Kozina - Prlmorje d.d.,
Ajdovščina;

AC Lenart - Beltinci; Vučja vas - Beltinci; rekonstrukcija regionalne
ceste R1-230 Radenci - Ormož, odsek 1164 km od km 0,100 do
km 0,400 in odsek Radenci - Križevci od km 0,00 do km 7,248 Pomgrad, Murska Sobota, sklop I. In II., J.V. SCT + Primor|e
+ CP Maribor, sklop III In CP Murska Sobota, sklop IV;

AC Blagovica - Šentjakob, pododsek 7/2 Lukovica - Šentjakob,
I. etapa Krtina - Šentjakob od km 3,600 do km 11,600 - prometna
oprema; - SCT d.d., Ljubljana;

HC Razdrto - Vipava, razcep Razdrto od km 0,00 do km 1,3
Cestninska postaja Nanos, izvedba sistema ABC - J.V. Iskra
Sistemi -Traffic Design + Asslst;

Izgradnja viadukta 6-2Tržiška Bistrica in podvoza 3-5 na priključku
Zvirče na AC odseku Podtabor- Naklo; - J.V. SCT d.d. + Prlmorje
d.d.;
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AC Lenart - Beltinci, pododsek Vučja vas Beltinci od km 0,000 do
km 11,200; Elektroservls! d.d., L|ubljana, sklop V; J.V. SCT
d.d. + Prlmorje d.d., sklop I. In IV/I;

AC Klanec - Ankaran; Srmin - Socerb; začetna gradbena dela od
km 15,900 do km 26,400 - J.V. Prlmorje + Kraški zidar + Gradiš
NG Maribor, ponudbena cena = 1.211.409.075,00 SIT;

AC Blagovica - Šentjakob; od km 0,000 do 3,600 II. in del III. etape
Krtina - Lukovica (CP Kompolje) - izgradnja centralne čistilne
naprave Lukovica in zbiralnika za odpadno vodo Blagovica; PUV Celje, sklop 1.1.6.; J.V. SCT d.d. + Prlmorje d.d.

AC Kozina - Klanec od km 7,5 do 11,5; tehnična baza Kozina - II.
etapa - J.V. Prlmorje + SGP Kraški zidar; ponudbena cena =
1.185.225.786,00 SIT;
Priključek Razdrto na AC Ljubljana - Kozina; - Prlmorje d.d.,
Ajdovščina; ponudbena cena = 573.894.623,00 SIT;

DARS d.d. oziroma razpisovalec je pooblastil strokovno
komisijo, da v njegovem imenu vodi odpiranje in pregled
ponudb ter pripravi predlog najugodnejšega ponudnika. V vseh
naštetih primerih je strokovna komisija pregledala ponudbeno
dokumentacijo, izvedla računsko kontrolo ponudb iz
ponudbenih predračunov in pregledala skladnost enotnih cen
v predračunih s kalkulativnimi osnovami iz ponudb
ponudnikov.

AC Lenart - Beltinci, pododsek Vučja vas Beltinci od km 0,000 do
km 11,200; Elektroservlsl d.d., Ljubljana, sklop V, ponudbena
cena = 107.777.283,00 SIT; J.V. SCT d.d. + Prlmorje d.d., sklop
I. In IV/I; ponudbena cena = 5.438.127.485,00 SIT;
AC Blagovica - Šentjakob; od km 0,000 do 3,600 II. in del III. etape
Krtina - Lukovica (CP Kompolje) - izgradnja centralne čistilne
naprave Lukovica in zbiralnika za odpadno vodo Blagovica; PUV Celje, sklop 1.1.6. ponudbena cena = 193.549.465,00
SIT; J.V. SCT d.d. + Prlmorje d.d., ponudbena cena =
392.248.347,00 SIT

2. Razpisi za oddajo posameznih gradbenih del niso vezani na
odkupljena zemljišča za gradnjo avtoceste. Po gradbeni
pogodbi začne izvajalec z izvedbo gradbenih del takrat, ko
mu naročnik izroči projektno - tehnično dokumentacijo z
enotnim dovoljenjem za gradnjo in ga uvede v delo. Dokazilo
o razpolaganju z zemljiščem je predpogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja, ne pa predpogoj za izvedbo postopka
javnega razpisa oziroma oddaje javnega naročila. Gradbeno
dovoljenje se pogosto pridobiva ločeno za posamezne odseke,
na nekaterih trasah avtoceste (npr. Šentjakob - Blagovica)
celo za vsak objekt posebej. Zato so tudi deleži zemljišč, ki
so na dan oddaje razpisanih del že v lasti investitorja, zelo
različni.

4. Stroški nadzora (prostori, računalniki) so pri zadnjih omenjenih
desetih razpisih znašali 0,5 promilov investicijske vrednosti
razpisanih del. Gre za nujno potrebne stroške, brez katerih
nadzora ni mogoče kakovostno izvajati. V teh razpisih naročnik
nabave osebnih avtomobilov za potrebe nadzora ni zahteval.

5. DARS, d.d. tudi nadzorna dela in druge strokovne storitve pri
realizaciji Nacionalnega programa izgradnje avtocest
razpisuje in oddaja podobno kot razpisuje in oddaja realizacijo
gradbenih del. V letu 2000 je sklenil 30 pogodb za izvajanje
strokovno svetovalnih storitev za potrebe Nacionalnega
programa izgradnje avtocest v RS, vsa dela pa so bila
razpisana po postopku javnih razpisov oz. oddaje javnih
naročil. Pogodbe je sklenil z Družbo za državne ceste d.o.o.,
JV ZIL d.d., Constructo d.o.o., SCP d.o.o. in Pristopom d.o.o.

Postopki za pridobivanje zemljišč so zelo težavni in dolgotrajni,
saj ponekod trajajo tudi več let (npr. Samec na Vzhodni
ljubljanski obvoznici), zaradi česar ni možno pridobiti ustreznih
soglasij in dovoljenj ter dokončati določenega odseka, kar
vse skupaj povzroči podaljšanje roka in dodatne stroške.
Zaradi kasnejših predaj prometu je tudi več zastojev (npr. na
vpadnicah v Ljubljano). Rešitve bo potrebno poiskati znotraj
pravnega reda, predvsem s pospešitvijo postopkov v zvezi
s pridobivanjem zemljišč (ažuriranje zemljiških knjig na
občinah, zapuščinski postopki na sodiščih, postopki v primeru
neznanih lastnikov zemljišč, ...).

Vprašanja državnega svetnika
prof. dr. Franca Vodopivca so
objavljena v Poročevalcu državnega
sveta, št. 1/2000

3. Po odpiranju so bile na navedenih razpisih ponujene cene
spremenjene zaradi računskih napak pri naslednjih razpisih:
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije in Zveza društev
pravnikov Slovenije so 10. julija 2000 pripravili predavanje RAZMERJE MED
PARLAMENTOM IN USTAVNIM SODIŠČEM. Predaval je prof. dr. Ludvvig
Adamovich, predsednik Ustavnega sodišča Republike Avstrije.

V ostali Evropi takrat o ustavnem sodstvu niso želeli kaj veliko
vedeti, kajti ugotovili so, da bi tako sodstvo nujno moralo biti
politično in da bi zato nujno moralo prihajati do konfliktov. Carl
Schmidt, znani nemški pravnik, ki se je zelo intenzivno ukvarjal s
tem vprašanjem, je izoblikoval tudi rek, da v takšnem primeru
politika ne more nič pridobiti, justica pa lahko vse izgubi. Podobno
mnenje je bilo zastopano po nemških deželah. Podoba pa se
bistveno spremenila po 2. svetovni vojni. Zakaj? Prvič, zaradi
notorične kršitve človekovih pravic, zaradi avtoritarnega in samovoljnega režima, in drugič spričo okoliščine, da si je redno sodstvo,
zlasti kazensko sodstvo v Nemčiji med nacional-socialističnim
časom ustvarilo zelo slabo ime. Ustvarjanje zveznega ustavnega
sodišča je bil torej bistveni korak, pri katerem je bilo jasno
izpostavljeno, da ima ustavno sodstvo zelo veliko opraviti z
varstvom človekovih pravic. In v hitrem zaporedju so potem tudi
v drugih državah začela nastajati ustavna sodišča, zlasti v Italiji,
nato v nekdanji Jugoslaviji, v Turčiji in potem, kar je zelo značilno,
tudi v iberijskih državah - v Španiji, na Portugalskem, potem ko je
bil odstranjen tamkajšnji diktatorski režim. Tudi francoska ustava
pete republike, torej ustava, ki jo koncipiral de Gaulle, predvideva
ustavni svet, ki je bil najprej predviden kot parlamentarni organ,
danes pa ga tudi v Franciji nesporno razumejo kot ustavno sodišče.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je najprej pozdravil
vse prisotne, kot goste pa še posebej njegovo eksceienco veleposlanika Republike Avstrije v Sloveniji dr. Gerharda VVagnerja,
predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Janeza
Podobnika, generalno sekretarko Vlade Republike Slovenije dr.
Verico Terstenjak, predsednika Ustavnega sodišča Republike
Slovenije Franca Testena in predsednika Zveze društev pravnikov
Slovenije dr. Marka llešiča. Iskren in prisrčen pozdrav pa je
predsednik namenil predavatelju dr. Ludwigu Adamovichu, predsedniku Ustavnega sodišča Republike Avstrije vse od leta 1984.
Predstavil ga je kot uglednega doktorja prava ter cenjenega in
aktivnega znanstvenika, imetnika številnih priznanj in dveh častnih
doktoratov. Njegovo ime najdemo tudi med člani avstrijske
akademije znanosti.
Nato je predsednik Hrovat povabil k besedi dr. Adamovicha, prisotne pa po končanem predavanju k razpravi in postavljanju
vprašanj.

Prof. dr. Ludvvig Adamovich se je zahvalil za prijazne besede
in dejal, da je vesel, da so tu prisotne tudi druge visoke osebnosti
slovenske politike in slovenskega pravnega življenja. Vesel sem,
da je tu tudi avstrijski veleposlanik. Imel sem že priliko, da sem
opravil nekaj predhodnih razgovorov in povedal tudi to, da bi to
predavanje komajda lahko bilo v boljšem času kot je, kajti še
nikoli od svojega obstoja avstrijsko ustavno sodišče ni bilo tako v
središču zanimanja kot prav zdaj, v zadnjih dnevih.To ima opraviti
s spremenjeno politično situacijo v Avstriji.Ta hip sta dva tematska
kroga, ki imata oba opraviti z ustavnimi vprašanji in s tem tudi z
ustavnim sodstvom. Če si pogledate naslove tednikov, ki so izšli
včeraj, boste vedeli, na kaj mislim. Danes sem že zasledil tudi
svoje ime v enem izmed slovenskih časopisov, kjer je bil objavljen
kratek članek, vendar pa moram v njem nekaj popraviti - o tem
bom kaj več povedal kasneje.

Z zlomom vzhodnega bloka so skorajda vse države, kakršni koli
skupini so že pripadale, ustanovile ustavna sodišča, kar jasno
kaže na povezavo ustavnega sodstva z idejo svobode in človekovih pravic. To je popolnoma nesporno, vendar pa s tem še
vedno ni dan odgovor na vprašanje, kolikšne so, kako daleč
segajo kompetence nekega ustavnega sodišča, da bi lahko
preverjalo zakone glede na njihovo ustavnost.
Sicer je to iz naslednjega razloga še posebej težavno in občutljivo
vprašanje. Pri interpretaciji vsakega pravnega predpisa obstajajo
določena vprašanja, ki se vedno znova ponavljajo. Zakoni so
lahko včasih tako nedvoumni, da obstaja samo ena rešitev; često
pa obstajajo različne možnosti rešitev in pri ustavah to igra še
bistveno večjo vlogo kot pri navadnih zakonih. Ustave so običajno
krajše in zlasti za področje temeljnih svoboščin in človekovih
pravic vsebujejo zelo splošne formulacije. In prav na tej točki
lahko pride do napetosti med parlamentom in ustavnim sodstvom,
saj ni mogoče z matematično preciznostjo ugotoviti, kaj je politika
in kaj je pravna znanost. Ta ostra matematična meja ne obstaja,
ne more obstajati in zato je to vir trajnih konfrontacij. Seveda je
razmerje med ustavnim sodstvom in parlamentom povezano tudi
z razumevanjem delitve oblasti ter s pomenom demokratičnega
principa na eni strani in s principi pravne države na drugi strani.
Parlament kot neposredno od ljudstva izvoljeni reprezentativni
organ namreč v določeni meri reprezentira demokratični princip,
ustavno sodišče pa reprezentira princip pravne države. Umetnost
je sedaj v tem, da oboje spravimo na skupni imenovalec, kar pa
se ne more vedno posrečiti.

Dovolite mi, da uvodoma omenim nekaj točk, ki so v takšni diskusiji
bistvenega pomena.
Najprej. V vsaki državi, kjer obstaja ustavno sodstvo, ki mora
kontrolirati parlamentarne akte, obstaja nujno tudi določeno
napetostno razmerje med parlamentom in ustavnim sodiščem.
To je povsem naravno, kajti to, da sodišče kontrolira akte neposredno od ljudstva izvoljenega organa, kakršen je parlament,
nikakor ni samoumevno, zato je bila inštitucija ustavnega sodstva
vedno sporna. Treba je pomisliti, da so v času med 1. in 2. svetovno
vojno v Evropi obstajala samo tri ustavna sodišča: avstrijsko,
češkoslovaško in lichtensteinsko. Češkoslovaško svoje dejavnosti nikoli ni opravljalo. Lichtenstein je zelo majhna država - ostaja
torej avstrijsko ustavno sodišče in le-to je do začasne prekinitve
funkcioniranja leta 1933 sprejelo kakih 1500, 1600 odločitev.
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pravnih znanosti, pa tudi politike, na avstrijsko ustavno sodstvo,
češ da to svoje naloge na področju temeljnih pravic ni dobro
opravljalo. Kritika iz teh krogov se je glasila, poenostavljeno
povedano, da ustavno sodišče stori vse premalo na tem področju
in da daje zakonodajalcu vse preveč svobode. In tu so se stvari
obrnile, spremenile. Sodišče je s pričetkom 80. let in deloma tudi
že ob koncu 70. let svojo sodno prakso na področju temeljnih
pravic bistveno spremenilo, in sicer v smeri veliko bolj stroge
interpretacije - pričelo je zakone in zakonske določbe razveljavljati
v veliko večji meri kot dotlej.

S tem v zvezi vam bom povedal neko anekdoto, ki, mislim, ta
problem zelo dobro osvetljuje. Na Dunaju je lani potekal mednarodni pravniški kongres in udeležila se ga je tudi delegacija
najvišjega ljudskega sodišča Kitajske. Gospodje so bili pri meni
na obisku in povedal sem jim nekaj o avstrijskem ustavnem
sodstvu. Potem je vodja delegacije rekel: "Povejte no, kaj pa je z
vsem tem, saj vendar ni mogoče resno domnevati, da bi kakšen
parlament ali vlada namenoma kršila ustavo. Zakaj torej ustavno
sodstvo?" Odgovoril sem, da v pluralistični demokraciji vedno
znova vzplamteva neka osrednja tema, ko gre za ustavno sodstvo - namreč, kaj ima prednost: splošni interes ali interes
posamične osebe. V sistemu, v katerem so ta vprašanja že
vnaprej rešena v dobro splošnemu interesu - tako kot na primer
v komunističnem sistemu - seveda ni potrebno ustavno sodišče.
V pluralistični demokraciji pa je ravno to glavno vprašanje. Pri
večini konfliktov, v katerih je vključeno ustavno sodišče, torej na
področju temeljnih in človekovih pravic, gre namreč vedno znova
za eno in isto vprašanje - kaj ima prednost. Ali ima na primer
prednost konsolidacija proračuna, torej zagotavljanje urejenega
proračuna, ali interes posamične osebe, ki jo je prizadel nek
zakonodajni ukrep, sprejet v okviru konsolidacije proračuna? To
napetostno razmerje ima seveda vsekakor svojo pozitivno plat,
lahko pa pripelje do verbalnih konfliktov med predsedstvom
parlamenta in ustavnim sodstvom.

Ne sme presenetiti, da je to seveda v kratkem privedlo do odprte
konfrontacije. Končni "casus belli" (spopad) je nastal, ko je prišlo
na začetku 70. let do neke davčnopravne odlbčitve. V tem primeru
je bila konstelacija naslednja: ureditev, ki naj bi jo preverjalo ustavno
sodišče, je imela določen ideološki cilj, ustavno sodišče pa je to
odločitev razveljavilo. To je zadevalo predsednika parlamenta, ki
je javno izjavil: "Ustavno sodišče s tem veliko bolj ekstenzivno
uporablja svoje pristojnosti, kot to sodišče sme; to moramo vzeti
na znanje, parlament pa ima nalogo, da na to reagira."
Pri tem je treba vedeti nekaj, kar je bistvena točka prej omenjenih
domačih problemov. Vedeti je treba, da je avstrijsko ustavo zelo
lahko spremeniti - to se lahko stori tudi z ustavnimi določbami v
okviru navadnih zakonov. Mi torej nimamo tako imenovane
inkorporacijske zapovedi, to je, da bi moralo biti vsako ustavno
dopolnilo vključeno v besedilo ustave. V Avstriji imamo zvezno
ustavo in ob tem še vrsto zakonov, ki imajo ustavni rang, pa tudi
zelo veliko ustavnih določb, vsebovanih v navadnih zveznih
zakonih. Število, ne boste verjeli, je neverjetno visoko, skorajda
tisoč.

V zvezi z odnosom do političnih vprašanj je že Vihovno sodišče
(Supreme Court) Združenih držav Amerike razvilo tako imenovano teorijo "political-question-doctrine"; postavilo so je na stališče,
da politična vprašanja niso justiciabilna, torej primerna zn
razsojanje pred sodišči. Vse lepo in prav, toda odločilno pri tem je,
kaj je politično vprašanje. Možno je celo, da vprašanje sploh ni
pravilno postavljeno, kajti politika in pravo se nikakor ne izključujeta
in prav najtežja vprašanja so hkrati politična in ustavnopravna.

To, kar je želel povedati predsednik parlamenta dr. Heinz Fischer,
je torej naslednje: če ustavno sodišče svoje pristojnosti zelo
ekstenzivno izkorišča, bomo mi z našo dvotretjinsko večino v
parlamentu - to bomo že nekako dobili - na to pač ustrezno reagirali. To se je tudi zgodilo. Obstaja vrsta ustavnih določb, ustvarjenih s spoznavnim ciljem, da spremenijo neko odločitev ustavnega sodišča, torej jo razveljavijo, ali pa, in to gre še dalje, da jo
onemogočijo.

Obstajajo torej določena vprašanja, ki jih najdemo povsod, kjer
obstaja ustavno sodstvo, ki kontrolira parlament, obstajajo pa
tudi tako imenovani domači problemi ali specifična vprašanja
oziroma zadeve v določeni državi. To je naslednja točka, o kateri
bi želel govoriti: domačih problemi v Republiki Avstriji.
Avstrijsko ustavno sodišče je, kot sem rekel, najstarejšo ustavno
sodišče v Evropi in od samega začetka je bilo zelo tesne povezano
z osebo svojega arhitekta, namreč velikega učittslja pravnih
znanosti Hansa Kelsna. Hans Kelsen ni bil samo odličen ustavni
sodnik, bil je tudi pravni teoretik in imel je določene politične
predstave - bil je blizu socialni demokraciji. Razvil jo t. i. čisto
pravno teorijo, pravno teorijo na osnovi pravnega pozitivizma.
Njegov koncept je obstajal v ustvarjanju avstrijskega ustavnega
sodstva, vendar pa ni pustil nobenega dvoma o tem, naj bi s?
ustavno sodišče zlasti pri judikaturi v zvezi s temeljnimi svoboščinami in pravicami držalo bolj ob strani, torej naj bi čim manj
posegalo v parlamentarne akte. V tej smeri se je razvijala judikatura
avstrijskega ustavnega sodišča v obdobju mod obema vojnama,
pa tudi še v prvih desetletjih po drugi svetovni vojni, v času torej,
ko so že obstajala tudi druga ustavna sodišča v Evropi.

In vedeti moramo še nekaj, kar tudi sodi med domače probleme.
Kot sem že omenjal, je avstrijsko ustavo zelo lahko spremeniti.
Vendar obstaja meja, ki jo najdemo v pojmu "celovita sprememba".
Ta celovita sprememba zvezne ustave, tako pravi ustava izrecno,
pa za sprejem ne potrebuje le ustavnega zakona, ampak tudi
referendum - plebiscit.
Ustavno sodišče je že leta 1952 v odločitvi izrazilo, da je pristojno
odločati o tem, ali bo prišlo do celovite spremembe ustave ali ne.
Poleg toga je ustavno sodišče tudi reklo, da obstaja celovita
sprememba, če je eno od vodilnih, temeljnih načel zvezne ustave
neupoštevano ali pa v svoji substanci bistveno spremenjeno. Kot
taka načela je ustavno sodišče navedlo naslednja: demokratično
načelo, federativno načelo in načelo pravne države. Lahko bi
navedli še več načel, vendar glede na zadevo ni velikih razlik. To
je bila torej reakcija ustavnega sodišča na naziranje parlamenta,
ki je pričal z dvotretjinsko večino sprejemati novo ustavne določbe
In skušal s tem izničiti odločbo ustavnega sodišča. Njihovo izhodišče je bilo: celovito spremembo ustave lahko dosežemo tudi
postopoma iri sicer z vrsto posameznih sprememb. Ta misel ni
bila nova, izra:'.iii so jo že prej, v zvezi s federativnim načelom. Če
obstaja delitev oblasti med zvezo in deželami in če deželam
postopoma dajete in jemljete njihove pristojnosti, boste seveda
prišli de popolno spremembe federativnega načela. In ustavno
sodišče jo dalo jasno vedeti, da to ne velja le za federativno
načelo, ampak tudi, ko gre za njegove lastne kompetence. Če
torej ustavnemu sodišču postopoma vse bolj jemljemo pristojnosti
na področju kontrole zakonov, tudi lahko pride do celovite

In še nekaj je treba omeniti v tej zvezi. Evropska konvencija o
človekovih pravicah, kjer so tangirane vso državo članico Sveta
Evrope, ima v Avstriji ustavni rang, je neposredno upcrr.bna pred
avstrijskim ustavnim sodiščem. Zato je na to konvencijo treba
gledati enako kot na avtonomne nacionalne avstrijske določbe o
temeljnih pravicah.
Mimo judikature Evropskega sodišča za človekove pravice toroj
ni možno iti, tu so postavljeni določeni principi, Id so t osno povezani
s pojmovanjem temeljnih pravic v starejši judikaturi avstrijskega
sodišča oziroma tu se ustvarjajo določena neskladja. Tudi
primerjava z judlkaturo drugih evropskih ustavnih sodišč, predvsem z nemškim ustavnim sodiščem, je privedla do zelo kritičnega
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bo nato odredil posvetovalni referendum - ali pa tudi ne. Odločilno
vprašanje pri tem je namreč naslednje: ali je to, da zvezni
predsednik odredi posvetovalni referendum, čista formalna
pristojnost, ko predsednik države le izvrši to, kar je sklenil državni
zbor (Nationalrat), ali pa naj zvezni predsednik preverja, kontrolira,
ali je tak referendum tudi pravno ustrezen, še posebej, ali so
pravno korektno postavljena vprašanja. O tem smo lahko zelo
različnega mnenja in to je pravzaprav predmet konfrontacije. Kritiki,
ki jih je mnogo, to lahko vse preberejo v omenjenem časopisju,
kritizirajo ta problem in sicer v pravnem smislu. Primer: predsednik
države bo odredil povpraševalni referendum; v tem primeru je
treba to objaviti v uradnem listu, ta objava v uradnem listu ima
rang uredbe, to pa lahko izpodbija vsaka deželna vlada. Ni
izključeno, da se bo to zgodilo. Obstaja pa še ena možnost, o
kateri sem prav tako že govoril, in sicer da žaee izvedeni
posvetovalni referendum izpodbijajo posamezniki. Referendum,
ki je bil opravljen v letu 1994 v zvezi z odločitvijo o vstopu v
Evropsko unijo, so izpodbijali pri ustavnem sodišču, vendar brez
uspeha.

spremembe. Skratka, to je bil odgovor na načelno izjavo predsednika parlamenta v letu 1991.
Take postopne ustavne spremembe (z ustavnimi določbami v
navadnih zakonih) so bile možne zato, ker sta imeli do zadnje
spremembe vlade obe koalicijski stranki dvotretjinsko večino v
prvem domu parlamenta in s tem seveda tudi možnost, da sta
sprožili oziroma sprejeli take spremembe ustave. Od začetka
februarja pa se je stvar popolnoma spremenila. Trenutna koalicija
ima sicer v parlamentu solidno večino, je pa zelo oddaljena od
dvotretjinske večine.
Obstajajo seveda še druga pota, s pomočjo katerih lahko ustavno
problematiko spraviš pred ustavno sodišče • predvsem ko gre
za problematiko temeljnih pravic. V to so lahko vključeni tudi posamezniki, ki se pritožijo pri ustavnem sodišču, vendar morajo ti
pred tem opraviti celotno administrativno instančno pot in to ne
sme 'rajati predolgo. Predlog ene tretjine poslancev pa je takoj
objavljen v zveznem uradnem listu in gre vse zelo hitro. Skratka,
tu stvari potekajo zelo hitro.

Čeprav to neposredno ne sodi v ta tematski sklop, bi pa kljub
temu omenil tudi vprašanje osnovnega razmerja med parlamentom, predsednikom države in ustavnim sodiščem, ki je zelo
pomembno, ker imajo v okviru obravnavanega ti odnosi pomembno vlogo.

Tisk to seveda komentira; nekateri pravijo, da je to le dokaz za to,
da je bila zakonodaja doslej slaba. Te stvari ne smemo videti tako.
Bolj gre za vprašanje, kako določena vrednotenja in osnovne
temeljne pozicije tehtamo, to pa je seveda spet politično vprašanje.
Torej smo spet pri tisti točki, pri kateri smo že bili. V zvezi s tem
moram še enkrat reči, da natančna meja med političnimi in ustavnopravnimi vprašanji ne obstaja. To je vprašanje zornega kota in to
je tudi razlog za konflikt, za konfrontacijo med predsednikom
parlamenta in ustavnim sodstvom. V prihodnje se bo izkazalo,
kako naj bi ustavno sodišče odločalo o teh "enotretjinskih predlogih".

V zvezi s temo, s katero se ukvarjamo, obstajajo še mnoga druga vprašanja, zlasti, ali lahko zakonodajalec tudi kako drugače
kot s sprejetjem novih ustavnih določil odločitve ustavnega sodišča nekako ignorira oziroma se jim izmakne. To je zelo težko,
saj odločilnih korakov za uveljavitev odločitev ustavnega sodišča
ne postavlja parlament, ampak vlada oziroma, bolj natančno, šef
vlade. Če ustavno sodišče razveljavi neki zakon kot protiustaven,
mora zvezni kancler, torej šef vlade, to razveljavitev objaviti v
uradnem listu, in v tem primeru postane veljavna, seveda z
določenimi izjemami, o katerih pa tu ne bi govoril.

Ne morem pa mimo pojava, ki sedaj prav tako buri duhove in ki je
prav tako ustavnopravni problem. Tudi v slovenskem časopisu
smo lahko nekaj brali o tem. Gre za referendum. V avstrijski
ustavi poznamo tri instrumente direktne demokracije: referendum (Volksabstimmung), posvetovalni referendum (Volksbefragung) in pa ljudsko pobudo (Volksbegehren). Razlika med temi
kategorijami je naslednja: prvi dve izhajata iz parlamenta, tretjo pa
sprožijo posamezniki. Zdaj lahko to pozabimo. Referendum in
posvetovalni referendum imata določene podobnosti, razlika pa
je naslednja. Predmet referenduma je vedno zakon, ki ga je sprejel
parlament, medtem ko na posvetovalnem fererendumu ljudstvu
postavljamo vprašanja in ljudstvo na ta vprašanja odgovori z da
ali ne. Tu torej ni predmet zakon, ampak vprašanje, ki ga postavimo
ljudstvu. To vprašanje formulira prvi dom zveznega parlamenta
(Nationalrat). V zvezni ustavi piše: "Predsednik odredi posvetovalni referendum". Vlada ima ob tem še določene pristojnosti,
predvsem določitev termina in vse to se nato v posebni uredbi
zveznega predsednika objavi v uradnem listu. Rezultat posvetovalnega referenduma kakor tudi rezultate referenduma in ljudske
pobude lahko izpodbijamo pri ustavnem sodišču. To lahko storijo
tudi posamične osebe. Število posameznikov je različno; v manjših
zveznih deželah je dovolj 100, v srednje velikih 200 do 400 in v
obeh največjih zveznih državah 500 oseb.

Enako se dogaja pri deželnih zakonih, kjer razveljavitev objavlja
deželni glavar. Teoretično bi se lahko zgodilo, da ti organi svojih
obvez ne izpolnijo. To pomeni, da teh objav ne opravijo in na ta
način se učinkovitost oziroma veljavnost odločitve prepreči. To
se doslej še ni zgodilo. En sam tak primer je bil v neki zvezni deželi, vendar v tem primeru ni šlo za samovoljo, ampak za nekaj
drugega.
Jasno je, da bi se šef vlade, ki te obveze ne izpolni, moral zagovarjati. Torej, lahko bi prišlo do javne obtožbe (impeachmenta) pri
ustavnem sodišču zaradi protiustavnega ravnanja. Lahko se mu
zgodi tudi nezaupnica in podobno.
Poleg tega pa obstaja v ustavi še določilo, ki pravi, da je izvrševanje
odločitev ustavnega sodišča (z nekaterimi izjemami) stvar zveznega predsednika, ki se lahko v tem primeru posluži tudi vojske
oziroma svoje javne oblasti. Kaj to zares pomeni, ne ve nihče, ker
takega primera doslej še ni bilo. Vendar pa vam lahko tudi v tem
primeru povem anekdoto, ki prispeva k določeni pestrosti teh
primerov. Ustavno sodišče ima med drugim tudi pristojnost, da
presoja konflikte med računskim sodiščem, torej med organom,
ki opravlja finančno kontrolo državnega poslovanja, in pa tistimi
organi, ki jih kontrolirajo, ter o tem odloča. Pred nekaj leti je prišlo
do naslednjega. Šlo je za preverjanje, za revizijo določenih finančnih
korakov velike banke, v kateri sta udeleženi država in občina
Dunaj. Banka te revizije ni dovolila. Računsko sodišče se je obrnilo
na ustavno sodišče in ustavno sodišče mu je dalo prav, banka pa
je še kar naprej zavračala revizijo. Problem je bil naslednji. Šlo je
za ugotovitveno odločitev in v takem primeru ni bilo izvršilnih
norm, vendar pa je kljub temu prišlo do nesigurnosti. Posamezniki
so (za šalo ali zares) zveznega predsednika vznemirjali, češ da
bo sedaj moral poslati vojsko proti tej banki. Stvar pa je bila med

In sedaj tole: iz včerajšnjega slovenskega časopisa sem si dal
prevesti članek in z začudenjem ugotovil, naj bi bil jaz razložil
posvetovalni referendum in rekel, da je ta, ki je zdaj pri nas aktualen, protiustaven, ker ga ni razpisala zvezna vlada oziroma
zvezni predsednik. Kaj se je zgodilo in za kaj gre pri tem? Trenutno
obstaja v državnem zboru (Nationalrat), torej v prvem domu zveznega parlamenta, pobuda za posvetovalni referendum, ki bi imel
opraviti deloma s sankcijami 14 držav EU proti Avstriji in deloma
z določenimi temeljnimi vprašanji nadaljnjega razvoja skupne
evropske zakonodaje. Jutri bodo to obravnavali v pristojnem
pravnem odboru parlamenta, septembra pa naj bi državni zbor o
tem sklepal. Nato bodo to predložili zveznemu predsedniku in ta
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judikature.To seveda obstaja in to je tudi razlog za konflikt. In proti
temu je težko kaj reči, pod pogojem, da ta odmik od dotedanje
judikature tudi dovolj utemeljimo. Seveda pa - to ste tudi sami
nakazali - je tu pomembna tudi personalna sestava. Ob koncu
sedemdesetih let se je ravno spremenila in to je točka, na katero
je potrebno opozoriti, ker je izredno značilna. Člani so postali
mlajši sodniki in eden izmed njih, bil je tu še nekoliko prej, šele v
tem času pa se je popolnoma vživel, je prominentni profesor
civilnega prava. V civilnem pravu pa obstaja od časa dobrega
starega rimskega prava tradicija "sodniškega ustvarjanja oziroma
dopolnjevanja prava" (richlerliche Rechtsfortbildung). V starejši
judikaturi ustavnega sodišča tega ni bilo. To je pomemben metodični
problem, vendar pa v rezultatu vodi do neke druge linije, kot je bila
prej upoštevana. Judikatura našega sodišča je v tem smislu
doživela določeno približanje judikaturi nemškega ustavnega
sodišča in še zlasti judikaturi evropskega sodišča za človekove
pravice. Tako je potrebno gledati na ta vprašanja. Personalni faktor
je tu prav gotovo pomemben.

tem pojasnjena z aktom in ta nejasnost za to točko ne obstaja
več.
Kot že rečeno, glede vprašanja preverjanja zakonov ni nikakršnih
večjih težav. Tako kot slovensko ustavno sodišče imamo tudi mi
možnost, da določimo rok za razveljavitev neke zakonske ureditve, tako da zakonodajalec medtem lahko na korekten način
stvar uredi.
Še veliko stvari bi lahko povedali, ampak mislim, da je že dokaj
pozno in da bi bilo bolj smiselno, če bi tu svoje predavanje prekinil
in vam dal možnost, da postavljate vprašanja.

Tone Hrovat se je dr. Adamovichu zahvalil za izredno zanimivo
predavanje ter izrazil prepričanje, da je s predavanjem gotovo
vzpodbudil razmišljanja in zanimanje za kakšne posebnosti ali
podrobnosti. Zato je dal besedo cenjenim poslušalcem.

Dr. Marko llešič, predsednik Zveze društev pravnikov Slovenije, je v svojstvu te funkcije in kot profesor prava vprašal, kako
na latentni ali včasih tudi vidni konflikt med parlamentom, ki
simbolizira načelo demokracije, in ustavnim sodiščem, ki
simbolizira načelo pravne države, vplivajo stališča pravniškega,
strokovnega javnega mnenja, torej akademskega kroga in kakšno
je glede tega vprašanja predavateljevo stališče.

Mag. Franc Testen, predsednik ustavnega sodišča, je želel
še preden se začne razprava omeniti del njunega pogovora pred
predavanjem. Dr. Adamovich ga je opozoril, da njegovih stališč in
sploh stališč iz primerjalne judikature sodišč ni mogoče neposredno aplicirati oziroma uporabiti kot odgovore na naša vprašanja v
okviru našega pravnega reda. Odgovor moramo najti v našem
pravnem redu. Primerjalna judikatura ima lahko samo konzultativen pomen, je dejal mag. Testen in kot primer navedel primer iz
predavanja glede pristojnosti ustavnega sodišča v zvezi s konflikti,
ki nastanejo pri odločanju računskega sodišča. Po naši ureditvi
za to ni pristojno nobeno sodišče, je pojasnil, nato pa dr.
Adamovicha vprašal ali je avstrijsko ustavno sodišče imelo primer,
ko bi zakonodajalec z zakonom, sprejetim z navadno večino, ne
z ustavnim zakonom, spremenil, obšel ali skušal spremeniti
oziroma obiti odločbo ustavnega sodišča, če se je to zgodilo, pa
ga je zanimalo, kakšen je bil izid tega poskusa.

Prof. dr. Ludwig Adamovich
To je zelo dobro vprašanje. Lahko vam samo povem, da so mnenja
izredno deljena. Eno smer predstavljajo tisti, ki še danes pripadajo
čisti pravni teoriji Hansa Kelsna in so izredno kritični do novih
razvojev v okviru judikature. Zlasti v standardnem učbeniku
avstrijskega ustavnega prava VValterja Mayerja že na začetku
najdemo zelo kritične misli o novejši judikaturi in potem v tekstu
vedno znova. Obstaja tudi krog teoretikov, ki se z novejšo
judikatura deloma strinjajo deloma ne in potem obstajajo tisti, ki
novo judikaturno linijo izrecno pozdravljajo. To seveda ne pomeni,
da bi vse hvalili, ampak vsaj linijo kot tako akceptirajo. Kot že
rečeno, je pravna znanost glede tega zelo razcepljena.

Prof. dr. Ludvvlg Adamovich
To se zgodi, vendar zelo redko. Možno je, da bi z aktom, sprejetim
z navadno večino, zakonodajalec deloval zoper takšno odločitev.
V takšni odločitvi se bo prav gotovo našel nekdo, ki bi stvar
znova predložil ustavnemu sodišču. To je lahko primer abstraktne
ali konkretne normativne kontrole. Pri obstoječi politični konstelaciji
- govorim čisto hipotetično - bi ena tretjina poslancev državnega
zbora prav gotovo poskušala nastopati proti temu in ta zakon
izpodbijati. V nekem primeru je deželni zbor, torej deželni
zakonodajalec, pač poskušal med postopkom preverjanja zakona
zaobiti to odločanje. To je bilo povezano s pravnim trikom, ki pa je
bil seveda spregledan in reakcija nato je bila ustrezna. Moj odgovor
na to vprašanje je torej: to se tako rekoč sploh ne dogaja, če pa bi
se, bi prav gotovo ena stran to predložila ustavnemu sodišču in
če bi šlo za nespoštovanje odločitve, bi bilo takšno ravnanje
seveda ustrezno.

Dr. Ivan Kristan je vprašanje oprl na omenjanje primerov v
predavanju, ko je parlament spremenil odločitev ustavnega sodišča
na ta način, da je sprejel drugačen zakon, kot je bilo stališče
ustavnega sodišča v odnosu do prejšnjega zakona. Skliceval se
je tudi na kritiaBČne odnos predavatelja do prakse parlamenta, ko
je le-ta z dvotretjinsko večino spreminjal ustavo zato, da je
preglasoval odločitve ustavnega sodišča. Bodisi ko je prišlo do
spremembe z navadnim zakonom ali pa ko je šlo za spremembo
ustave, ga je zanimalo, ali je šlo za primere, ko se je ustavno
sodišče med več možnimi rešitvami odločilo za eno, parlament
pa se je potem odločil za drugo, ali pa je bila možna zgolj ena
rešitev in je šlo zgolj za pravno vprašanje ali za oceno ustavnosti
takšne rešitve.

Mag. Franc Testen je vprašal, kakšne izkušnje ima avstrijsko
ustavno sodišče glede spreminjanja lastnih stališč do nekega
identičnega pravnega vprašanja v novem primeru, natančneje,
kolikokrat je do takega spreminjanja starejših stališč prihajalo v
isti sestavi ustavnega sodišča in kolikokrat je na to imela vpliv
tudi sprememba personalne sestave ustavnega sodišča.

Če ustavno sodišče izbere med več možnimi rešitvami eno in to
nekako vsili parlamentu, najbrž nastane konflikt med predstavniškim telesom, ki je prikrajšano za politično odločanje, in med
ustavnim sodiščem. To je po njegovem mnenju novejša situacija,
ne samo v Sloveniji, temveč tudi v drugih ustavnih sodiščih.
Predavatelja je vprašal, ali dopušča to možnost, da bi se parlament
vendar poskušal postaviti bolj na lastne noge in na samostojna
stališča ter uveljavil pravico, da v situacijah, ko gre za več možnih
variant, ne pa zgolj za eno, sprejema politične odločitve.

Prof. dr. Ludvvlg Adamovich
Očitno mislite na spremembo pravnega stališča do predhodne
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ustavnim sodiščem v teku procesa pred odločitvijo, v teku
postopka. Zanimalo ga je tudi, kakšen položaj ima parlament v
tem pripravljalnem postopku oziroma v obravnavanju zadeve, ki
je še pred odločitvijo na ustavnem sodišču, kako je urejeno
vprašanje časa, ki naj ga ima parlament na razpolago, kako se
parlament odziva na ustavne spore, ki tečejo pri ustavnem
sodišču, ali je možno, da bi ustavno sodišče o neki konkretni
določbi zakona odločilo, ne da bi bil parlament sploh pozvan, da
da svoje mnenje oziroma odgovor ali število primerov, ki jih
obravnava ustavno sodišče in ki zadevajo zakone parlamenta,
narašča in kolikšno je aploh, nazadnje pa še, koliko je to odvisno
od števila subjektov,*ki imajo pravico sprožiti ustavne spore.

Prof. dr. Ludvvlg Adamovich
Seveda to nikakor ni enostavno vprašanje, vendar bom poskušal
dati čim bolj jasen odgovor in pred tem še tehnično pripombo, če
mi dovolite. Torej odmik od dosednje judikature se je večinoma
dogajal tako, da se je začelo nasprotovanje določeni regulativi, ki
jo je sodišče že prej uporabljalo, ki je že dalj časa obstajala in ki je
bila popolnoma sprejemljiva, na primer v povezavi z gospodarskim
pravom ali z zakonom o tujcih. Morda je treba pred tem povedati
še nekaj: naše sodišče se tega ni spomnilo. To je pač mnenje, ki
obstaja povsod. Naše sodišče torej izhaja iz tega, da obstaja
določen pravno-politični manevrski prostor na strani zakonodajalca, v okviru katerega lahko stvari ureja tako ali drugače in
izhaja tudi iz povsem nasprotujočih si pozicij. Vendar pa ima to
neko mejo in potegniti to mejo si pridržuje ustavno sodišče.

Prof. dr. Ludvvlg Adamovich
Najprej o položaju parlamenta v postopku, ki teče pred ustavnim
sodiščem. Tu imamo zelo zanimivo ureditev. Zakon zastopa
zvezna vlada oziroma pri deželnih zakonih deželna vlada, ne pa
parlament. Morda je to nekoliko nenavadno, ampak za to obstajajo
praktični razlogi. Parlament sam vtem postopku sploh ni udeležen;
ustavnost mora zagovarjati zvezna vlada oziroma vlada, ki je
poklicana, da poda svoje stališče. To je obvezno, kajti odločitev ni
možna, ne da bi vlada izrazila svoje stališče. Vendar pa se lahko
zgodi, da se vlada ne more uskladiti glede določenega stališča in
med prejšnjo koalicijo se je to dogajalo relativno pogosto. Kar
zadeva časovni vidik, je treba najprej povedati, da so postopki
različno dolgi, odvisno od težavnosti in nadaljevanja. To je prav
gotovo praktično vprašanje. Tu je pomemben rok, ki ga postavi
ustavno sodišče; lahko pa zakonodajalcu določi, da stvar uredi
drugače. Pri kršitvah zoper temeljne pravice se taki roki praviloma
ne postavljajo.

Predstavil vam bom konkreten primer, ki sem ga že omenil. Šlo je
za določbo prava o davku na dohodek, ki pravi, da se v primerih
nujnih izdatkov predvidi tudi odbitna postavka. Predstavljajte si
na primer težko bolezen, ki zahteva velike stroške, kakršnih bolniška blagajna ne more pokriti, ali različne druge civilnopravne
obveznosti; vprašanje je, kaj je v tej zvezi mišljeno z obveznostjo
vzdrževanja otrok. To je zelo občutljivo vprašanje, ker je po
judikaturi civilnih sodišč višina plačila preživnine odvisna od
finančne situacije tistega, ki je dolžan plačevati preživnino. Se
pravi, več ko nekdo zasluži, več mora plačevati otrokom. Seveda
pa obstaja nekje tudi meja, tako imenovana "playbojska" meja; ni
nujno, da milijonar financira svojemu sinu tudi jahto, vendar pa
mora plačevati več kot navaden delavec. Regulativa, za katero je
šlo, takih preživninskih dajatev ni več priznavala kot odbitno
postavko pri davku in sicer čisto namenoma zato, ker so želeli
vzpostaviti enakost možnosti pri otrocih, skratka določen efekt
prerazporejanja. To je potem prišlo do nas. Kot pritožbenik je bil
udeležen pravnik, ki je imel pet otrok in od njegovega dohodka
mu po odbitku teh plačil ostane samo še zelo malo, medtem ko
kolega, ki zasluži enako in ki nima otrok, za katere mora plačevati,
lahko ves denar porabi zase.

Obstajajo tudi pravila, ki so oblikovana tako, da jih sploh ni mogoče
nadomestiti z drugimi. To je zelo različno. Tam, kjer obstaja
teoretična možnost, da je regulativa nadomeščena z boljšo,
pravilnejšo, se praviloma določi rok in med tem časom je potrebno
zakon še naprej uporabljati.To je določen kompromis med načelom
pravnosti (zakonitosti) in načelom pravne varnosti.

Torej je šlo za klasičen primer neenakega obravnavanja, za kršitev
principa enakosti. Ustavno sodišče je temu sledilo in je to določbo
razveljavilo zaradi protislovja z načelom enakosti. Seveda je potem
prišlo do velikega razburjanja. Kritiki so rekli, da tu niso različno
obravnavani samo ljudje z veliko in malo otroki, ampak tudi bogati
in revni, kajti od tega odbitka je imel koristi samo bogati, revež ni
imel nič od tega. Na politični ravni se je dolgo časa pogajalo in
potem je bila sprejeta rešitev z navadnim zakonom. Ustavna določba ni bila oblikovana, ker se obe koalicijski stranki glede tega
nista mogli zediniti. Seveda se je zgodba ponovila, stvar je prišla
na naše ustavno sodišče in sodišče je sporno določbo še enkrat
razveljavilo, rekoč, da načeloma to ni nič drugega kot to, kar je
bilo urejeno že prej. Rezultat je bil kritična reakcija, ki je bila še bolj
divja kot prej, še bolj so bili jezni na nas kot že prej. Vendar pa so
se morali s koalicijskim partnerjem pogovoriti, se zediniti, in prišlo
je do tipičnega fenomena: koalicijski partner je bil za dogovor
pripravljen samo, če bi za družine dali še več, kot je bilo to mogoče
izvajati iz odločitve sodišča.To je zelo zanimiv fenomen, da namreč
pravno gledano neki odločitvi sledijo določene pravne
konsekvence, ampak z vidika politične realnosti ima odločitev še
veliko večji domet.

Vendar pa je potrebno povedati nekaj, kar vodi tudi že do vašega
zadnjega vprašanja. To je tako imenovani primer, ki velja kot povod
(Anlassfall) in kjer se zakona ne sme več uporabljati. To ima
izredno velik praktičen domet. Mi v našem sistemu, in vi, mislim,
da tudi, mi torej poznamo postopek, ki se sproži na predlog nekega
mesta, ki je za to poklicano, in potem poznamo tudi preverjanje
zakonov po uradni dolžnosti. To seveda predpostavlja, da nek
postopek, v katerem je treba uporabljati zakon, že poteka.
Vzemimo kot primer izpodbijanje volitev. Volitve se izpodbija, to se
vedno znova dogaja, in ustavno sodišče naleti pri tem na določbo
v volilnem zakonu, ki se zdi sumljiva. V tem primeru je po uradni
dolžnosti dolžno preveriti to določbo in če jo razveljavi, mora o
primeru odločiti tako, kot če te določbe sploh ne bi bilo.
Enako, in to se pogosto dogaja, pa se seveda lahko zgodi, če
neka posamezna oseba nasprotuje upravni odločbi in v tej pritožbi
trdi, da je uporabljeni zakon protiustaven. Direktnega dostopa v
zakon po posamični osebi praviloma ni razen v enem samem
zelo specifičnem primeru. Ampak v pritožbi zoper upravno odločbo
pritožnik lahko trdi, da je zakon protiustaven in če ustavno sodišče
deli z njim te pomisleke, je dolžno po uradni dolžnosti preveriti ta
zakon. Tisti, ki je vložil pritožbo, ki je pravzaprav bila osnova za
preverjanje po uradni dolžnosti, je tako imenovani "primer, ki velja
kot povod" in za tega se ta zakon več ne uporablja, kar je večinoma
v njegovo korist; včasih je to lahko tudi v škodo, če obstaja kakšna
določba, ki je bila boljša, ampak praviloma je to v korist te osebe.
Zato si zelo veliko ljudi prizadeva, da bi prišli v učinek tega primera,
ki je sprožil povod. Vendar pa za to potrebujejo odločitev najvišje
instance na administrativni ravni. Če te nimajo, v to ne morejo biti
vključeni. Lahko se zgodi in se je tudi že zgodilo, da prizivne

To je bil klasičen primer za zadevo, v zvezi s katero ni bila sprejeta
nobena nova ustavna določba, in drugič, politično realistično je
bilo samo nekaj, kar je še preseglo odločitev sodišča. To se ne
dogaja prav pogosto, vendar pa mislim, da je to zelo zanimiv
primer.

MIlan Baškovič je vprašal, kako je v Avstriji na načelni sistemski
ravni urejeno in kako funkcionira razmerje med parlamentom in
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Mag. Franc Testen je v zvezi z vprašanji gospoda Baškoviča
vprašal, ali se v Avstriji lahko zgodi, da, nasprotni udeleženec - to
je v njihovem primeru vlada - v postopku, ki ga vodi ustavno
sodišče, čeprav ima možnost, sploh ne odgovori in da se, čeprav
je bil pravilno vabljen, sploh ne udeleži javne obravnave?

oblasti v pritožbenem postopku odločitve kratko malo pustijo
obležati in potencialni pritožbenik potem nima ničesar, proti čemur
bi se lahko boril. Če se to izkaže, ustavno sodišče odredi, da se
mora njegova odločitev nanašati tudi na te primere. Problematika
tega primera seveda lahko privede tudi do ohromitve sodišča:
pred nekaj leti smo v dveh tednih dobili 11 tisoč pritožb, ki so se
vse glasile enako, pritožbeniki pa so bili različni. Šlo je za neko
davčno zadevo in vsi so želeli priti v ta učinek primera, ki velja kot
povod. Že registracija teh pritožb je zahtevala ogromno časa.
Sprejeli smo nekonvencionalno odločitev, ki je sicer vsem prinesla
zaželeni uspeh, vendar pa pravnikom ni nadomestila stroškov, ki
so jih pričakovali in so bili zato zelo jezni»na nas. V trenutni
konstelaciji se odraža nadaljnji razvoj, ki pa je lahko tudi nevaren.
Določene zadeve - no, ena je bila že izpodbijana, danes pa že
vemo, kaj bo še sledilo - je izpodbijala ena tretjina poslancev
državnega zbora. V tem primeru ni nobenega "primera, ki velja
kot povod" (Anlassfall). Gre za tako imenovano abstraktno kontrolo norm, ampak z gotovostjo lahko pričakujemo, da bodo prišli
tudi tisoči zasebnikov s podobno željo, ki pa bodo morali počakati,
da bo opravljena vsa administrativna instančna pot. Glede na to,
kako hitro bo to potekalo, bodo še lahko skočili na ta vlak ali pa
ne. In to seveda lahko postane tudi dokaj dramatično, ker se bo to
razvilo v nekakšen plaz. Zdi se, da politična stranka, ki postavlja
te tretjinske predloge, hkrati pripravlja že tudi drugo akcijo, namreč
da mobilizira posameznike, da bodo ti tudi lahko imeli koristi od
take razveljavljene določbe. Seveda to ni zelo smiselno. Že dalj
časa se diskutira o osnutku regulative, ki naj bi dala možnost, da
bi bila ta stvar rešena na bolj praktičen način, ki ne bo silil vsakega,
ki želi uživati te učinke, da bo vložil svojo pritožbo.

Prof. dr. Ludwig Adamovich
.
Da, v prejšnji koalicijski vladi se je to pogosteje dogajalo, če se
sami v vladi niso mogli dogovoriti. Bistveno je, da se vladi da
priložnost, da poda svoje stališče. Če tega ne naredi, je to pač
njena stvar. Vendar pa odločanje s tem ni olajšano, kajti izjava naj
bi dala gradivo in tudi predložila razloge za nekaj, česar sicer ne
bi poznali. V trenutni konstelaciji pa lahko domnevamo, da se
bodo taki primeri redkeje dogajali. V preteklem legislaturnem
obdobju to ni bilo redko, zlasti pri občutljivih vprašanjih nismo
dobili nikakršnega stališča. V tistih primerih, ki sem jih omenil, s
področja davčnih zadev, seveda nismo dobili teh stališč.

Tone Hrovat se je dr. Ludvviku Adamovichu v imenu vseh, v
imenu državnega sveta in v svojem imenu iskreno zahvalil za
izredno aktualno in zanimivo predavanje. Zahvaqlil se je tudi vsem,
ki so prisostvovali temu predavanju in sodelovali s svojimi
vprašanji.

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum sta 19.
decembra 2000 pripravila posvet z naslovom SLOVENIJA IN PAKT
STABILNOSTI ZA JV EVROPO

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je uvodoma pozdravil
vse zbrane in se posebej zahvalil za sodelovanje vsem, ki so bili
pripravljeni obogatiti posvet s svojimi prispevki: namestnici
nacionalnega koordinatorja Pakta stabilnosti za jugovzhodno
Evropo Jožici Puhar, ministru za notranje zadeve dr. Radu
Bohincu, članu Društva Občanski Forum in moderatorju posveta
Marku Bulcu, predsedniku Gospodarske zbornice Slovenije mag.
Jožku Čuku in profesorju na Fakulteti za družbene vede dr. Antonu
Beblerju.

k razreševanju vrste problemov, s katerimi se ta čas sooča naša
družba. Kot zastopnik nosilcev socialnih, gospodarskih, poklicnih
in lokalnih interesov tako omogoča uveljavljanje širših interesov
civilne družbe v okviru svojih pristojnosti. Na tem mestu želim
poudariti, je dejal, da je današnji posvet zgleden primer sodelovanja
državnega sveta in Društva Občanski Forum. Ob tej priložnosti
je slednjemu izrazil priznanje za tesno in plodno sodelovanje ter
njegovo vlogo pri utrjevanju demokracije, saj s svojimi aktivnostmi
prispeva k temu, da pridejo družbeno pomembna sporočila do
zainteresiranih državljanov. Poudaril je, da je Državni svet
Republike Slovenije na 57. seji sprejel sklep, da podeli na
slavnostni seji državnega sveta v Mariboru ob obeležitvi 10.

Ena stalnih nalog Državnega sveta Republike Slovenije je, da
organizira posvetovanja o najbolj aktualnih temah in tako prispeva
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obletnice samostojnosti Društvu Občanski Forum za izjemne
dosežke pri uveljavljanju funkcije državnega sveta priznanje
državnega sveta.

da se pri nas še vedno srečujemo z mislijo, da bo Slovenija zaradi
sodelovanja v Paktu stabilnosti potisnjena na Balkan in ob rob
Evrope.

V nadaljevanju je dejal, da je posvet namenjen iskanju skupnih
usmeritev za reševanje balkanske krize in odpravljanje njenih
zgodovinskih vzrokov, saj brez mirnega in stabilnega Balkana ni
mirne in varne celine. Slovenija je kot srednjeevropska država
pripravljena skupaj z državami iz bližine nestabilnega območja
prevzeti del evropske odgovornosti za gospodarsko obnovo in
demokratizacijo Balkana. Slovenija, ki meji na nestabilno območje,
ima sedaj priložnost, da je v paktu dejavna in da prispeva k stabilizaciji jugovzhodne Evrope. Poudaril je, da je posvet namenjen
tudi temu, da s širšega vidika ocenimo pozitiven prispevek Slovenije pri uveljavljanju temeljnih človekovih pravic in pravne države,
pri gospodarski obnovi in razvoju ter pri vključevanju podjetij
jugovzhodne Evrope v globalne gospodarske projekte. Ta posvet
naj služi kot zgled iskanja trajne rešitve krize na Balkanu in odpre
vrata v mirno in varno Evropo, katere del je tudi Balkan, je zaključil.
Nato je predal besedo moderatorju posveta Marku Bulcu.

V paktu sodelujejo države, mednarodne organizacije in zveze
(Evropska unija in Nato) in mednarodne finančne ustanove.
Sodelujoči imajo status udeleženke in ne člana, saj bi članstvo
pomenilo celo vrsto institucionalnih oblik in vsebin (npr. članarina).
Poleg polnopravnih udeleženk sodelujejo še opazovalke (nekatere
srednjeevropske in nordijske države) ter države (bolj oddaljene)
in organizacije, ki podpirajo pakt - "facilitaters". Poudarila je, da je
med državami opazovalkami velik interes, da bi dobile status
polnopravne udeleženke in v juniju 2000 so se na regionalnem
omizju med polnopravne udeleženke že vključile Norveška, Švica,
Kanada in Japonska.
Glede na pričakovane rezultate so države v paktu razporejene v
države prejemnice in ciljne države ("target countries") ter na
države donatorke in linancerje (finančne ustanove). V državah
prejemnicah se izvajajo projekti, povezani z investiranjem (npr.
obnova infrastrukture na področju cest, železnic), v ciljnih državah
pa potekajo tudi pobude (npr. antikorupcijska pobuda). Države
prejemnice pomoči so države jugovzhodne Evrope: Albanija,
Makedonija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Bolgarija, Romunija
in Zvezna republika Jugoslavija (Črna Gora, Kosovo in Srbija).
Za nas je pomembno, da Slovenija nastopa v družbi držav
donatork in aktivno sodeluje v vseh strukturah Pakta stabilnosti
in sodeluje pri odločitvah.

Marko Bule, Društvo Občanski Forum, je v imenu upravnega
odbora društva pozdravil vse navzoče in se zahvalil uvodničarjem
za sodelovanje ter predsedniku in sekretarki državnega sveta
za pomoč pri organiziranju posveta.
Zakaj se je upravni odbor društva v sodelovanju z državnim
svetom odločil organizirati posvet na to temo? Eden izmed ključnih
razlogov je ta, da o tem javnost tako rekoč ne ve nič. V medijih se
zelo malo govori in piše o aktivnostih Pakta stabilnosti, tako da
širša javnost lahko samo ugiba o njih. Drugi razlog je ta, da je v
slovenskem prostoru še vedno prisotna bojazen, da bo Slovenija
s sodelovanjem v Paktu stabilnosti potisnjena na Balkan in da bo
s tem izgubila srednjeevropsko identiteto. In zadnji razlog je, da
lahko Slovenija izkoristi sodelovanje v Paktu stabilnosti, saj lahko
svoje izkušnje ponudi pri reševanju balkanske krize. Slovenija
namreč pozna mentaliteto ljudi na tem območju, njihov jezik in
načine sodelovanja. Ob koncu je poudaril pomen gospodarskega
sodelovanje naše države z državami jugovzhodne Evrope in
podal oceno, da je aktivna vloga Slovenije v paktu priložnost za
slovensko gospodarstvo in slovensko blago.

Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo je bil izoblikovan spomladi
leta 1999 s kOInsko deklaracijo. Sledilo je vrhunsko srečanje julija
1999 v Sarajevu, na katerem je štirideset predsednikov držav in
vlad sprejelo sarajevsko deklaracijo in postavilo političen temelj
celotnega projekta. Septembra 1999 so se začele akcije.
Med osnovne dokumente pakta sodijo:
kčlnska deklaracija,
- sarajevska deklaracija,
zaključki prvega in drugega regionalnega omizja (Ženeva,
Solun),
- zaključki prvega in drugega srečanja delovnih omizij (Oslo,
Ženeva, Rim, Sofija, Istanbul, Bukarešta),
- zaključki z donatorske konference (Bruselj).

Jožica Puhar, namestnica nacionalnega koordinatorja Pakta
stabilnosti za jugovzhodno Evropo, se je strinjala s svojim
predgovornikom, da je slovenska javnost slabo obveščena o
Paktu stabilnosti in ga že od začetka sprejema z nezaupanjem. V
nadaljevanju je predstavila strukturo in dejavnosti Pakta stabilnosti,
ki ga mednarodna skupnost dojema kot politično pobudo. Predstavlja dolgoročen proces delovanja mednarodne skupnosti, da
doseže v jugovzhodni Evropi stabilno stanje. Poudarila je, da bo
morala po mnenju nemškega zunanjega ministra Joschka Fischerja, ki je dal pobudo za pakt, mednarodna skupnost dejavno
sodelovati v tem procesu najmanj deset let, če hočemo, da pride
do kakšnih sprememb. Pakt je neka oblika preventivne diplomacije
in aktivnost s konkretnimi projekti in rezultati.

Ti zaključki predstavljajo usmeritve za obdobje do naslednjega
zasedanja, hkrati pa se na njihovi podlagi ugotavlja uspešnost
delovanja pakta. Odločitve se sprejemajo na regionalnem
omizju, ki je bilo ustanovljeno kot glavno koordinacijsko in posvetovalno telo. Njegova naloga je, da vodi koordinacijski proces
med samimi delovnimi omizji in posameznimi državami donatorkami In prejemnicami pomoči. Na prvem regionalnem omizju
konec leta 1999 v Ženevi je bil sprejet delovni program in postavljene osnovne strukture. Oblikovana so bila tri delovna omizja:
demokratizacija in človekove pravice (DOM 1), ekonomska
obnova in razvoj (DOM 2) ter varnostna vprašanja (DOM 3).
Delovna omizja, znotraj katerih delujejo delovne skupine ("task
forces") in Iniciative, so bila ustanovljena za tista področja, ki po
mnenju mednarodne skupnosti zahtevajo reševanje problemov.
Na drugem regionalnem omizju junija 2000 v Solunu so bila
opredeljena načela za nadaljnje delovanje pakta ter podana pregled
in opredelitev aktivnosti po delovnih omizjih.

Cilji pakta so: demokratizacija, zaščita človekovih pravic, stabilnost držav jugovzhodne Evrope, trajen mir, varnost, ekonomska
obnova in ekonomski razvoj. V zadnjem času pa se še posebej
poudarja, da je treba v državah jugovzhodne Evrope, ki se zaradi
nakopičenih problemov in nezaupanja kot posledice vojn same
ne morejo izvleči iz krize in si prizadevajo priti v Evropsko unijo,
oblikovati pogoje za približevanje Evropski uniji. Ob tem je opozorila,

Pakt ima glede na obliko delovanja različne strukture, kjer se
odvijajo dejavnosti in v katere so vključeni posamezniki, države
ali mednarodne organizacije. S strani Evropske komisije, Sveta
Evrope in Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi je
imenovan posebni koordinator za Pakt stabilnosti, ki vodi regionalno omizje in koordinira celoten proces. Posamezne države
so imenovale svoje nacionalne koordinatorje, ki znotraj vsake

Povzetek uvodnih razprav
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konferenci o medetničnih odnosih in manjšinah, ki je bila marca
2000 v Portorožu, sta bila sprejeta Skupna izjava in Okvirni
akcijski program. Iz sprejetih sklepov izhaja vrsta nalog,
povezanih z uresničevanjem podprtih projektov. V okviru te
delovne skupine pripravlja naša država (v letu 2001) t.i.
mariborsko iniciativo, prispevek verskih skupnosti k demokratizaciji, spoštovanju človekovih pravic in izboljšanju medetničnih odnosov v jugovzhodni Evropi. Naša država bo v
okviru pakta poskusila utrditi medreligijski dialog na tem
območju. Ugotavljamo, je dejala, da je to pri nas mnogo lažje
narediti, kot tam, kjer so pravoslavne cerkve v težkih odnosih.

posamezne države koordinirajo proces in skrbijo za izvedbo
strategij. Delovna omizja vodijo predsedujoči - mednarodno
uveljavljeni diplomati in sopredsedujoči - države udeleženke.
Delovne skupine In iniciative vodijo države in osebe, odvisno
od situacije. Projekte, ki se izvajajo v državah jugovzhodne
Evrope, lahko predlagajo države, institucije, organizacije, podjetja
in osebe na osnovi svojih videnj ali potreb jugovzhodnoevropskih
držav. Predlagani projekti, ki jih je treba prijaviti na razpis, se
zbirajo v uradu posebnega koordinatorja, kjer jih institucije in
strokovnjaki ovrednotijo in pripravijo za donatorsko konferenco.
Na njej se donatorji in tinancerji (finančne ustanove, države,
Evropska komisija) odločijo, katere projekte bodo podprli. Puharjeva je predstavila imena nosilcev Pakta stabilnosti':

Delovna skupina za lokalno upravo in javne službe
Aktivnosti so usmerjene v decentralizacijo, usposobitev in
čezmejno sodelovanje lokalne uprave. V času sopredsedovanja je Madžarska sprožila "Szegdski proces", ki pomeni
srečevanje mest in občin - v smislu podpiranja mest in občin
v Srbiji, kjer so imeli demokratično oblast.

Posebni koordinator - Bodo Hombach,
glavni namestnik posebnega koordinatorja - Donald W. Kursch,
predsedujoči prvega delovnega omizja - Panagiotis Roumeliotis
sopredsedujoče2 - Madžarska, Romunija, Slovenija,

Delovna skupina za medije, v kateri je bila v času, ko so
skupino vodili Angleži, sprejeta listina o medijih. Sedaj so
vodenje prevzeli Francozi.

predsedujoči drugega delovnega omizja - Fabrizio Saccomanni,
sopredsedujoče - Makedonija, Turčija, Albanija,

Delovna skupina za Izobraževanje In mladino - vodijo jo
Avstrijci, ki so vrsto projektov, ki so se izvajali v okviru
Evropske unije, usmerili prek svojega omizja v jugovzhodno
Evropo.

predsedujoči tretjega delovnega omizja - Kim Traavik,
sopredsedujoče - BiH, Bolgarija, Hrvaška.
Predstavila je tudi vlogo in aktivnosti Republike Slovenije, ki se je
že na začetku odločila, da bo aktivno sodelovala v Paktu stabilnosti. Državni zbor Republike Slovenije je 28. 9. 1999 obravnaval
vlogo Republike Slovenije v paktu in začrtal strategijo delovanja
Slovenije v okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo.
Poudarila je, da je z vidika slovenske zunanje politike prioritetno
vključevanje Slovenije v evropske in evroatlantske integracije. Z
varnostnega, ekonomskega in političnega vidika pa sta mir in
stabilnost jugovzhodne Evrope v strateškem nacionalnem
interesu Republike Slovenije. Specifična geopolitična lega države
nam omogoča uresničevanje ciljev pakta in opravljanje vloge - ki
jo Evropa od nas pričakuje - prenašalca znanja in izkušenj med
Evropsko unijo in državami jugovzhodne Evrope. Slovenija, ki je
aktivna v vseh treh delovnih omizjih, sodeluje v teh procesih kot
enakopraven partner in s konkretnimi projekti kot država donatorka. Glede na to, da ima naša država tudi ekonomske limite,
mnogo projektov pripravimo, in v primeru, da smo finančno prešibki,
jih ponudimo prek urada posebnega koordinatorja na donatorsko
konferenco z namenom, da pridobimo zanimanje drugih in sovlagatelje. Na ta način lahko projekt hitreje zaključimo in pripravimo
kvalitetnejši projekt širših dimenzij ali pa vključimo v izvajanje
tega projekta nove države.

Delovna skupina za parlamentarno izmenjavo - sprejeta
je bila Deklaracija z zagrebškega vrha, kjer so se srečali
predsedniki parlamentov.
Delovna skupina za enake možnosti spolov - vodi jo urad
OVSE v Budimpešti.
Delovna skupina za vračanje beguncev - vodi jo posebni
odposlanec v Sarajevu.
Povedala je tudi, da so v paktu prisotna prizadevanja za večjo
aktivnost nevladnega sektorja oziroma nevladnih organizacij,
še posebej civilne družbe. Med drugim je bila oktobra 2000 v
Bukarešti sprejeta posebna listina o nevladnih organizacijah.
Slednje se pojavljajo na vseh področjih, vključene so v prvem
delovnem omizju, pojavljajo pa se povsod.
V okviru drugega delovnega omizja (DOM 2 - ekonomska obnova
in razvoj) delujejo:
Delovna skupina za trgovino. V tej skupini se Slovenija
zavzema za odstranjevanje trgovinskih ovir in pospeševanje
trgovine v jugovzhodni Evropi.

V okviru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo podpira Slovenija napore Črne gore za demokratizacijo in izvedbo reform,
demokratične spremembe v Srbiji, vključitev Zvezne republike
Jugoslavije v mehanizme pakta, pripravo in sprejetje projektov
ZRJ in nadaljevanje aktivnosti in projektov v drugih državah
jugovzhodne Evrope. Še posebej je poudarila, da je za nas zelo
pomembno stališče v okviru pakta, da se projekti, ki se izvajajo v
drugih državah jugovzhodne Evrope, zaradi vključitve ZRJ
Jugoslavije v pakt ne smejo ustaviti, ampak se morajo izvajati
dalje; za ZRJ je treba zbrati nova finančna sredstva.

Delovna skupina za Infrastrukturo, v kateri se pripravljajo
projekti za obnovo infrastrukture v državah jugovzhodne
Evrope. Te države se zelo zanimajo za obnovo svoje infrastrukture; na donatorski konferenci marca 2000 je bilo tri četrt
finančnih sredstev predvidenih za infrastrukturne projekte.
Delovna skupina za ekonomsko reformo In razvo| podjetništva, znotraj katere so tri podomizja: razvoj privatnega
sektorja, dogovor o investiranju in podjetniški svet. Posebej je
poudarila podomizje dogovor o investiranju - "Investment
Compact" - s katerim se želi pospešiti pritok tujih investicij v
jugovzhodnoevropske države. Ta dogovor pa zavezuje države
jugovzhodne Evrope k pripravi zakonodaje in okoliščin, v
katerih bodo tuje investicije možne, in k poročanju o tem.
Opozorila je, da Slovenija sodeluje pri prizadevanjih, ampak ji
ni treba poročati, ker ni ciljna država ("target country").

V nadaljevanju je predstavila, kaj se dogaja v delovnih skupinah
ali "task forces".
V okviru prvega delovnega omizja (DOM 1 - demokratizacija in
človekove pravice) delujejo:
Delovna skupina za človekove pravice In narodne manjšine, ki jo vodi Slovenija za vse udeleženke v paktu. Na
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koordinatorja - za donatorsko konferenco marca 2000 v Bruslju
- prijavila 34 projektov, od tega 22 ekonomskih projektov, osem
projektov s prvega delovnega omizja in štiri projekte za področje
varnostnih vprašanj. Od 34 prijavljenih projektov je dobilo finančno
podporo pet projektov.

Delovna skupina za okolje, ki se ukvarja z obnovo in zaščito
okolja v jugovzhodnoevropskih državah, kjer je okoljska
zavest zelo majhna.
Delovna skupina za socialni razvoj, ki je mejna skupina s
prvim delovnim omizjem in je usmerjena k ustvarjanju delovnih
mest oziroma k ukrepanju na trgu dela.

V okviru prvega delovnega omizja je Slovenija pridobila mednarodno podporo in finančna sredstva za dva projekta, in sicer za:

V okviru tretjega delovnega omizja (DOM 3 - varnostna vprašanja)
delujeta:

Mednarodni center za medetnične odnose in manjšine v JV
Evropi, ki sta ga podprli Grčija in Italija,

Podomizje varnostnih vprašanj, v okviru katerega delujejo
naslednje delovne skupine oziroma iniciative: na področju
reforme obrambe in ekonomije je bila ustanovljena posebna
usmerjevalna skupina za varnostno sodelovanje jugovzhodne
Evrope, ki izhaja iz pobude Nata za JV Evropo. Za izvajanje
kontrole orožja, omejevanja širjenja in vojaških stikov je bil
ustanovljen Regionalni nadzorni in verifikacijski center v
Zagrebu. Nadalje poteka iniciativa za omejevanje ročnega
strelnega orožja in lahke oborožitve, pripravo na katastrofe
in njihovo preprečevanje - vsebina pobude in dokument se
pripravljata, in človekoljubno deminiranje. Na področju človekoljubnega deminiranja ima Slovenija zelo veliko vlogo, saj je
naš Mednarodni sklad za deminiranje in pomoč žrtvam min v
jugovzhodnoevropskih državah odigral pomembno vlogo v
BiH, svoje dejavnosti pa je razširil na druge zainteresirane
države - na Hrvaško, Kosovo in Albanijo.

Mednarodno podiplomsko šolo ekonomije za srednjo in jugovzhodno Evropo, ki jo je podprla Amerika (projekt bosta sofinancirali Slovenija in Amerika, za sofinanciranje tretjine
sredstev pa še iščejo financerja). V skladu s sklepom vlade
naj bi osnovni program mednarodne šole pripravila Slovenska
znanstvena fundacija.
Slovenija je za ekonomsko obnovo in razvoj JV Evrope v okviru
Strategije vključevanja Slovenije v gospodarsko obnovo jugovzhodne Evrope, ki jo je sprejela Vlada Republike Slovenije 16.
decembra 1999, predvidela 2,3 mio3 USD, in sicer za projekte v
letu 2000. Puharjeva je opozorila, da so bila sredstva, ki so bila
sprva namenjena za projekte na Kosovu in v Albaniji, kjer nimajo
dovolj strokovnega znanja za pravočasno prijavo in pripravo
projektov, prerazporejena na druge države. Republika Slovenija
je za leto 2000 za dejavnosti Pakta stabilnosti namenila 5,13 mio
USD proračunskih in drugih sredstev.

Podomizje za pravosodje In notranje zadeve. V okviru
tega podomizja se odvijajo naslednje iniciative oziroma delovne
skupine: boj proti korupciji - Slovenija je bila povabljena, da
prispeva enega izvedenca v vodstvo iniciative, boj proti
organiziranemu kriminalu in boj proti trgovini z belim blagom.
Na omenjenih področjih je aktivna tudi Slovenija, ki posreduje
svoje izkušnje. V oviru tega podomizja se izvajajo še dejavnosti
na področju sodstva, policije in obmejne policije (Slovenija
sodeluje pri dejavnostih, povezanih z delovanjem sodstva ter
usposabljanjem in sodelovanjem policije; sprejeta je bila skupna
izjava ministrov za pravosodje v Budimpešti) in na področju
azilov in migracij - pakt želi s svojimi aktivnostmi zagotoviti
večjo preglednost tega področja in preprečiti ilegalne migracije,
predvsem v smeri vzhod - zahod.

V nadaljevanju je povedala, kaj ponuja Slovenija državam jugovzhodne Evrope v ekonomskem delu Pakta stabilnosti. Pripravlja
in izvaja različne oblike tehnične pomoči (izvajanje prakse, pomoč
pri zakonodaji, posredovanje bogatih izkušenj v postopkih
prilagajanja Evropski uniji, financiranje vzorčne kmetije), prenaša
znanje in usposablja različne strokovnjake (na podlagi sporazuma
na področju znanosti in sodelovanja razpisuje štipendije),
usposablja menedžerje, nudi pomoč pri izgrajevanju institucij
(borza, carina, statistika, klirinško-depotne družbe) in pri vzpostavljanju informacijskega sistema na različnih področjih, pojavlja
se z gospodarskimi investicijami - prek podjetij, vključuje se v
obnovo objektov družbenega standarda (javna kuhinja), nudi
pomoč na področju infrastrukture - podjetja kandidirajo na
mednarodnih razpisih. Slovenija je pridobila podporo za dva
projekta, in sicer za:

V nadaljevanju je nato predstavila trenutno stanje v Paktu stabilnosti
za jugovzhodno Evropo. Na donatorski konferenci (Slovenija je
vključena v donatorsko mrežo), ki je potekala marca 2000 v
Bruslju, je bilo zagotovljenih 2,413 milijonov evrov, od tega dve
tretjini sredstev za infrastrukturne projekte. Trenutno je pakt v
fazi izvedbe projektov hitrega začetka ("Quick Start Package"),
ki morajo zaživeti do konca marca 2001. Na rednem zasedanju
regionalnega omizja, ki je bilo junija 2000 v Solunu, so bili sprejeti
dokumenti za nadaljnje delo, na izrednem zasedanju regionalnega
omizja oktobra 2000 v Bukarešti je bila kot polnopravna udeleženka v pakt sprejeta Zvezna republika Jugoslavija, tako da je
sedaj v paktu 45 držav in prek petnajst mednarodnih organizacij
kot polnopravnih udeleženk. Oktobra 2000 so bila srečanja vseh
treh delovnih omizij, na katerih so preverjali, kateri projekti so bili
v letu 2000 uspešno končani (kaj je možno in kaj ne), hkrati pa so
potekale priprave za projekte v letu 2001.

razvoj malega in srednjega podjetništva,
semaforizacijo Podgorice.
V okviru delovnega omizja za varnostna vprašanja je Slovenija
pridobila podporo za projekt deminiranja. Prek Mednarodne
ustanove za deminiranje in pomoč žrtvam min (International Trust
Fund) je bilo do zdaj" razminiranih 3,5 mio m2 ozemlja v BiH - to
predstavlja 70% vsega razminiranega ozemlja v BiH, na Hrvaškem pa 0,5 mio m2.
Ob koncu je predstavila prednosti in slabosti Pakta stabilnosti.
Vsi, ki sodelujejo v paktu, vidijo prednosti v pogostem sestajanju
držav JV Evrope, ki skupaj rešujejo probleme in načrtujejo za njih
zanimive projekte. Praktično je ves svet pritegnjen k reševanju
problemov JV Evrope, hkrati pa predstavlja pakt stimulacijo za
izvajanje sprememb in reform v državah jugovzhodne Evrope.
Pakt omogoča več sodelovanja v širši regiji - med državami
prejemnicami in državami, ki so v neposredni bližini teh držav
(Italija, Grčija, Madžarska, Avstrija in Slovenija). Ne nazadnje se
v državah JV Evrope ustvarjajo tudi osnove za njihovo približevanje Evropski uniji. Slaba stran pakta je, da je to velik mehanizem
brez preglednosti in lastnih sredstev ter s počasnim doseganjem

Slovenija vodi delovno skupino za človekove pravice in manjšine
v okviru delovnega omizja za demokratizacijo in človekove pravice.
V prvem polletju 2001 bo sopredsedovala celotnemu prvemu
delovnemu omizju za demokratizacijo in človekove pravice.
Nadalje sodeluje v različnih pobudah s svojimi strokovnjaki (boj
proti korupciji, organiziran kriminal). V okviru pakta nadaljuje vrsto
projektov, ki so se začeli izvajati, posebej na ekonomskem področju, na bilateralni podlagi. Slovenija je uradu posebnega
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odnosov rešiti še nekatera vprašanja. Med drugim je treba rešiti
premoženjska vprašanja slovenskih podjetij na ozemlju ZRJ in
njihovega premoženja na našem ozemlju ter čim prej skleniti
pomembne gospodarske sporazume, predvsem o zaščiti investicij
in o izogibanju dvojnemu obdavčevanju. Z vidika Slovenije ima
Zvezna republika Jugoslavija relativno majhen gospodarski potencial v tem trenutku - 1400 dolarjev BDP na prebivalca, negativna
gospodarska rast6, okoli 44% inflacija,7 okoli 40% stopnja
nezaposlenosti (uradni podatki), povprečna mesečna plača okoli
80 dolarjev. Medtem ko so glavni izvozniki znana slovenska
podjetja - Gorenje Velenje, Samson Celje, Vipap Videm Krško,
Sava Tires Kranj, Radeče papir Radeče, Lisca Sevnica, Trimo
Trebnje, Iskra transmission Ljubljana, Krka Novo mesto in Jelovica
Škofja Loka - so nekatera imena uvoznikov nova: Upimol
Slovenska Bistrica, Lisca, Fructal, Talum, Moriš Ljubljana, Samson, NBM Dolnja Lokvica, Delo - prodaja, MjM Ljubljana,
Kovinotehna in drugi. Med glavnimi proizvodi, ki jih izvažajo naša
podjetja v ZRJ, so stavbno pohištvo, premazan papir in karton,
nepremazan papir in karton, pralni stroji, nove zunanje gume,
električni aparati za žično telefonijo, časopisni papir, kemična
lesna celuloza in drugi. Iz Zvezne republike Jugoslavije pa
uvažamo: surov aluminij, izolirano žico, plošče, pločevino in
trakove iz bakra, modrčke, pasove za nogavice, polimere etilena,
sadje, rafinirani baker in bakrove zlitine, škrob, kruh, pecivo in
drugo. Opozoril je, da ima Slovenija že več kot eno tretjino vseh
zaposlenih v podjetjih, ki delajo po ISO standardih, na drugi strani
pa podjetja iz držav JV Evrope, ki si želijo sodelovanja v
reprodukcijski verigi, (še) nimajo ustrezno urejenega poslovnega
sistema. Zaradi tega bodo nastopili problemi pri uvozu blaga iz
držav jugovzhodne Evrope.

rezultatov glede na pričakovanja. Za izvajanje projektov ostajajo
vsi administrativni postopki za financiranje na strani mednarodnih
finančnih ustanov. Eden izmed problemov je tudi ta, da imajo
države prejemnice premajhen vpliv na celoten proces. "Glas"
držav prejemnic se manj sliši, čeprav bi jim morali bolj prisluhniti,
saj sodelujoči iz drugih koncev sveta ljudi iz držav jugovzhodne
Evrope velikokrat niti ne razumejo dobro, je sklenila svoje misli
Puharjeva.

Mag. Jožko Čuk, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, je predstavil ekonomske vidike gospodarskega sodelovanja
Slovenije z državami jugovzhodne Evrope.
Uvodoma je z nekaj primeri nazorno prikazal gospodarske razlike
med državami v evropskem prostoru. V Sloveniji znaša BDP na
prebivalca okoli 15.000 evrov, kar predstavlja približno 71% na
ravni Evropske unije; v EU je okoli 21.000 evrov. Na drugi strani
pa znaša v Zvezni republiki Jugoslaviji - statistika ni točna - BDP
na prebivalca okoli 2000 USD. Za primerjavo je povedal, da je
približen potencial vseh trinajstih kandidatk za članstvo v Evropski
uniji - vključno s Poljsko in Turčijo, ki sta največji - približno enak
potencialu Italije. Vseh trinajst kandidatk skupaj ima BDP približno
1.300 mrd USD, Slovenija pa okoli 20 mrd USD. V letu 1989 je
znašala naša zunanjetrgovinska menjava z bivšo Jugoslavijo
okoli 63%, danes pa samo še 14%.
Kje so vzroki za ovire pri poslovanju z jugovzhodno Evropo?
Poudaril je, da predstavlja velik problem nerešeno vprašanje
Ljubljanske banke (Hrvaška, BiH in Makedonija), predvsem nejasen proces sukcesije in rtizka kupna moč državljanov JV Evrope.
Eden izmed ključnih problemov pri poslovanju z JV Evropo je
pomanjkanje blagovnih fondov. Zato imajo podjetja, ki bodo v
državah JV Evrope tudi kupovala blago, da bodo ustvarila blagovne
fonde, dolgoročno perspektivo poslovanja v tem delu Evrope. V
Gospodarski zbornici Slovenije razmišljajo predvsem o tem, kako
na teh tržiščih vzpostaviti neposredne tuje investicije. V nadaljevanju je opozoril na dejavnike, ki opredeljujejo možnost in tveganja
poslovanja z jugovzhodno Evropo. Na prvem mestu je velikost
trga, nadalje politična stabilnost, rast družbenega produkta,
kakšna je infrastruktura, kakšna je makroekonomska stabilnost
in drugo. Poudaril je, da se mora Slovenija internacionalizirati, saj
je velik razkorak med neposrednimi tujimi investicijami pri nas
(2,7 mrd USD) in slovenskimi investicijami v tujini (okoli 600 mio
USD). Sedaj je priložnost, je dejal, da z neposrednimi kapitalskimi
vlaganji v državah JV Evrope Slovenija izboljša razmerje med
vhodnimi in izhodnimi investicijami.

Gospodarska zbornica Slovenije izvaja vrsto aktivnosti, s katerimi
želi obnoviti gospodarske stike z ZRJ. V Beogradu je bila odprta
informacijska pisarna, vzpostavljeni so bili bilateralni odnosi na
nivoju gospodarskih zbornic obeh držav, prizadeva si ustanoviti
tudi mešano zbornico. V januarju 2001 načrtujejo obisk gospodarskih novinarjev iz Zvezne republike Jugoslavije. Mag. Čuk je
poudaril pomembnost tega obiska, ker je za nas zelo pomembno,
kako njihovi mediji poročajo. Opozoril je, da se v Zvezni republiki
Jugoslaviji velikokrat pojavlja negativna psihosocialna klima do
Slovenije, ki jo nekateri srbski krogi v Sloveniji zavestno širijo v
njihovih medijih. Nadalje je predvidena tudi humanitarna pomoč in
krepitev medzborničnega sodelovanja. S Hrvaško, BiH (delno) in
Makedonijo ima Slovenija sklenjen prostotrgovinski sporazum,
prav tako so z njimi vzpostavljene mešane gospodarske zbornice.
V našem interesu je, je dejal, da se sklene prostotrgovinski
sporazum tudi z ZRJ, še posebej, če bo sklenjen med EU in ZRJ.
Slovenska izvozna družba ima zelo pomembno vlogo pri prodoru
slovenskega gospodarstva na tržišča JV Evrope. V GZS si želijo,
da bi, zaradi velikih rizikov pri poslih naših podjetij v posameznih
državah jugovzhodne Evrope, Slovenska izvozna družba povečala, predvsem za kapitalska vlaganja, obseg garancij in finančnih
sredstev. Izrazil je prepričanje, da slovensko gospodarstvo najbolj
obvladuje jugovzhodno Evropo, predvsem pa ima Slovenija najbolj
kvalitetno informacijsko-dokumentacijsko bazo o gospodarskih
sistemih držav JV Evrope, saj so slovenska podjetja ves čas
krize ohranila svoja predstavništva v tem delu Evrope. Zato je
tudi menil, da teče gospodarsko sodelovanje Slovenije z državami
JV Evrope mimo Pakta stabilnosti, ker slednji temelji na donacijah.
Prepričan sem, je dejal, da bo Slovenija zelo pomemben investitor
v jugovzhodni Evropi. Ob koncu je izrazil pričakovanje, da bo
država s finančnimi spodbudami prek Slovenske izvozne družbe
spodbudila kapitalska vlaganja naših podjetij v državah jugovzhodne Evrope.

Kakšno je sedanje stanje na področju gospodarskega sodelovanja
Slovenije z državami JV Evrope? Kljub vsem težavam je v zadnjih
letih blagovna menjava Slovenije s tem delom Evrope naraščala,
izjema je le Albanija. Slovenska podjetja - Mercator, Lek, Eti
Elektroelement Izlake, Gorenje, Hermes SoftLab, Fructal, Tobačna
Ljubljana, Iskraemeco, Prevent, Kolinska, Planika, Ljubljanska
banka, Zavarovalnica Triglav ter nekatere družbe za upravljanje
- investirajo največ v Bosni in Hercegovini (Slovenija je največji
zunanji investitor), na Hrvaškem in v Makedoniji. Podatki® o blagovni
menjavi Slovenije z jugovzhodno Evropo in slovenskem izvozu v
države JV Evrope kažejo, da je Hrvaška najpomembnejši
zunanjetrgovinski partner - blagovna menjava znaša 851,7 mio
USD oziroma okoli 8% naše zunanjetrgovinske menjave. Skupna
blagovna menjava z ostalimi državami jugovzhodne Evrope - BiH,
Makedonijo, ZRJ, Romunijo, Bolgarijo in Albanijo - pa je okoli 16%.
Po nekaterih izračunih naj bi Zvezna republika Jugoslavija ob 10%
letni rasti potrebovala 20 let, da doseže stanje iz leta 1990.
Med drugim je poudaril tudi pomen gospodarskega sodelovanja
Slovenije in ZRJ, vendar je treba po vzpostavitvi diplomatskih

Dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, je predstavil
problematiko migracij in kriminalitete. Menil je, da je ta problem, ki
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če gre za izrecno v zakonu navedene razloge, kot je preprečevanje bolezni, kriminala in podobnega. V Sloveniji, kjer povzroča
institut azila nastanitvene probleme velikanskih razsežnosti,
predstavljajo prosilci za azil tudi zaradi neusklajene zakonodaje o
tem vprašanju na Hrvaškem velik problem. Med drugim država ni
uspela zagotoviti dovolj kapacitet v azilnem domu in domu za
izgon tujcev. V ta problem bo deloma posegla tudi novela zakona
o azilu, ki je trenutno v obravnavi v državnem zboru, saj pravi, da
je mogoče pridržati prosilca za azil tudi, če svojo pravico zlorabi
oziroma če je podan utemeljen sum o zavajanju ali zlorabljanju
postopka. Na podlagi stališča ustavnega sodišča predvideva
novela zakona tretjo stopnjo oziroma pritožbo na upravno sodišče
- sedaj je ta postopek krajši in tretje instance ni. Problem migracije
in z njim povezane kriminalitete zahteva reševanje pri vzrokih,
saj je reševanje tega problema pri posledicah bistveno težje, je
zaključil dr. Bohinc.

je posledica ekonomskih razlogov, tako globok, da ga mora reševati politika oziroma diplomacija. Zato ga je smiselno obravnavati
tako z diplomatskih, gospodarskih in tudi varnostnih vidikov.
Ekonomski prepad med Slovenijo in Zvezno republiko Jugoslavijo
je po podatkih (BDP na prebivalca), ki jih je posredoval mag. Čuk,
približno ena proti deset. Ta prepad, je dejal, se pravzaprav začne
že na naši južni meji s Hrvaško, in če gremo še nižje, je vse globlji.
Če pa gremo v še bolj oddaljene dežele (Kurdistan, Iran, Turčija),
od koder prihaja v našo državo večina ilegalnih beguncev, to več
ne predstavlja ekonomskega prepada v razmerju ena proti deset,
ampak mnogo več - če imajo ti ljudje pred seboj za cilj Evropo in
ne Slovenije, je razmerje ena proti trideset, ena proti sto. Menil je,
da schengenska južna meja Evrope - ki jo bo postavila Slovenija
po vstopu v EU - ne sme postati nov "berlinski zid".
Poudaril je, da vprašanja ekonomskih prepadov, kulturnih in
političnih razlik ni mogoče reševati z oboroženimi ljudmi na meji.
Po nekaterih ocenah je migracija dobila tako pomembne globalne
razsežnosti, da jo nekateri imenujejo tretja svetovna vojna nerazvitih proti razvitim. Slovenija je zaradi svoje geografske lege zelo
občutljiva za migracijska vprašanja, ob tem pa se moramo zavedati, je dejal, da so ilegalne migracije povezane s sodobnimi
oblikami mednarodno organiziranega kriminala, predvsem s
trgovino z ljudmi in z njo povezanim klasičnim kriminalom. Zadnji
podatki kažejo, da v Sloveniji število ilegalnih migrantov narašča,
s tem pa tudi različne oblike kriminala - število migrantov se je v
letu 2000 glede na leto 1999 povečalo za 79%".

Dr. Anton Bebler, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, ki je spregovoril o varnostnih vidikih JV Evrope, je dejal, da je
bil prostor JV Evrope do pred kratkim edini prostor, od koder so
v našo državo prihajale vojaške grožnje. Po desetletju sprememb
je Slovenija v zavidljivem položaju, saj nihče ne ogroža njene
varnosti z vojaškimi sredstvi.
Posledica tega je, da si Slovenija lahko privošči nižjo raven vojaških
naporov in vojaških zmogljivosti ter temu ustrezno nižjo raven
obremenitve gospodarstva z vojaškimi stroški, kot je bila pred
desetimi leti". Hkrati pa sta se povečala obseg in intenzivnost
nevojaških oblik groženj naši varnosti, ki povzročajo številne
nevšečne pojave pri nas. (npr. promet z mamili prek našega ozemlja
in na naše ozemlje iz prostora JV Evrope ali prek prostora JV
Evrope iz Afganistana, Kurdistana in drugih koncev sveta).

Dejal je, da se Pakt stabilnosti zaveda problema migracij. Konec
leta 2000 je v Palermu dvanajst držav jugovzhodne Evrope - tudi
Slovenija - podpisalo pomembno deklaracijo, ki se nanaša izključno na vprašanje boja proti trgovini z ljudmi. Države so se
zavezale, da bodo ta pojav sistematično spremljale, se borile
proti tej obliki kriminalitete in usklajevale politiko in zakonodajo ter
operativne policijske aktivnosti.

S temi problemi se naša država sooča in skuša boriti na mejah
oziroma znotraj naše države. Dr. Beblerje poudaril, da bi bilo bolj
racionalno, če bi naša država sodelovala v multilateralnih varnostnih naporih za preprečitev teh groženj zunaj našega državnega ozemlja, v državah naslednicah bivše SFRJ in na ozemlju
Albanije. Vendar naša država ni dovolj aktivna oziroma tega ne
počne v tolikšni meri, v kolikršni si želi zahod. To območje je bilo
zadnje desetletje območje prelivanja krvi in oboroženih spopadov,
v katerih je padlo najmanj 200 tisoč ljudi. Ustavljeni so bili z odločno
oboroženo akcijo zahodnih sil, temu pa je sledila vzpostavitev
režima zahodnih protektoratov. Najbolj izrazito mednarodni
vojaško-policijski, politični in delno gospodarski protektorati so
na ozemlju Bosne in Hercegovine in Kosova ter v manj izraziti
obliki v Albaniji. Po ocenah dr. Beblerja je na tem območju skupno
število vojaškega, policijskega, civilnoupravnega in drugega
osebja približno 100 tisoč, od tega približno 80 do 85 tisoč vojakov,
ki so razporejeni na ozemljih Hrvaške, Madžarske, BiH, Kosova,
Albanije, Makedonije in v vojaških postajankah Nata, ki delujejo z
ozemelj Grčije in Turčije. Poleg vojaških in policijskih sil ter civilnih
uradnikov iz zahodnih držav je prisotno vojaško in policijsko osebje
iz držav partneric, udeleženk programa Partnerstva za mir, in
nekaterih arabskih držav ter vojaško osebje Ruske federacije,
Ukrajine in Belorusije. Poudaril je, da zahod prek tega sistema
vzdržuje na tem območju stanje ne vojne in ne miru. Konflikti, ki
so povzročili prelivanje krvi, so ostali v večjem obsegu nerešeni.
Zahod upa, da se bodo na tem območju ustvarili pogoji za trajnejšo
ureditev obstoječih konfliktov in da bo lahko občutno zmanjšal
prisotnost vojaških sil.

Poudaril je, da je treba za obvladovanje problematike migracij in
kriminalitete vzpostaviti bilateralne odnose z državami, od koder
prihajajo migranti. S sosednjo Hrvaško ima Slovenija že vzpostavljene odnose, vendar obstaja problem vračanja tujcev, ker
Hrvaška še ni sprejela zakona o azilu. Kljub temu pa lahko Slovenija
zaradi dobrega sodelovanja policij obeh držav vrne v sosednjo
državo kar visok odstotek ilegalnih beguncev, če dokaže, da so
prišli v našo državo prek hrvaške meje. Pred kratkim so v BiH
uvedli vizume za iranske državljane, kar je za Slovenijo izredno
pomembno, saj jih pride v našo državo izredno veliko - v letu
2000 kar 20.000. Z BiH še potekajo pogajanja, da bi uvedli vizume
tudi za države, od koder prihajajo migranti, predvsem za Turčijo.
Poseben problem predstavlja Zvezna republika Jugoslavija, saj
na varnostnem področju praktično ni nobenega sodelovanja z
našo državo. ZRJ spada med latentne države, od koder lahko
pričakujemo veliko migrantov, ne samo njihovih državljanov,
ampak tistih, ki si izberejo ZRJ za prehodni cilj - zaradi dobrih
odnosov Kitajske in ZRJ je le-ta za Kitajce zelo zanimiva. Poudaril
je, da namerava naša država vzpostaviti z ZRJ, BiH in tudi s
Hrvaško take oblike sodelovanja, ki bodo rešila migracijski problem - uskladitev vizumske politike, sklenitev sporazuma o vračanju
tujcev, vzpostavitev sodelovanja policij in podobno.
V nadaljevanju je predstavil azilsko problematiko in nekatere
predvidene novosti v zakonu o azilu. Dejal je, da se pri nas institut
azila zlorablja, saj večina ilegalnih beguncev zaprosi za azil iz
ekonomskih in ne političnih razlogov, kar pomeni, da so pri nas
večinoma ekonomski begunci - v Sloveniji je v letu 2000 zaprosilo
za azil 11.000 ljudi. Menil je, da se begunci v primeru ilegalnega
prehoda na ta način zavarujejo. Slovenija je sprejela na področju
azila visoke evropske standarde v smislu pravic, ki jih imajo
prosilci za azil, in v smislu ravnanja z njimi - imajo svobodo, razen

Ob tem ima zahod več vzvodov za nadzor nad celotnim območjem
(elektronski nadzor), kar je z vidika naše varnosti dobrodošlo,
saj je s tem zagotovljena odsotnost krvavega nasilja in oboroženih
spopadov na območju, ki je izredno pomembno za našo varnost.
V zvazi z razporejenimi postajankami zahoda na Balkanu se
pojavlja več problemov: npr. problem trajanja tovrstne kombinacije
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saj koalicijo DOS sestavljajo različni demokrati, nacionalisti,
rojalisti in druge struje.

oblik prisotnosti, za marsikoga moteča prisotnost predvsem
vojaškega osebja, problem mešanice različnih instrumentov, problem prisotnosti in vloge Združenih držav Amerike v vseh teh
dejavnostih - rade bi zmanjšale prisotnost svojega vojaštva
neposredno na tleh ali zamenjale pripadnike aktivnih enot z
rezervisti, problem nadomestitve ameriške prisotnosti s silami za
hitro posredovanje, ki jih kot bodoče mirovne sile pripravlja
Evropska unija.

Ob koncu je opozoril, da ima Slovenija po desetih letih na področju
vzpostavljanja demokratičnih institucij in stabiliziranja strankarskega prostora določene izkušnje in znanje, ki bi jih lahko ponudila
in s tem prispevala k politični stabilizaciji držav jugovzhodne
Evrope. Dejal je, da bi jim lahko Slovenija pomagala bolje uporabiti
njihove parlamentarne resurse. Poudaril je, da čim hitreje se bo
njihova politika modernizirala, tem hitreje bo prišlo do pozitivnih
gospodarskih procesov. Predlagal je, da naša država organizira
seminarje in šole za politične menedžerje in parlamentarne organizatorje iz tega prostora ter jim na ta način omogoči vzpostaviti
moderni parlamentarizem.

Po njegovih besedah je v vseh teh naporih mednarodne skupnosti
prisotnost Slovenije izredno skromna, sodelovanje naših vojaških
enot v mirovnih operacijah pa neracionalno. To je ponazoril z
navedbo enega primera: naša vojaška enota, ki ima status
udeleženke v mirovnih operacijah, je razporejena na Ciper, kjer ni
nobene potrebe po njeni prisotnosti, hkrati pa je razporejena v
okviru avstrijskega bataljona, kar je v nasprotju z ambicijo Slovenije, da bi se skozi tovrstno dejavnost približala Natu. Najpomembnejši prispevek Slovenije k vzdrževanju varnosti na območju
Bosne in Hercegovine je skupina dveh do treh helikopterjev in
enega lahkega letala. Poleg tega sodeluje manjša enota vojaških
policistov z italijanskimi karabinjerji. Sedaj se sicer pripravlja odhod
voda naših policistov na Kosovo, vendar bi bil prispevek naše
države pri vzdrževanju varnosti bistveno večji, če bi v mednarodno
policijsko silo na Kosovu vključili prostovoljce policiste - mlade
upokojene policiste - ne pa z zmanjšanjem naših potreb za
varovanje naše južne meje. S tem ne bi bila prizadeta naša policija,
poleg tega pa bi vse stroške njihove udeležbe krila mednarodna
skupnost.

Tone Poljšak, Zveza združeni borcev NOB Slovenije, ki predstavlja eno od pomembnih asociacij civilne družbe, se je strinjal s
predgovorniki, da malo vemo o Paktu stabilnosti in tudi o dejavnosti
civilnodružbenih zvez, ki delujejo v okviru Pakta stabilnosti. Danes
sprejema večina borčevskih organizacij z območja nekdanje Jugoslavije načela, ki so se uveljavila v svetovni federaciji veteranov,
in sicer, da se zmanjšajo ali relativizirajo vzroki vojne. V Parizu,
kjer je bila pred kratkim obeležitev 50-letnice svetovne federacije
veteranov, so predstavniki vseh borčevskih organizacij iz nekdanje
Jugoslavije podpisali protokol o humanitarnem sodelovanju - o
odkrivanju grobišč, zbiranju podatkov in informacij o minskih poljih,
o ustvarjanju vzdušja medetnične in medreligiozne tolerance,
vračanju arhivov in imovine. Na tem področju že delujejo tudi nekatere druge asociacije: Rdeči križ, delno religiozne organizacije.

Prostor jugovzhodne Evrope nima največje potrebe po vojakih,
temveč po poštenih, nekorumpiranih policistih, sodnikih, tožilcih,
davkarjih, carinikih, politikih in podjetnikih. Slovenija bi lahko storila
več, predvsem s ponudbo kvalificirane delovne sile, ki pozna in
obvlada to območje in zaradi poznavanja jezikov lahko komunicira
s tem območjem. To je eden od načinov, da Slovenija ne samo
gospodarsko, ampak tudi varnostno okrepi svoj položaj, hkrati
pa poskrbi za promocijo, je zaključil svoj prispevek dr. Bebler.

Kot zanimivost je navedel, da je bila na zasedanju v Parizu predstavljena mednarodna študija o tem, kje so vzroki za prekoračenje
mednarodnega vojnega prava in motivi za vojne zločine. Na prvem
mestu je religija, potem nacionalizem, ideološki motivLin nato šele
alkohol in gmotno stanje. Opozoril je, da pri nas premalo storimo
za večje poznavanje nekaterih dejavnosti. Med drugim je Inštitut
Republike Slovenije za rehabilitacijo pred kratkim prejel za svoje
delo mednarodno priznanje - ne samo za rehabilitacijo nekaj sto
žrtev min v zadnjih desetih letih v območju nekdanje Jugoslavije
in Albanije, ampak tudi za izobraževanje več kot 150 terapevtov
in drugih strokovnjakov na terenu. V svetu nas cenijo, ker je bila
naša država članica protihitlerjevske koalicije, ima sorazmerno
visoko gospodarsko rast in stabilno družbo ter sodeluje v Paktu
stabilnosti. Te dejavnosti bi bilo treba doma bolj promovirati, to pa
ni samo naloga države, ampak tudi sredstev javnega obveščanja
in takšnih asociacij, ki jo tukaj predstavljam, je menil Poljšak.

Povzetek razprave
Prof. dr. Drago Zaje, Fakulteta za družbene vede, Univerza v
Ljubljani, je predstavil vidik politične modernizacije v prostoru
JV Evrope v smislu stabilizacije strank in oblikovanja učinkovitih
demokratičnih parlamentarnih institucij - parlamentov, ki bodo
sposobni oblikovati moderno evropsko politiko in spremeniti staro
zakonodajo.

Mile Miloševič, Planika Kranj, je opozoril, da imajo slovenska
podjetja vzpostavljene dobre odnose s partnerji na območju bivše
Jugoslavije in jim ni treba iskati novih stikov, prav tako pa ni
jezikovnih ovir. Strinjal pa se je s prof. dr. Zajcem, da je treba počakati na volitve v Srbiji in potem na sestavo njihove vlade, pa tudi
na razrešitev odnosov med Črno goro in Srbijo; ugotoviti je treba,
kakšne bodo možnosti razvoja.

Dejal je, da je to najboljši trenutek, da se o tem razpravlja, ker so
bile oziroma bodo v kratkem v tem prostoru izvedene prve demokratične volitve na osnovi proporcionalnega sistema - na Hrvaškem, v zvezni parlament ZRJ in v srbski parlament. Ti veliki
koraki so se lahko zgodili, ker so te države spremenile volilne
sisteme - prejšnji večinski volilni sistem je lahko spremenil politično
voljo ljudi in nagradil stranke, ki so dobile manj kot polovico glasov,
tudi z več kot dvetretjinško večino sedežev v parlamentih. Pri
tem je opozoril,
da je na zveznih volitvah v ZRJ dobil večino glasov DOS10, vendar je moral iti v koalicijo z bivšim partnerjem Miloševičeve stranke, s črnogorskimi socialisti. Spraševal se je, kaj
se bo zgodilo na volitvah v srbski parlament. Javnomnenjske
raziskave, je dejal, obljubljajo večinsko zmago DOS (morda s
70% glasov), ki pa jo sestavlja približno 18 različnih struj, med
katerimi so ogromne razlike in veliki notranji konflikti. Miloševič je
vladal tako dolgo ne samo zaradi večinskega volilnega sistema,
ki mu je omogočal večino, ampak tudi zaradi neenotnosti opozicije.
Vprašanje je, kakše so možnosti za demokratično prenovo Srbije,

- Dejal je, da imajo v okviru sistema Mercator, kjer so vključeni v
centre po BiH, izredno dobre rezultate in dobro prodajo, kljub
prisotnosti sive ekonomije. Opozoril je, da izkušnje kažejo, da je
treba v območje bivše Jugoslavije, ne glede na kupno moč
prebivalstva, prodajati kvalitetno blago, hkrati pa pozorno izbirati
poslovne partnerje - zaradi namišljenih gospodarstvenikov, ki
skušajo obogateti s prevaro. Poleg tega je treba počakati tudi na
spremembo njihovih starih predpisov. S pomočjo Gospodarske
zbornice Slovenije potekajo pogovori o ustanovitvi razstavnoprodajnega gospodarskega sejma (v Novem Sadu ali Beogradu),
ki bi nudil tudi izobraževanje o bančništvu, pravnih zadevah,
ustanavljanju podjetij v Jugoslaviji in o drugem.
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Menila je, da Slovenija zamuja, da bi bila med prvimi na trgih držav
JV Evrope, Pojasnila je, kako se je po vrnitvi iz Makedonije napotila
na nekaj naslovov v Sloveniji. Povsod je poudarjala, da mora Slovenija izkoristiti priložnost in postaviti v Prištini na nek način banko,
ker tam ljudje poslujejo z denarjem. Opozarjala je, da jim je treba
dati možnost, da prek naše države delajo zunanjetrgovinski plačilni
promet. Vendar se ni zgodilo nič. Na drugi strani pa Nemcem,
Britancem, Amerikancem, Francozom, Italijanom ni škoda ne časa
ne ljudi, da so na tem območju stalno prisotni. Zaključila je s
trditvijo, da je treba biti na terenu, od daleč se ne da nič urediti.

Poudaril je, da so ljudje iz tega območja željni našega sodelovanja
in posredovanja naših izkušenj - npr. o privatizaciji, denacionalizaciji
- ker ne želijo ponavljati naših napak; če se bodo zaradi neznanja
zapletli v težave in probleme, to lahko oteži tudi prodor naših
podjetij na njihove trge. Ob koncu je poudaril, da so trgi jugovzhodne
Evrope priložnost za naše gospodarstvo, ker nimamo jezikovnih
ovir, imamo znanje in izkušnje ter vzpostavljene dobre odnose.
Miro Kert, Gospodarska zbornica Slovenije, je opozoril, da je
na jugovzhodnem trgu nujno potrebno vzpostaviti bančni sistem,
saj ima vsaka država bivše Jugoslavije povsem avtohton bančni
sistem. Opozoril je tudi na blokiranje privatizacije na Kosovu s
strani Kitajske in Rusije, tako da se sedaj izvaja tako imenovana
komercialna privatizacija; vse vitalne objekte, ki jih je zgradila
naša država, so dobili v desetletni zakup tujci. V nadaljevanju je
opozoril tudi na vzpostavitev bančnega sistema v Črni gori, kjer
bi bilo smiselno vzpostaviti mednarodni bančni sistem, in v ZRJ,
kjer je tuji bančni sistem zelo aktiven - odgovornost za bančni
sistem naj bi prevzela Narodna banka Jugoslavije.

Marko Bule se je vsem še enkrat zahvalil za pozornost in sodelovanje. Zaključil je z željo, da bi razprave s posveta objavili v
posebni publikaciji, ki bi jo poslali na vse pristojne institucije v
Sloveniji, da bi za številne probleme delovanja Pakta stabilnosti, v
smislu izrečenih sugestij, hitreje in globlje našli ustrezne rešitve.

Ob koncu je poudaril, da je nerealno pričakovati, da bodo podjetja
iz teh območij plačevala v denarju, saj nimajo finančnih virov. Zato
je posredovanje naših izkušenj s področja privatizacije neizogibno
potrebno.
Prof. Oušan Miinšek, Biotehniška fakulteta, Univerza v LJubljani, je najprej povedal, da ni politik, da mu torej resnica dežele
ni prikrita, kot je politikom. Poudaril je, da je resnica, kar so mu
rekli njegovi gostitelji v Belgiji, ko je z njimi potoval po njihovi deželi:
"Lepo vas prosimo, ne trudite se, da bi dosegli takšen standard,
kot ga imamo mi, ker to je katastrofa". Balkan je v Evropi posebnost, ena od enkratnih posebnosti - ima naravne, mentalne, zgodovinske posebnosti, ki pomenijo v primerjavi z razvito Evropo
vrsto prednosti. Predlagal je, da začnemo razmišljati o tem, v
čem so prednosti tega prostora.

'

November 2000.

Slovenija kot mejna cona, ki je imela desetletja stike s tem jugom,
ima pravzaprav bogate izkušnje, ki bi jih lahko izkoristila in bila s
tem Evropi kažipot. Vsi rinemo v Evropo, sebe pa ne znamo
oceniti, koliko sploh v resnici tehtamo, je zaključil svoje razmišljanje
prof. Miinšek.

*

Sopredseclovanje traja pol leta in rotira po abecednem redu
(Zvezno republiko Jugoslavijo bodo tudi vključili, ker je postala
polnopravna udeleženka).
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40% za BiH, 25% za Črno goro, 20% za Makedonijo, 10% za
Kosovo in 5% za Albanijo.

Jožica Puhar se je strinjala z gospodom Kertom, da je Slovenija
v odnosu do držav jugovzhodne Evrope počasna in zadržana,
kar je popolnoma nepotrebno in nesmiselno. Dejala je, da se
včasih s sodelavci šali in pravijo: najprej bomo šli v Evropo, potem
bomo šli pa skupaj z Evropejci na Balkan, ker potem bo moderno
biti na Balkanu, danes, če gremo sami, pa ni. Poudarila je, da je v
tej šali veliko resnice. Če ne bi bila tako prepričana, da je naš
vitalni interes v jugovzhodni Evropi, kjer nas čakajo in si želijo od
nas nekaj pridobiti, verjetno tega ne bi delala, je dejala.

5

Januar - september 2000
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V letu 1999
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Po uradnih statističnih podatkih ZRJ

'

Večina ilegalnih migrantov prihaja v našo državo prek hrvaške
meje. Do leta 1999 so večinoma prihajali ekonomski migranti
iz držav bivše Jugoslavije, v letu 2000 pa je kar tretjina migrantov iz Irana.

'

Danes je vojaška zmogljivost naše države in obremenjenost
gospodarstva z vojaškimi stroški na ravni manj kot 30% kot
pred desetimi leti.

November 2000

Opozorila na obisk slovenske delegacije v Beogradu, ki ga je
organiziral Pakt stabilnosti s srbskimi mesti. Naša delegacija je
bila edina, pred katero so srbski župani v vrsti čakali, da bi se
lahko pogovarjali. Poudarila je, da to pomeni, da so ti ljudje željni
stikov, želijo jih navezati in tudi direktno povedati, da lahko od nas
kaj pridobijo, kajti če pride k njim nekdo s severa, se sploh ne
razumejo.

Demokratska opozicija Srbije
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Državni svet Republike Slovenije in Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno
Evropo, izpostava Ljubljana, sta 31. maja 2001 pripravila predavanje INTERNET IN
DEMOKRACIJA. Predaval je prof. dr. Peter Filzmaier.

Čisto na vrhu so Švedska, Danska, Finska, kjer stopnja uporabe
interneta presega 50%, na Švedskem je uporabnikov celo 61%
prebivalstva. Za Švedsko, Dansko in Finsko, ki so bile vodilne že
leta 1996, je značilen tudi dramatičen porast uporabe interneta v
zadnjih štirih letih.

Podpredsednik državnega sveta in vodja posveta dr. Avgust
Majerič je uvodoma dejal, da mu je v posebno čast pozdraviti
njegovo ekscelenco, veleposlanika Republike Avstrije dr. Ferdinanda Mayrhofer - Grunbiihla, kakor tudi predavatelja, dr. Petra
Filzmaierja, nadalje direktorja Avstrijskega inštituta za Vzhodno
in Jugovzhodno Evropo, izpostave v Ljubljani, dr. Miroslava
Polzerja, ter seveda vse, ki so se odzvali povabilu na to zanimivo
predavanje.

Iz statističnih podatkov je razvidno še naslednje. V okviru Evropske
unije imamo jasne razlike med severom in jugom, in sicer najpogosteje uporabljajo internet, z vrednostmi nad 50% prebivalstva, na
severu, na koncu tabele so Španija, Portugalska in Grčija, s stopnjo
uporabe interneta med 11% in 16%. Ta razlika se je, gledano v
absolutnih številkah, med letoma 1996 in 2000 spremenila, ni pa
se spremenilo dejstvo, da se še vedno ohranja razlika med severom in jugom. Zakaj je tako?

Dr. Filzmaier je vodja oddelka za politično izobraževanje Inštituta
za interdisciplinarne raziskave in izobraževanje na univerzi v
Innsbrucku in bo na predavanju spregovoril o razvoju interneta v
Evropi ter o prednostih in pomanjkljivostih tako imenovane
elektronske demokracije.

Razlogi so utemeljeni na več področjih. In sicer so tu ekonomske
razlike, gospodarska rast, dohodek, življenjski standard; vse to
je višje na severu kot v južnih državah članicah Evropske unije.
Prav tako obstajajo razlike v stopnji izobrazbe. Na Švedskem je
skorajda 80% prebivalstva zaključilo neko višjo šolo. V Španiji,
najjužnejši državi, pa samo 30%. To je pomembna razlika.

Dr. Peter Filzmaier se je prisrčno zahvalil za vabilo in pojasnil, da
bo predavanje potekalo v nemščini, ker žal ne zna slovensko ter
da bo uporabljal nekatere angleške izraze, ki so se na tem
področju že uveljavili. Nato je nadaljeval:

Poglejmo si še podatke o uporabi interneta v zahodnoevropskih
deželah, ki niso članice EU, ter v državah kandidatkah.Tu opazimo,
da je razlika med severom in jugom pogosteje večja kot pa med
vzhodom in zahodom in med državami, ki so že članice, in
nečlanicami. Od nečlanic ima najvišjo stopnjo uporabe Islandija, z
vrednostjo več kot 70%, sledi Norveška, znova skandinavska
država, manj presenetljivo Švica, na četrtem mestu pa je že
• Slovenija, kjer je stopnja uporabe interneta 35%. Slovenija je pred
Avstrijo, kjer samo 27% prebivalstva uporablja internet. Torej
vidimo, da se tudi v primerjavi z državami članicami Slovenija
uvršča dokaj visoko.

Začel bi s kratkim pregledom tega, o čemer želim danes govoriti.
V uvodu bom predstavil nekatere podatke o razvoju interneta v
Evropi, pri čemer bom omenjal ICT-je, to je kratica za "Information
and CommunicationTechnologies". Uporabljal bom pojem internet,
kjer so mišljene tudi tehnične možnosti, kot je elektronska pošta
in podobno. Po tem uvodu se borfi v drugem delu ukvarjal s
fenomenom digitalne razredne družbe, tako imenovane "digital
divide".To je pojav, ko v politični rabi interneta opazimo zelo močne
razlike po sociodemografskih kriterijih, to je po spolu, starosti,
stopnji izobrazbe, po dohodku in po poklicnem statusu. V tretjem
delu svojega predavanja bom govoril o prednostih in pomanjkljivostih tako imenovane elektronske demokracije ("e-democracy"),
pri čemer se bom potrudil, da bom zavzel analitično in pozitivno
držo. Zelo vesel sem, da lahko o tem tukaj govorim. V medijskih
poročilih se namreč kopičijo članki, kjer internet bodisi rešuje
demokracijo ali pa je celo odgovoren za njen potop; ne ena ne
druga skrajnost pa ne kažeta pravilnega razumevanja. Zaključna
točka mojih izvajanj bo posvečena področjem parlamenta in vlade
oziroma njunega komuniciranja prek interneta. Drugače povedano, pogledali bomo, katere možnosti komunikacije obstajajo med
poslanci, člani vlade in državljani oziroma volivci, da bi s pomočjo
interneta to komunikacijo spremenili in jo morda tudi izboljšali.

V državah srednje in vzhodne Evrope pa obstajajo velike razlike.
V Sloveniji in baltskih državah, na primer v Estoniji, je internet zelo
razširjen, v Romunija ali na primer v Ukrajini pa ga uporablja le
nekaj odstotkov prebivalstva.
Podatki o razširjenosti uporabe interneta med prebivalstvom so
pomembni zato, ker omogočajo raziskave, ali imajo ljudje sploh
interes, da prek interneta spremljajo tudi politične informacije
oziroma da uporabljajo internet za to, da bi se vključevali v politične
procese. Na voljo so številke, ki kažejo, da od desetine do polovice
prebivalstva kaže pripravljenost, da bi internet uporabljali tudi za
politične namene. Kako visok je ta odstotek, pa je odvisno od
tega, za kaj naj bi se uporabljal. V Avstriji, Luksemburgu in na
Portugalskem bi 35% do 40% ljudi uporabljalo internet za to, da bi
naslavljali vprašanja na javne institucije.

Kar zadeva prvo točko - razvoj interneta v Evropi - bom razlikoval
med pogostostjo uporabe, torej kako intenzivno prebivalstvo
uporablja internet, in sicer na eni strani v 15 državah članicah
Evropske unije in na drugi strani v deželah kandidatkah, kamor
sodi tudi Slovenija, ter v drugih evropskih državah, ki pa niso
članice EU. Statistični podatki, s pomočjo katerih bom izvajal te
primerjave, veljajo za leta 1996, 1999 in 2000.

Manjša je pripravljenost za aktivno vključevanje v razprave prek
interneta, za diskusijo s politiki.Torej, ne samo postaviti vprašanje,
na katero dobim odgovor, in s tem je že konec komuniciranja
prek interneta, ampak gre za željo vzpostaviti politični dialog. Tu
so številke manj impresivne, vrednosti se gibljejo med 10% in
20%, vsaj kar zadeva to obdobje. Ko se bo uporaba interneta še
povečala, bo verjetno tudi ta številka porasla.

V ZDA uporablja internet 56% prebivalstva, morda celo nekaj
več. Vodilni glede uporabe v Evropi pa so zlasti Skandinavci.
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Iz tega je zelo jasno razvidno, da je internet medij mladine. Internet
je leta 2000 v EU uporabljalo 44% mlajših od 25 let, samo 6% pa
starih nad 65 let. Manj jasno je izražena razlika po spolu - le-ta se
je zmanjšala v zadnjih letih - podatki se prav tako nanašajo na
leto 2000. Moških, ki uporabljajo internet, je 31%, žensk pa samo
21%.

Vse omenjeno pomeni zelo pozitiven izhodiščni položaj za uporabo
interneta v politiki, vendar pa obstaja en problem. Videli smo, da
se je stopnja uporabe interneta v vseh državah močno povečala.
V nekaterih državah, kot so ZDA in skandinavske države, je
stopnja že okrog 60%, in prepričan sem, da bo v nekaj letih,
morda že v naslednjem letu, veliko držav članic EU, in tudi Slovenija, doseglo te številke.

Poglejmo si še kategorije prihodka. Številke so iz ieta 1999; med
tistimi v najnižji kategoriji samo 14% uporablja internet, v najvišji
dohodkovni skupini pa kar 37%. Najbolj dramatično je razlikovanje
glede šolske izobrazbe. Od tistih oseb, ki so končale samo osnovno šolo, kar pomeni, da so zaključile šolanje s petnajstimi leti, je
leta 1999 uporabljalo internet samo 7%. Med osebami, ki so
končale šolanje starejše od 20 let - tisti torej, ki imajo praviloma
višjo šolo ali univerzo - pa uporaba interneta dosega 57%.

Vse to so absolutne številke, ki nam povejo, koliko državljanov
neke države uporablja internet. Nič pa ne povejo o tem, ali obstajajo
med uporabniki kakšne razlike. Obstoj teh razlik najbolje označuje
izraz "digital divide", digitalna razredna družba. Fenomen "digital
divide" ima tri vidike.
Prvi zadeva globalne razmere. Razlike ne obstajajo samo v okviru
EU, ampak tudi med industrijskimi državami oziroma sodobnimi
komunikacijskimi družbami in tako imenovanimi državami v
razvoju, državami juga. Večina uporabnikov interneta prihaja iz
ZDA, potem sledi Evropa, nadalje azijski prostor, v celotni Afriki
pa je samo 2 milijona uporabnikov interneta. Skratka, v vseh
državah Afrike je stopnja uporabe interneta manjša, kot je število
slovenskih prebivalcev. 1,2 milijona je uporabnikov v Južnoafriški
republiki, na drugem mestu je Egipt s 500.000 uporabniki interneta.
V Latinski Ameriki so razlike manj dramatične, ampak tudi tam
samo 3% prebivalstva uporablja internet, pri čemer sta Brazilija in
Mehika vodilni državi. V Aziji so ogromne razlike med državami, ki
so vodilne pri uporabi interneta, kot so Japonska, Južna Koreja in
Tajvan na eni strani, na drugi pa na primer Bangladeš, kjer interneta
praktično sploh ni.

Morda najbolj dramatično pri tem razvoju pa je dejstvo, da se te
razlike v primerjavi z letom 1996 ne zmanjšujejo, temveč povečujejo. To potrjujejo študije iz EU in ZDA. Digitalna razredna družba
predstavlja še vedno nerešen problem.
Dovolite, da sem nekoliko kritičen do obstoječih izhodišč pri iskanju
rešitev. V različnih državah so na voljo programi, ki naj bi prebivalstvu omogočili dostop do interneta in do računalnika in ki naj bi
ljudi spodbudili za politično-informativno uporabo interneta. Te
programe je potrebno kritizirati z več vidikov. V prvi vrsti so to bolj
ekonomsko usmerjeni programi, kot na primer na Švedskem,
Danskem in na Portugalskem, kjer je na primer pri nakupu
računalnika mogoče računati na državno podporo oziroma davčno
olajšavo. Država podpira tudi delo na daljavo. To so sicer
pomembni izobraževalni programi, vendar pa jih bolj uporabljajo
ljudje, ki imajo višji prihodek. Ravno ti so tista skupina prebivalstva,
ki uporablja delo na daljavo, pri katerem je mogoče zelo dobro
delati s pomočjo računalnika in interneta.

Z izrazom "global divide" mislim na to, da na globalni ravni sicer
obstajajo možnosti uporabe interneta za politično informiranje in
politično participacijo, vendar so te možnosti zelo neenakomerno
razporejene.
Drugi vidik digitalne razredne družbe je t.i."social divide", kar
pomeni, da je stopnja uporabe interneta odvisna od sociodemografskih dejavnikov, kot so stopnja izobrazbe, starost, spol,
prihodek, poklicni status. Uporaba interneta v politične namene
koristi samo določenim skupinam. Predvsem so to mlajši moški,
ki imajo relativno dobro izobrazbo in relativno visok prihodek ter
visok poklicni status. Dramatično pa so glede uporabe interneta
zapostavljene - in to velja za večino držav po vsem svetu ženske, nadalje starejši ljudje s formalno nižjo stopnjo izobrazbe,
z nizkimi dohodki in z nižjimi poklicnimi položaji.

Na višjem nivoju je program "Europe", ki je skupni program Evropske unije. Sprejet je bil preteklo leto na evropskem vrhu v Lizboni.
Pri tem programu gre za zelo konkretne številke glede povečevanja stopnje rabe interneta in računalnika. Do leta 2002 naj bi
imele vse šole v EU dostop do interneta, do leta 2003 pa vsi
učitelji dodatno izobrazbo za to, da bi pridobili medijsko
kompetenco za internet in jo bili zmožni posredovati naprej.
Kar je pri tovrstnih programih problematično, in bo morda tudi
predmet za vprašanja in diskusijo, je dejstvo, da je težišče na
tehnični uporabi; ljudi učijo, kako vključiti računalnik in kako deskati
po internetu. To pa je še premalo za politično smiselno uporabo.
Sicer se srečamo s podobnim fenomenom, kot ga poznamo tudi
v zvezi s televizijo. Vsakdo lahko upravlja televizor, vendar pa
ljudje več gledajo razne zabavne oddaje ("talk shows"), manj pa
politične diskusije. In če tega usmerjeno ne spodbujate, se bo z
intemetom zgodilo enako.

Tretja sestavina digitalne razredne družbe pa je povezana s problemom medijske kompetence. Za politično rabo vsakega medija,
tako tudi interneta, potrebujete določeno medijsko kompetenco.
Samo vključiti računalnik ali televizor še ne pomeni biti sposoben
uporabljati politične informacije.
V angleščini so se že uveljavili izrazi, kot npr. "user and loser", ki
označujejo ta vidik delitve prebivalstva na uporabnike, ki jim internet
koristi, ter na tiste, ki zaradi nezmožnosti uporabe interneta
izgubljajo, so t.i. "loserji". Podobno je s pojmi "information haves" to so tisti, ki imajo na voljo politične informacije prek interneta - in
komplementarno "information have nots" - tisti, ki nimajo možnosti
prejemati teh informacij. To je dilema. Vsaka politična informacija
je, vsaj teoretično, dostopna na intemetu. Z medijsko kompetenco
je mišljena zmožnost samostojno poiskati določeno informacijo in
jo kritično ovrednotiti glede na njen vir. To pa pogosto manjka zato govorimo o t.i. "democratic divide".

Toliko torej o nekaterih podatkih glede uporabe interneta ter o
razlikah na evropski in globalni ravni.

Zdaj pa nekaj o prednostih in pomanjkljivostih elektronske
demokracije, t.i. "e-democracy". Prednosti so naslednje: internet
omogoča boljše informiranje o političnih temah, več participacije
na političnem področju ter več komunikacije v sferi politike,
predvsem interaktivne komunikacije. Pri tem mislim bolj na dialog
med vlado in parlamentom ter državljani, ne pa toliko na
komunikacijo v smislu volilnega boja prek interneta, tako da bi
imele stranke več možnosti vplivati na volivce. Ob teh prednostih
se seveda poraja vprašanje, ali je res tako in ali vse to dejansko
prispeva k višji stopnji demokracije.

Sedaj pa prehajam k sociodemografskim razlikam ("social divide"). Pripravil sem pregled uporabe interneta za povprečje 15ih držav članic po spolu, po starostnih skupinah (15-25, 26-44,
44-64 in nad 64 leti), po stopnji izobrazbe in po kategoriji dohodka.
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državljani nimajo pravih možnosti, da bi se resneje vključevali v
politične diskusije. Internet pa vse to omogoča, kar potrjuje tezo o
večji participaciji s pomočjo interneta.

Prek interneta je mogoče posredovati več informacij kot prek
ostalih medijev. Prostor v časopisu in čas oddajanja na televiziji
sta za politične informacije izjemno omejena. Žal ne poznam dobro
slovenskega televizijskega programa, ampak centralna informativna oddaja v Avstriji, to je TV dnevnik, ima, če ne upoštevamo
reklam in športa, realen čas oddajanja 15 minut. In v teh 15 minutah
je potrebno posredovati vse politično odločujoče novice, tako
avstrijske kot tudi svetovne. Povprečen dnevni časopis ima 2 do
6, največ 7 političnih strani. Na teh straneh je treba objaviti vse
politične informacije. To seveda ni mogoče, zato je treba opraviti
močan izbor. Na internetu pa je teoretično in tehnično možno
narediti vse politične informacije dostopne vsem državljanom, in
to ne samo znotraj lastne države, ampak tudi prek meja, globalno.
Poleg tega je prednost še ta, da te politične informacije lahko zelo
hitro in sproti dopolnjujete; vsako uro, teoretično tako rekoč vsako
minuto lahko prenesete te novice na internet, kar v časopisu še
zdaleč ni možno, pa tudi v TV poročilih le deloma. Tudi s strani
države obstaja interes za to, kajti posredovanje informacij je
cenejše. Informacija, posredovana prek interneta, stane bistveno
manj oziroma skoraj nič v primerjavi s tiskom ali predvajanjem TV
oddaje.

In še tretja točka, o kateri sem indirektno tudi že govoril in se
nanaša na več interaktivne komunikacije. Za naš model demokracije - s tem mislim Avstrijo in vse države Evropske unije, je značilen
obstoj političnih in medijskih elit, ki razdeljujejo - posredujejo
informacije pretežno enosmerno. Komuniciranje prek interneta
omogoča dvosmerno prehajanje informacij, s tem pa se laže
doseže in nagovori več različnih skupin državljanov, ki se kot
zainteresirani sogovorniki tudi vključijo v politično diskusijo.
Še ena prednost, ki jo navajajo pristaši internetske demokracije,
je tudi v tem, da se zmanjšajo socialne prepreke med ljudmi, ki
sodelujejo pri političnih diskusijah.To pomeni, da ima posameznik
možnost, da lahko sodeluje iz svoje dnevne sobe, iz tistega okolja,
ki ga je vajen, praktično mu ni potrebno iti nikamor. Da bi nekdo
uredil neko poslovno ali uradno zadevo, mu v bistvu sploh ni
treba iti iz stanovanja. Če npr. z nekim poslancem stopiš v stik
prek elektronske pošte, ne potrebuješ toliko poguma, kot pa za
osebni kontakt. Tudi različne komunikacijske veščine, ki so sicer
izredno pomembne, kot so npr. retorika, izražanje, jezik, pri komuniciranju prek interneta nimajo takšnega pomena.

Spremljajoč pojav sodobnih procesov, kot so globalizacija,
evropska integracija, internacionalizacija, je tudi vse večja kompleksnost informacij. Možnost interneta, da o vseh teh dogajanjih
posreduje podrobne informacije, je izredno pomembna. Nadaljnja
pomembna točka v zvezi s prednostmi elektronske demokracije
je, da vsaj teoretično vsakdo lahko posreduje politične informacije.
Na televiziji in v časopisju obstaja funkcija, ki ji v raziskavah
pravimo "gate keeper", in sicer mislimo na nekoga - to je npr.
glavni urednik, ki izbira informacije, ki odloča o tem, kaj je politično
pomembno in kaj ne. Na internetu pa lahko vsakdo z minimalnim
znanjem oblikuje svojo spletno stran in posreduje politične informacije. Poznamo primere, ko so se s pomočjo interneta vzpostavila
določena civilna gibanja. Torej, posredovanje več informacij je
vsekakor prednost. Seveda moram tu dodati, da najprej poudarjam
prednosti, o pomanjkljivostih pa kasneje.

Na koncu še vprašanje, ali vse to zagotavlja več demokracije.
Obstaja argument, ki govori v prid temu. Namreč, interneta ni
mogoče tako enostavno kontrolirati in ga zlorabljati, kot to počno
razni nedemokratični režimi z drugimi mediji. Določenih političnih
tem na internetu ni mogoče monopolizitati kot v poročilih. Vsakdo
namreč lahko že z relativno majhnim znanjem sestavi svojo domačo stran, če ima pač dostop do interneta. Edina možnost, ki jo
imajo nedemokratične države, je onemogočanje dostopa do interneta. Če pa ta dostop obstaja, je mogoče posredovati politične
vsebine vsem skupinam ljudi. Cenzure na interentu praktično ni
mogoče organizirati, zaradi tega, ker internet hitro živi. Časopise
je zelo lahko cenzurirati, v internetu pa je to veliko težje.
Toliko o pritisku s strani totalitarnih režimov. Vendar pa obstaja
tudi (ne)možnost dostopa do interneta v smislu cenzure. Na Kubi
imamo, recimo, samo 40.000 uporabnikov interneta, ne zaradi
tega, ker ne bi imeli tehnične opreme ali "know - howa" t.j.
potrebnega znanja, temveč zato, ker vlada ni pripravljena, da bi
zagotovila in razdelila več kot 40.000 dostopov. In podobno politiko
imajo na Kitajskem, kjer se je pred nekaj meseci prvič zgodilo, da
so nekega borca za človekove pravice obsodili na večleten zapor
zaradi uporabe (po njihovem mnenju zlorabe) interneta.

Druga prednost je večja stopnja participacije, skratka večja
politična udeležba s pomočjo interneta. To se najprej nanaša na
volilno udeležbo. Argument prihaja iz ZDA, kjer se, kot verjetno
veste, število nevolivcev giblje med 50% in 70%. Na zadnjih
volitvah je šla manj kot polovica ljudi na volitve in manj kot polovica
od teh je volila Busha. Skratka, George Bush, ki vas bo obiskal v
Ljubljani v naslednjih tednih, je bil izvoljen od manj kot 25%
Američanov. Za izvoljene predstavnike to pomeni problem legitimacije, kajti politična dejavnost se opravičuje na osnovi volitev.
Če je volilna udeležba tako ekstremno nizka, lahko to pripelje do
problemov v okviru demokracije.
Registracija volivcev in oddaja glasov se lahko s pomočjo interneta
precej poenostavi. Tako bi se lahko volivci za volitve registrirali
kar od doma oziroma prek računalnika praktično od koderkoli, in
če lahko samo s klikom na miško ljudje oddajo svoj glas, potem ni
nemogoče, da bi se stopnja udeležbe povečala. Tudi v Evropi je
volilna udeležba zelo nizka, zlasti pri mladih volivcih, in to je tista
populacija, ki internet največ uporablja. Obstaja torej možnost, da
bi na ta način povečali politično participacijo. Kar seveda na drugi
strani ne pomeni, da naj bi politično izražanje mnenja prek interneta
reducirali na klik z miško.

Sedaj pa še k slabostim, pomanjkljivostim internetske demokracije,
ki jih bom prav tako predstavil v treh točkah. Kot prvo, gre za
kvantiteto namesto kvalitete; na internetu se pojavlja zelo veliko
informacij, ki pa niso nujno politično smiselne, vredne informacije.
Nadalje se tudi dogaja, da gre samo za razdeljevanje informacij,
brez interakcije, in ne pride do političnega dialoga. Kot tretje bi
izpostavil možnost, da se ljudje prek interneta bolj izolirajo kot pa
komunicirajo in povezujejo. Za konec pa še vprašanje, ali ne gre
za neko navidezno krepitev demokracije prek interneta. Nek
nemški znanstvenik je govoril o pasti, ki jo lahko predstavlja tudi
internet v smislu demokracije.

Tudi v letih med volitvami nudi internet različne in vse več možnosti
za izražanje političnega mnenja, tako prek elektronske pošte, t.i.
"news groups", klepetalnic, namenjenih političnim temam, ipd. Za
primerjavo z ostalimi mediji: v časopisih sicer obstajajo pisma
bralcev, ampak iz prostorskih razlogov so to povprečno na dan
mprda tri, štiri pisma. Tudi na televiziji je občasno omogočeno, da
se ljudje telefonsko vključujejo v določene oddaje, ampak v bistvu

Prek interneta je dostopnih več milijard domačih strani, ki so vse
enakopravne in vsebujejo celo vrsto informacij. Toda vsaj na
političnem področju je prav gotovo tako, da sta dve informaciji na
določeno temo boljši kot ena, in deset informacij je boljših kot dve.
Obstaja pa točka, do katere pridemo, ko se ta račun ne izide več.
Namreč, ni nujno da milijon informacij več zaleže kot deset na
določeno temo. To pomeni, da pridemo do točke, ko ima državljan
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večina v bistvu zadovoljna z demokracijo, in nasprotno, veliko
ljudi na volitvah lahko pomeni, da je država v krizi.

na voljo preveč informacij, ko pride do prave poplave informacij.
Pri tem se lahko vprašamo, kakšno količino informacij lahko
posameznik še prenese, v smislu, da jih lahko še predela, kritično
oceni itn. Iz študij namreč vemo, da je posameznik deležen preveč
informacij in da v bistvu temu ni več kos ter si iz vseh teh milijonov
podatkov izbere samo 10 informacij, kar pa ni tako hudo. Zaskrbljujoča reakcija pa je, da se posameznik v bistvu odziva na to
preveliko količino informacij tako, da se popolnoma odvrne od informacijskega procesa, ker ima občutek prezasičenosti s (političnimi) informacijami.

Pomembno se mi zdi izpostaviti, da pojava elektronske demokracije ne smemo obravnavati kot neke vrste elektronskega posla
oz. elektronske trgovine, torej kot neke vrste internetnega
gospodarstva, in to iz dveh razlogov. Primerjajmo najprej gospodarstvo z volitvami. Sistemi nakupovanja prek interneta (on line
shopping) ali bančništva na daljavo (on line banking) so vzpostavljeni na način, da je neka možnost napak že vkalkulirana v
njihovo delovanje.Tudi če se določena vsota denarja z napačnimi
nakazili zaradi tehničnih napak izgubi, to ne pomeni dosti za celoto,
saj elektronsko poslovanje vseeno ustvarja zadosti visok skupni
profit. Takšno je, čisto upravičeno, razmišljanje v gospodarstvu.
Vendar pa' iste logike ne moremo uporabiti za politiko in
demokracijo. Pri volitvah, recimo, ne moremo reči, da se je določen
procent glasov sicer izgubil, ampak izzid je, analogno razmišljanju
glede profita v gospodarstvu, vseeno čisto v redu. To je prvo.

Druga dilema pri velikih količinah informacij je tudi hitrost priprave
informacij in njihovega posredovanja. Resno preverjanje kvalitete
skorajda ni več mogoče. To velja tudi že za same eksperte. Namreč internetski novinar mora delati prav tako hitro ali še hitreje kot
tisti, ki dela na televiziji ali za časopis. V bistvu nima več dovolj
časa, da bi preveril ozadje določenih podatkov. Tisti posamezniki,
ki jih politika zanima, niso pa eksperti, imajo še veliko manj možnosti
za to, da bi resno preverili kakovost informacij.

Naslednja stvar, ki se prav tako tiče volitev prek interneta, se
nanaša na izvedbeno transparentnost in zaupanje računalniškemu tehničnemu osebju. Napake se verjetno ne bi dogajale
nič pogosteje kot pri normalnih volitvah, vendar bi bilo to v javnosti
povsem drugače sprejeto. Namreč, v Innsbrucku smo imeli pred
kratkim zelo neprijetno situacijo, ko so glasove za volitve v deželni
parlament dokončno prešteli šele po enem letu. Navkljub tem
zapletom s ponovnimi preštevanji so ljudje lahko razumeli, kaj se
dogaja, in tudi ohranili zaupanje v sam glasovalni postopek.
Predpostavljam, da bi bil v primeru internetnih volitev kakršenkoli
zaplet povsem drugače sprejet med prebivalstvom. Imel sem
priložnost prisostvovati pogovoru dveh računalničarjev o volitvah
prek interneta. Čeprav se sam zelo zanimam za temo in sta
govorila v mojem materinem jeziku, pa po tridesetih sekundah
nisem ničesar več razumel. To pomeni, da za državljane take
razprave o volitvah prek interneta niso razumljive. Stvar ni samo
v tem, ali je izvedba tehnično popolna, ampak tudi, ali je za volivca
postopek res razumljiv v smislu demokracije.

Prav gotovo ne drži, da sposobnost odločanja državljanov raste
z inflacijo informacij, ko gre recimo za referendume in podobno.
Poglejmo si primer iz Avstrije. V 70. letih smo imeli v Avstriji referendum na temo "jedrska energija da ali ne". Takrat je bilo izredno
pomembno, da so imeli državljani na voljo dovolj kakovostnih
informacij. V tistem času seveda še ni bilo interneta. Ampak
dandanes bi bilo mogoče zainteresirani javnosti prek interneta
posredovati sleherno študijo, ki se je kadarkoli pojavila v zvezi z
atomsko energijo. Vendar se, paradoksalno, z vsem tem sposobnost avstrijskih volivcev za ustrezno presojo o tem, kaj je prav in
kaj ni, ne bi prav nič povečala, kajti s tem bi bili v bistvu še bolj
obremenjeni, in kritična ocena, kaj želimo in kaj ne, bi bila še težja.
Druga točka obravnave pomanjkljivosti elektronske demokracije
je razpošiljanje političnih informacij namesto interakcije. Glede
posredovanja političnih informacij na internatu lahko potegnemo
določeno analogijo z razpošiljanjem brošur. Informacije se hitro
posredujejo, razpošljejo naokrog, kasnejši dialog pa nas v bistvu
ne zanima preveč. To sovpada tudi z logiko naše demokracije,
kjer ima predvolilni boj zelo pomembno mesto. Neka politična
stranka pač razpošilja informacije po internetu, da bi si pridobila
čimveč glasov na volitvah, medtem ko je kritičen odziv na njihove
predvolilne obljube že sekundarnega pomena - to je pač logika
volilnega boja. Občasno lahko opažamo, da se na političnih
internetnih straneh daje prednost zabavi pred političnimi temami.
Po vsej verjetnosti z namenom pritegniti večji obisk. Kot posebno
zanimivost naj navedem primer iz Združenih državah Amerike.
Na domači strani Bele hiše, ki je sicer izredno pomemben vir
informacij, je bilo med letoma 1992 in 2000 slišati "mijavkanje"
predsednikove mačke.

Na koncu mojega izvajanja naj povem še nekaj besed o vladi in
parlamentu, o pojmu "government on line". Tako je na področju
javne uprave internet lahko v veliko pomoč državljanom pri njihovih
uradnih opravkih. Govorim o konceptu "one stop service": pri določenih upravnih postopkih lahko ustrezno zasnovana internetska
stran uporabniku privarčuje pot po različnih državnih uradih.
Takšne rešitve so ugodne tako za državljana, saj mu v mnogočem
olajšajo pot skozi birokratske labirinte, za državo pa predvsem
po stroškovni plati.
Internet predstavlja v tej zvezi tudi zelo dobro možnost za varčevanje. V Zvezni Republiki Nemčiji npr. znaša vrednost samo
napačno izpolnjenih formularjev kar 100 milijonov mark na leto takšna je vrednost obrazcev, ki jih Nemci letno pomečejo v koš.
Programi za te vrste varčevanje, da bi se zmanjšal obseg papirnatega poslovanja s strankami, naj bi bili uresničeni do leta 2008.

Pred leti, ko internet in elektronska pošta še nista bila tako razširjena, je bilo mogoče v Avstriji - verjetno tudi v Sloveniji - priti v
neposreden stik z ministrom, vodjem parlamenta ali drugimi
visokimi funcionarji prek elektronske pošte. Te ljudi je bilo sicer
zelo težko dobiti po telefonu ali pa se dogovoriti za pogovor z
njimi. Danes pa je tako, da je prav tako težko dobiti ministrov
odgovor po elektronski pošti kakor njega osebno na telefon. Očitno
internet nima več tistih prednosti, ki jih je imel na začetku.

Tudi na področju komuniciranja parlamenta z državljani je internet
idealen medij. Na parlamentarnih straneh je mogoče objaviti ves
zakonodajni postopek, vse predloge zakonov in že sprejete
zakone ter vse ostale pomembne dokumente s tega področja.
Kdor želi spremljati parlamentarno delo, ima lahko na internetu na
voljo sklice in zapisnike ter magnetograme sej, prenose plenarnih
sej v živo in videoposnetke. Intranet pa omogoča izboljšanje interne komunikacije v parlamentu, s tem ko so tudi osnutki zakonov
neposredno (on line) vseskozi dostopni posameznim parlamentarcem in strokovnemu osebju. Vi sami sicer vse to prav dobro

Naslednji kritični pomislek se nanaša na navidezno okrepitev demokracije. Prej sem navajal predvidevanje v zvezi z udeležbo na
volitvah, češ da bi lahko možnost voliti doma (on line voting)
povečala to, kar sicer empirično še ni preverjeno, ampak zdi se
mi, da je stvar lahko čisto logična. Demokracija seveda ni zmagala
zaradi tega, ker vsaka štiri leta določen odstotek več volivcev
voli kot pa štiri leta prej. Nasprotno, kadar je volilna udeležba
relativno nizka, to pravzaprav ni slab znak, saj kaže na to, da je
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V naslednjem mnenju je bil izpostavljen negativen vpliv elektronskih medijev, kot so televizija in internet, na sposobnost
koncentracije otrok v predšolskem obdobju. Ta vpliv se kaže
na način, da se skrajšuje čas, v katerem je otrok sposoben
koncentracije, kar vodi k samodejnemu zmanjšanju sposobnosti kritičnosti. Če se ta sposobnost v določeni starosti
ne razvije ustrezno, je to kasneje težko nadomestiti. S tem pa
pravzaprav internet in ostali tovrstni mediji delujejo proti samim
sebi.

poznate, saj, kolikor sem seznanjen, slovenski parlament te
možnosti dobro izrablja.
Tu bi izpostavil ključno vprašanje: Ali vsa ta javna dostopnost
parlamentarnih postopkov kakorkoli pomembneje vpliva na sam
politični proces odločanja ter njegovo transparentnost za državljane? Po mojem mnenju odgovor ni v celoti pritrdilen.
Dovolite mi, da kritično spregovorim o svoji državi; na domači
strani avstrijskega parlamenta se najbolj izčrpen komentar nanaša
na zgodovino parlamenta. V zvezi z aktualno zakonodajo pa so
objavljeni le dnevni redi sej in uradna besedila zakonov - sprejetih
ali v postopku. Dejansko pa bi bili komentarji ravno tu še kako
potrebni, saj je nemški jezik že po svoji naravi še posebej primeren
za prav komplicirane formulacije, ki tudi politično zainteresiranemu
državljanu v precejšnji meri otežujejo razumevanje teh besedil.
Vključili bi lahko političnoizobraževalne programe, prispevke
politologov ali ostalih znanstvenikov, ki bi bolj osvetlili določeno
področje, na katerega se nanaša posamezen zakonski tekst.
Sama možnost komuniciranja po elektronski pošti ni dovolj; na
spletnih straneh avstrijskega parlamenta pogrešam diskusijski
forum ter novičarske skupine, t i. "news groups".

Naslednje vprašanje se je nanašalo na to, katera državna
institucija v Avstriji, katero ministrstvo podpira in financira
programe za politično izobraževanje državljanov. Ali poteka
to izobraževanje tudi s pomočjo parlamenta in je v ta namen
zagotovljena posebna proračunska postavka?
Ali si Avstrija vzporedno z uvajanjem elektronske - internetne
demokracije, prizadeva tudi za pospeševanje funkcionalne
pismenosti prebivalstva? Namreč, to dvoje se medsebojno
pogojuje. Iz predavanja je razvidno, da je v državah, kjer je
funkcionalna pismenost nizka, tudi uporaba interneta skromna.

Seveda pa vse še ni rešeno s samo vzpostavitvijo možnosti diskusije na parlamentarni internetni strani. Pomembna je tudi izbira
tem, ki jih odgovorni skrbnik spletnega mesta odpre za javno
diskusijo. Na domači strani nemškega Bundestaga sicer deluje
taka storitev, vendar so povečini odprte specifične strokovne teme, za katere obstaja interes samo v ožjem poklicnem in strokovnem krogu, redkeje pa takšne, ki bi bile zanimive za širšo publiko,
kot je sedaj npr. deset let nemške enotnosti. Zdi se mi pomembno,
da bi spodbujali razpravo zlasti o tistih vsebinah, ki so zanimive
za čim širši krog državljanov.

Na internetu je dostopna ogromna količina informacij, obstaja
že na milijarde strani, kar pomeni, da je tu konkurenca informacij dosti večja kot v ostalih medijih. Zaradi tega ponudniki
večinoma poskušajo te informacije narediti čim bolj privlačne.
Zdi se, da na internetu oblikovanje pogosto prevladuje nad
samo vsebino. Informacije so večinoma podane bolj na kratko,
bolj površno.
Obstaja sicer tudi možnost poglobljenega raziskovanja, kar
pa ljudje, žal, le bolj redko uporabljajo. Tu tiči določena nevarnost za demokracijo: posameznik, ki se pretežno opira na
internetne vire informacij, bo o političnih zadevah še bolj ozko
in površno informiran.

Na koncu bi želel, morda nekoliko provokativno, izpostaviti še
naslednjo načelno dilemo. Ravno razvoj sodobnih tehnologij, predvsem interneta, je prinesel pomeben izziv tipu družbene ureditve,
ki dandanes prevladuje, to je reprezentativni demokraciji. V Kaliforniji se je oblikovalo t.i. " free net" gibanje, ki izhaja iz precej
radikalnih osnov in si prizadeva za idealen tip demokracije. Čeprav
zahteve po temeljni demokraciji, ki jih nosi s seboj to gibanje,
zvene še precej nerealistično in bi v skrajni konsekvenci vodile k
zmanjšanju kompetenc parlamenta ali celo k njegovi ukinitvi, pa
je to vendarle nekaj, kar se dogaja, in je lahko tudi primerna
spodbuda za našo razpravo.

Postavljeno je bilo vprašanje v zvezi z varnostjo izvajanja
volitev prek Interneta. Skrb zbuja možnost, da bi prišlo do
zlorabe glede anonimnosti volivcev, saj se mora posameznik
v postopku glasovanja identificirati. Na drugi strani pa vemo,
da je medij še dokaj nepreizkušen, veliko stvari je še nedorečenih glede varnosti in zakonodaje. Ali je mogoče, da bo v
začetnih poskusih prišlo tudi do zlorab v tem smislu?

Dr. Peter Filzmaler se je najprej strinjal z ugotovitvijo, da sta
pomanj-kanje interaktivnosti in pa zasičenost problem sodobnih
demo-kracij, ki ga internet sam po sebi ne bo odpravil. Nasprotno,
fenomeni te vrste se še krepijo in vprašanje je, kaj lahko storimo
proti temu. V Avstriji pripravljam in skrbim za izvedbo programov
političnega izobraževanja. Ciljna skupina teh programov v prvi
vrsti niso univerzitetni študentje, temveč učitelji. Težava je, ker so
tem programom namenjena zelo majhna sredstva, še sploh, če
jih primerjamo z zelo visokimi zneski, ki jih države Evropske unije
namenjajo tehničnemu spodbujanju interneta. To nesorazmerje-v
višini sredstev bo potrebno odpraviti.

Dr. Avgust Majerič se je dr. Petru Filzmaierju, tudi v imenu poslušalcev, zahvalil za izredno zanimivo predavanje o tem najnovejšem izzivu, ki nam ga ponuja razvoj znanosti, in seveda o
vseh dilemah, ki se ob tem porajajo. Prisotne je povabil, da se z
vprašanji in mnenji vključijo v razpravo.

Ni pa denar edini problem; pri političnem izobraževanju preko
interneta je potrebno imeti v mislih specifiko tega medija. Le malo
ljudi je pripravljenih prebirati obširne sestavke s tega področja,
objavljene na internetni strani. Uporabnike lahko pritegnemo na
druge načine, ki jih internet omogoča. Za primer naj navedem
spletno stran švicarskega parlamenta, kjer je na voljo neke vrste
kviz oz. igrica na temo demokratičnih modelov, kar pri državljanih
laže vzbudi določeno radovednost. Še posebno vprašanje pa je,

V nadaljevanju so bila izpostavljena naslednja mnenja in vprašanja.
Prvo vprašanje se je nanašalo na problem motiviranosti uporabnikov interneta za aktivno sodelovanje, češ da se skozi
internetne komunikacije širi ogromno podatkov, relativno malo
pa je interakcije, tako na politični kot na drugih ravneh.
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moderna in tehnično dobro opremljena univerza, sem si želel
ogledati določeno spletno stran, ki je namenjena ravno spodbujanju
rabe interneta, tudi v politične namene. Žal mi stran ni bila dostopna,
ker v univerzitetnem omrežju še ni nameščen najnovejši Mediaplayer program. Sprašujem se, kako bodo takšne sofisticirane
strani dostopne povprečnim uporabnikom s precej slabšo strojno
in programsko opremo, kot jo npr. premore univerza.

kako vzpostaviti neposreden (on line) stik med izobraževalnimi
in političnimi institucijami ter med državljani. Mnogo uporabnikov
interneta za svojo začetno stran običajno uporablja nek priljubljen
spletni portal kot izhodišče za deskanje po spletu. Če je ta portal
bolj zabavnega značaja, posameznik ne bo nikoli prišel do političnih
informacij, ker bo pač sledil povezavam, ki jih ta izodiščna stran
ponuja. Velik korak naprej v smislu izobraževanja bi bil dosežen s
tem, če bi nam uspelo na takšnem "zabavnem" portalu vnesti tudi
določene politične novice in informacije.

In še nekaj o varnosti na internetu. Do poskusov zlorab bo prav
gotovo prišlo. V televizijskem intervjuju sem nekoč dejal, da bodo
prve internetske volitve na zveznem nivoju za hekerje pravi posladek. To omenjam bolj za šalo, hekerji prav gotovo niso glavna
nevarnost. Glede varnostno-tehničnih vidikov volitev računalniški
strokovnjaki zagotavljajo, da obstajajo postopki šifriranja in
dešifriranja, ki omogočajo nedvoumno identifikacijo posameznega
oddanega glasu - s tem se prepreči večkratno glasovanje, hkrati
pa zagotavlja tajnost volitev. Po tehnični plati skorajda ni možnosti,
da bi prihajalo do napačnega štetja oziroma razvrščanja glasov. V
primeru pa, da bi že prišlo do nekih napak, bi bilo zadeve mnogo
težje urediti, kot če do težav pride pri klasičnih volitvah. Pri tem
mislim predvsem na to, da bi bilo izredno težko javnosti pojasniti,
kaj se dogaja, za kakšen problem gre, ali je posredi kakšna
zloraba itn.

V zvezi z gledanjem televizije bi lahko pritrdil izraženim pomislekom
glede negativnega vpliva na sposobnost koncentracije otrok. Kar
se tiče interneta, pa se ne bi strinjal s tem; le-ta ponuja druge
možnosti, ki uporabnika ne pasivizirajo, temveč ga spodbujajo k
samostojnemu iskanju nadaljnjih informacij. Sicer pa ni univerzalnih
rešitev na tem področju. Za internet pač ne moremo reči, da je
rešitelj demokracije, kot je tudi napačno v njem gledati njeno
pogubo.
Situacija v Avstriji je trenutno takšna, da za politično izobraževanje
skrbi več institucij, ki v ta namen izvajajo ali financirajo določene
programe. Najprej je tu ministrstvo za izobraževanje, znotraj
katerega sta oddelka za politično izobraževanje in pa za vzgojo v
zvezi z mediji. Za internet sta zaradi njegove specifične narave
odgovorna oba oddelka, ki morata v tem smislu medsebojno
koordinirati svoje delo. Za samo izvajanje izobraževalnih programov na področju šolstva pa je odgovoren šolski svetnik vsake
zvezne dežele. Programe na področju izobraževanja odraslih
praviloma izvajajo društva in združenja - torej nevladne organizacije, ki pa seveda prejemajo podporo vlade za svojo dejavnost.
Politično izobraževanje se seveda odvija tudi pod okriljem
univerze, kjer je to samostojna študijska smer - to je pravzaprav
moje področje. Poleg tega pa v okviru univerze deluje tudi t.i.
univerzitetna akademija za izobraževanje politikov.

Skratka, problem bi bil, kako takšen visoko sofisticiran računalniški postopek in neke napake v zvezi z njim pojasniti volivcem,
da bi le-ti obnovili zaupanje v pravilnost volilnega izzida in samega
postopka glasovanja.
Sicer pa možnosti zlorabe obstajajo tako pri internetskih kot pri
tradicionalnih volitvah; zaradi zavestnih manipulacij lahko pride
do nepravilnosti pri obeh vrstah volitev. Ta osnovni problem vedno
obstaja, proti čemur nimamo neke stoodstotne zaščite in nikdar
ne moremo vzpostaviti popolne kontrole. Problem pač obstaja,
ampak v demokraciji je najbolj pomembna transparentnost.

Med tehnično in funkcionalno nepismenostjo lahko potegnem neko
paralelo; pri slednji mislimo na to, da posameznikom, ki v bistvu
znajo pisati in brati, to ne zadošča več za uspešno soočanje z
zahtevami sodobnega življenja, za učinkovito urejanje določenih
zadev, za razumevanje kompleksnejših informacij, nasploh za
orientacijo v informacijsko preobremenjenem okolju itn. Bojim se,
da se bo nekaj podobnega dogajalo tudi s t.i. tehničnim analfabetizmom.

Dr. Avgust Majerič je izpostavil še naslednji zanimivi opažanji. Iz
izvajanja predavatelja, dr. Filzmaierja je razvidno, da gre večja
gospodarska razvitost posamezne države z roko v roki z večjo
razširjenostjo interneta med prebivalstvom. Razlike med državami
se v zadnjih štirih letih v obeh pogledih še povečujejo; gospodarsko
manj razvite države z manj razširjeno uporabo informacijskih
tehnologij vse bolj zaostajajo za razvitimi, kar velja tako za Evropo
kot tudi globalno.To pomeni, da ta informacijska revolucija, ki smo
ji priča, pravzaprav samo povečuje razkorak v gospodarski razvitosti, kar le dodatno poglablja svetovne gospodarske in politične
probleme, s tem pa tudi probleme na področju demokracije.

Zanimiv podatek prihaja iz ZDA: četrtina uporabnikov interneta
se boji, da v bodoče tega medija ne bo več razumela, da ne bodo
sposobni slediti hitremu razvoju na tem področju ter da bodo tako
odrinjeni na obrobje. Tu je pomembno poudariti, da gre za četrtino
tistih, ki so vsaj v osnovi računalniško pismeni in ki internet že
uporabljajo. Kam pa uvrstiti tistih 40% prebivalstva, ki se z
internetom še niso niti srečali?

Še ena presenetljiva ugotovitev. V EU je daleč največji delež proračuna namenjen kmetijstvu, ki pa po drugi strani le malo prispeva
k BDP držav članic. Izobraževanje in podpora uporabi sodobnih
informacijskih tehnologij sta neprimerno pomembnejša za vsestranski napredek družbe, pa sta v primerjavi s kmetijstvom še
vedno v precej deprivilegiranem položaju, kar se tiče razdelitve
proračunskih financ.

Lahko samo soglašam s tem, kar je bilo rečeno glede površinskosti
informacij, kjer je vsebina v podrejenem položaju glede na obliko
in tehnične lastnosti. Namreč, tudi politične informacije, posredovane na internetu, so soočene z vso to konkurenco na svetovnem spletu, tako da lahko privlačen izgled precej pomaga pri
večjem obisku določenih strani. Ob prevladi tehnično-oblikovalskega vidika nad vsebinskim bo informacija sicer manj celovita in
poglobljena, vendar pa to ustreza prevladujočim trendom deskanja
- ogledovanja spletnih strani, kjer se v povprečju posameznikova
pozornost ne zadrži dolgo na istem naslovu.

Dr. Peter Filzmaier se je strinjal s povedanim. Poleg izrazov
"users" (uporabniki) in "losers" (poraženci) se uveljavljata tudi
pojma "information reach" (informacijsko bogat) ter "information
poor" (informacijsko reven), kar v krajnem smislu ne označuje le
razlik med ljudmi glede informiranosti, temveč ima za posledico
povečevanje razlik v gmotnem statusu, pomeni dobesedno delitev

Na to se navezuje naslednji problem, ko avtorji spletne strani
zaradi privlačnosti uporabijo najnovejšo tehnologijo, kar pa pomeni,
da mora uporabnik, ki si želi takšno stran ogledati, tudi razpolagati
z ustrezno (najnovešo) programsko opremo. Ravno včeraj sem
naletel na takšen primer; z univerze v Innsbrucku, ki je relativno
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jugom, o čemer sem govoril na začetku, nam potrjujejo tovrstna
razmišljanja, je zaključil svoje izvajanje dr. Filzmaier.

na reveže in bogatine. Ta razkorak na področju informiranja se bo
le še poglabljal, kar lahko dolgoročno pripelje do korenitih socialnih
konfliktov. Izhodišče za rešitev je v spremembi načina razmišljanja
na področju izobraževanja. V elektronsko izobraževanje je definitivno potrebno investirati več denarja in tudi sicer to področje
terja več družbenega angažiranja.

Dr. Avgust Majerič se je še enkrat zahvalil predavatelju za
posredovanje teh pomembnih informacij, na podlagi katerih bomo,
po njegovih besedah, sposobni bolj trezno presojati ta izziv, s
katerim nas sooča razvoj najnovejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Očitno je, da zgolj očaranost nad tem razvojem
ni na mestu, kakor tudi odklonilen odnos ni ustrezen, saj bi s tem
zavračali nove možnosti, ki jih ta razvoj odpira tudi na področju
demokracije.

Po eni strani drži, da gospodarska razvitost najpomembneje vpliva
na razširjenost uporabe interneta. Vsekakor pa ne gre zanemariti
pomena politično-kulturnih dejavnikov, vplivov tradicije, ne nazadnje tudi klimatskih pogojev, ki v pomembni meri soustvarjajo to
razliko glede naklonjenosti sodobnim informacijskim tehnologijam
in njihovi razširjenosti. Razlike v rabi interneta med severom in

Spletna stran Državnega sveta Republike Slovenije: http://www.sigov.sl/dsvet/
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