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Št. 1

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

Mnenje državnega sveta k predlogu Nacionalnega programa varstva potrošnikov
- prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 46. seji, dne 22. 12. 1999,
ob obravnavi predloga Nacionalnega programa varstva
potrošnikov - prva obravnava, sprejel

Državni svet se v nasprotju z besedilom predloga nacionalnega
programa, v katerem je zapisano, da "bomo ob prevzemu
pravnega reda EU skušali zadržati doseženo raven varstva
potrošnikov", zavzema za to, da je potrebno doseženo raven
dvigniti, saj obstoječe stanje ne daje dovolj razlogov za
zadovoljstvo na področju organiziranja in delovanja varstva
potrošnikov.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da
državnemu zboru naslednje
MNENJE
k predlogu Nacionalnega programa varstva potrošnikov prva obravnava

V razpravi se je pojavilo mnenje, da bi moral biti nacionalni program konkretnejši, vendar je bilo prevladujoče mnenje, da se
bodo konkretnosti reševale z letnimi načrti dela. Večjih vsebinskih
razhajanj o vsebini nacionalnega programa ni bilo, vendar državni
svet predlaga, da se morajo vladne in nevladne organizacije v
svojem delovanju še harmonizirati.

Nacionalni program, ki je nastal na podlagi 79. člena zakona o
varstvu potrošnikov (Ur. I. RS, št. 20/98 in 25/98), je dobra osnova
za nadaljnje delo na področju varstva potrošnikov.

Državni svet tudi predlaga, da se upoštevata naslednji dopolnitvi
nacionalnega programa:
V prvem odstavku 8. točke (Program izobraževanja) III. poglavja
se za besedo "strokovnjakov" dodajo besede "in drugih
udeležencev".

Državni svet ugotavlja, da je varstvo potrošnikov izjemno
pomemben projekt. V pogojih tržne ekonomije se ljudje težko
znajdejo in jim morajo potrošniške organizacije pomagati
vsestransko. Pomagati jim morajo z nasveti pred odločitvami in z
mehanizmi, kaj storiti ob slabem poslovanju vseh uslužnostnih
organizacij na področju zdravja, varnosti in ekonomskega
interesa.

V drugem odstavku 8. točke pa se doda nova alinea, ki se glasi:
predstavnike gospodarstva oziroma gospodarskih subjektov".

Državni svet podpira čim hitrejše dokončno oblikovanje mreže
svetovalnih centrov tudi v tistih statističnih regijah, v katerih jih še
ni. Mreža je prvi pogoj za učinkovitejše delo organiziranih
potrošnikov.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Janez Praper.

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona
o njem še enkrat odloča

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o upravnih taksah
Državni svet Republike Slovenije je na 47. seji, dne 28. 12. 1999,
ob obravnavi zakona o upravnih taksah, ki ga je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel na 42. izredni seji, dne 21. 12. 1999,
sprejel

SKLEP
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o upravnih taksah.
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državnega sveta potrebno premišljeno določiti takse v zvezi z
izdajo dokumentov, ki jih državljani potrebujejo v javnem prometu.

Obrazložitev
Državni svet ugotavlja, da se z novim zakonom o upravnih taksah
v primerjavi z do sedaj veljavno ureditvijo zelo povečujejo nekatere
takse v upravnih stvareh, s katerimi se srečujejo tako rekoč vsi
državljani Republike Slovenije.

Tudi taksa za pripustitev k vozniškemu izpitu ali za izdajo
vozniškega dovoljenja se s sedanjih 900 SIT zvišuje na 2.250
SIT, za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja s sedanjih
450 SIT na 1.200 SIT, za izdajo prometnega dovoljenja za motorno
vozilo ali priklopno vozilo s sedanjih 450 SIT na 2.250 SIT oziroma
pri podaljšanju veljavnosti prometnega dovoljenja ali za vsako
spremembo podatkov na prometnem dovoljenju s sedanjih 450
SIT na 1.200 SIT.

Državni svet opozarja predvsem na desetkratno povečanje
upravnih taks za dejanja in spise v upravnih zadevah (vloge,
odločbe in potrdila), pa tudi nekaterih drugih taks, ki so vezane na
dejavnost upravnih organov oziroma izvrševanje javnih pooblastil
in s katerimi se srečujejo vsi državljani Republike Slovenije.

Državni svet opozarja tudi na dva- do trikratno povečanje
gradbenih taks (tarifna številka 35 in 36), ki znaša pri izdaji
lokacijskega dovoljenja 400 točk - 6.000 SIT (do sedaj 125 točk
- 1.875 SIT), za podaljšanje veljavnosti lokacijskega dovoljenja
200 točk - 3.000 SIT (do sedaj te takse ni bilo), za odločbo o
dovolitvi priglašenih del 100 točk - 1.500 SIT (do sedaj 50 točk 750 SIT).

Zakon v 1. tarifni številki zvišuje takse za prošnje, zahteve,
predloge, prijave, priglasitve in druge vloge s sedanjih 5 na 50
točk, kar pomeni dvig upravnih taks od 75 SIT na 750 SIT.
V taksni tarifi št. 2 se taksa za pritožbo oziroma ugovor zoper
odločbo ali sklep izda v upravni stvari s sedanjih 20 zviša na 200
točk, kar pomeni dvig upravnih taks od 300 SIT na 3.000 SIT.
V taksni tarifi št. 3 se taksa za vse odločbe, za katere ni predpisana
posebna taksa, s sedanjih 20 zviša na 200 točk, kar pomeni dvig
upravnih taks od 300 SIT na 3.000 SIT.

Ustava Republike Slovenije v 2. členu ctoloča, da je Slovenija
pravna in socialna država, zato bi morale biti vse dajatve
državljanov (tudi upravne takse) v sorazmerju z njihovim socialnim
statusom ter v sorazmerju z inflacijskimi gibanji oziroma rastjo
življenjskih potrebščin.

Tudi nekatere taksne tarife, ki se nanašajo na notranje in splošne
upravne zadeve (taksne številke od 11 do 27), se do trikrat
povečujejo. Tako se npr. taksa za razna potrdila s sedanjih 300
SIT zvišuje na 750 SIT oziroma s 365 SIT na 900 SIT.

Zaradi vsega navedenega državni svet meni, da je predlog za
odložilni veto utemeljen.
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Jože lic.

Predvsem takse, ki se nanašajo na vozniški izpit, podaljšanje
vozniškega dovoljenja, izdajo in podaljšanje prometnega
dovoljenja, pomenijo za številne družine s povprečnimi dohodki,
ki jim je avto nujno potreben za prevoz na delo oziroma druga
nujna opravila, veliko finančno obremenitev in bi sprejem takega
zakona pomenil močan poseg v socialno substanco velikega
števila državljanov Republike Slovenije. Zato bi bilo po mnenju

Državni zbor je na 18. seji,
dne 26. 1. 2000, ob ponovnem
odločanju zakon sprejel.

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o geodetski
dejavnosti
za geodetsko dejavnost. Ti predpisi lahko povzročijo predlagatelju
vpisa v zemljiško knjigo izredne in visoke stroške, ki bodo izničili
vsa prizadevanja, da bi se zemljiška knjiga ažurirala.

Državni svet Republike Slovenije je na 47. seji, dne 28. 12.1999,
ob obravnavi zakona o geodetski dejavnosti, ki ga je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na 42. izredni seji, dne 22. 12.
1999, sprejel

V 6. točki 26. člena (poglavje IV) zakon opredeljuje, da se sredstva
za izvajanje nalog lokalne geodetske službe zagotavljajo iz
proračuna občine. S tem določilom zakon dodatno nalaga finančne
obveznosti tudi tistim občinam, ki te dejavnosti doslej niso opravljale
in zanjo nimajo zagotovljenega finančnega vira.

SKLEP
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o geodetski dejavnosti.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik dr. Zoltan Jan.
Obrazložitev
Zakon o geodetski dejavnosti v II. poglavju določa geodetsko
dejavnost, vendar v zakonu ni opredeljeno, kdo jo financira. Ta
določila so pomembna pri postopkih vpisa v zemljiško knjigo, pri
katerih se zahteva tudi geodetska obdelava zemljišča in
posameznih etaž, ki jih lahko izdelajo samo podjetja, pooblaščena

Državni zbor je na 18. seji,
dne 26. 1. 2000, ob ponovnem
odločanju zakon sprejel.
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Peta alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije
- državni svet zahteva parlamentarno preiskavo.
___
__

Zahteva državnega sveta, da državni zbor odredi parlamentarno preiskavo o politični
odgovornosti nosilcev javnih funkcij na Ministrstvu za obrambo ter sprejme tudi
druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti
V skladu s 6. odstavkom 2. člena poslovnika o parlamentarni
preiskavi je državni svet določil kot svojega predstavnika pri
obravnavi zahteve na seji državnega zbora državnega svetnika
Branka Grimsa.

Državni svet Republike Slovenije je na 47. seji, dne 28. 12.1999,
na podlagi pete alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije in 2. odstavka 44. člena poslovnika državnega sveta
sprejel
*

ZAHTEVO

Utemeljitev

da naj Državni zbor Republike Slovenije v skladu s 93. členom
ustave, 1. členom zakona o parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št.
63/93) in 2. odstavkom 1. člena poslovnika o parlamentarni
preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/93) odredi parlamentarno preiskavo o
politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij na Ministrstvu za
obrambo ter sprejme tudi druge odločitve iz njegove ustavne
pristojnosti.

Državni svet meni, da so nepravilnosti, ugotovljene v poročilu
Računskega sodišča Republike Slovenije o opravljenem nadzoru
na Ministrstvu za obrambo v letih 1994-1997, ki ga je pod oznako
"strogo zaupno - uradna tajnost" obravnaval pristojni Odbor
državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ in
je bila javnost z njimi seznanjena preko sredstev javnega
obveščanja (Finance - 6.10.1999; Delo - 7.10.1999; Večer - 8.
10. 1999; Večer - 19. 10. 1999; Mladina - 2.11. 1999 itd.), tako
velikega obsega, da je utemeljeno zahtevati ustanovitev posebne
preiskovalne komisije.

Namen preiskave je:
da se ugotovi in oceni dejansko stanje ter raziščejo vse
okoliščine, ki so povzročile nezakonito, nenamensko in
negospodarno porabo proračunskih sredstev v letih 19941997, kar je v svojem poročilu o opravljenem nadzoru na
Ministrstvu za obrambo ugotovilo Računsko sodišče
Republike Slovenije in nosi oznako "strogo zaupno - uradna
tajnost". Poročilo Računskega sodišča je bilo predloženo
Odboru državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ, ki ga je prvič obravnaval 7. 10. 1999;

Preiskovalna komisija namreč lahko z neposredno in smiselno
uporabo institutov kazenskega postopka temeljito razišče vse
okoliščine za ugotovitev neustavnega in nezakonitega ravnanja
nosilcev javnih funkcij na Ministrstvu za obrambo, ki so v letih od
1994 - 1997 nenamensko in negospodarno trošili proračunska
sredstva, ki so bila zagotovljena z zakonom o zagotavljanju
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih
sil Republike Slovenije v letih 1994 - 2003 (Ur. I. RS, št. 13/94).

da se na podlagi ugotovljenih dejstev ugotovi, ali je podana
podlaga za odločanje državnega zbora o politični odgovornosti
nosilcev javnih funkcij in ali je podana podlaga za morebitne
druge odločitve državnega zbora iz njegove ustavne
pristojnosti.

Poročilo Računskega sodišča nedvoumno priča o izjemno velikem
neredu na področju javnih financ, še posebej pa so očitne kršitve,
ko gre za uresničevanje zakona o zagotavljanju sredstev za
realizacijo temeljnih razvojnih programov obrambnih sil Republike
Slovenije v letih 1994-2003. V poročilu Računskega sodišča pa
so navedeni tudi podatki o kršitvah drugih predpisov s finančnega
področja in delovnopravne zakonodaje ter celo kršitev ustave.

Preiskava je javnega pomena oziroma je v javnem interesu zaradi
nespoštovanja oziroma neuresničevanja z ustavo zagotovljenih
pravic in dolžnosti, določenih v 11. (uradni jezik v Sloveniji je
slovenščina), 14. (enakost pred zakonom), 148. (proračun) in
149. (krediti v breme države) členu Ustave Republike Slovenije.

Iz poročila Računskega sodišča tudi izhaja, da obstaja utemeljen
sum, da je pri nekaterih nakupih orožja prišlo do večje
premoženjske škode (nakup radarja), kakor tudi utemeljen sum,
da so bili javni razpisi fiktivno objavljeni.

V skladu s 1. odstavkom 5. člena poslovnika o parlamentarni
preiskavi naj državni zbor imenuje posebno preiskovalno komisijo.

Ker so nekateri nakupi orožja očitno vprašljivi tudi s strokovnega
vidika in so bile že povzročene hujše posledice, je ustanovitev
posebne preiskovalne komisije utemeljena.

V parlamentarni preiskavi naj se kot dokaz preuči poročilo
Računskega sodišča Republike Slovenije o opravljenem nadzoru
na Ministrstvu za obrambo za obdobje od leta 1994 do leta 1997.

Konkretnih številk in drugih podatkov iz poročila Računskega
sodišča komisija ni mogla prepisati v obrazložitvi tega predloga,
ker je poročilo označeno s stopnjo zaupnosti "strogo zaupno uradna tajnost".
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Prvi odstavek 86. člena poslovnika državnega sveta - državni svet
sprejema sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti

Sklep državnega sveta o umiku predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davčnem postopku iz zakonodajnega postopka
Dne 18. oktobra 1999 je skupina poslancev s prvopodpisanim
Francijem Rokavcem predložila državnemu zboru v obravnavo
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem
postopku - hitri postopek (EPA 969-II), ki ureja enako oziroma
podobno vsebino kot predloženi zakon. Ker zakonodajni postopek
glede predloga zakona, ki ga je predložila skupina poslancev, še
ni bil končan, je predsednik državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona.

Državni svet Republike Slovenije je na 46. seji, dne 22. 12. 1999,
na podlagi 1. odstavka 86. člena poslovnika državnega sveta
sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije umika iz zakonodajnega
postopka predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o davčnem postopku - prva obravnava (EPA 993-II).

Obrazložitev

Medtem je Državni zbor Republike Slovenije na 17. redni seji, dne
15.12.1999, sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o davčnem postopku, ki v 20. in 21. členu ureja vsebinsko
problematiko, kot jo je predlagal državni svet.

Državni svet Republike Slovenije je na 45. seji, dne 17. 11. 1999,
sprejel in predložil v prvo obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o davčnem postopku.

Zato državni svet umika predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davčnem postopku - prva obravnava (EPA
993-II) iz zakonodajnega postopka.

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 vseh zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu nacionalnega
stanovanjskega programa - druga obravnava
Komisija je po razpravi sprejela naslednje stališče:

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvo) je na
31. seji, dne 14. 12. 1999, obravnavala predlog nacionalnega
stanovanjskega programa (EPA 1208-11), ki ga je državnemu
zboru predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije.

1. Komisija meni, da je predlog nacionalnega stanovanjskega
programa primerna podlaga za pripravo predloga za tretjo
obravnavo.

Prvo obravnavo predloga nacionalnega stanovanjskega programa je državni svet opravil že leta 1995. V teh letih je bila sprejeta
Agenda Habitat Druge konference Združenih narodov o človeških
naseljih, Carigrad, 1997, bila je sprejeta in ratificirana Evropska
socialna listina, Strasbourg 1996, in izpopolnjen je bil tudi
stanovanjski zakon (Ur. I. RS, št. 18/91, 21/94, 23/96). Zaradi
vseh teh razlogov je predlog nacionalnega stanovanjskega
programa zdaj bistveno popravljen, saj vsebuje odgovore na vrsto
vprašanj, ki so si jih državni svetniki zastavljali ob prvem branju
dokumenta.

2. Ob tem komisija opozarja na naslednje:
komisija soglaša s temeljnim pristopom, da država ter občina
ustvarjata pogoje, ki ljudem omogočijo pridobitev bivališč ter
izboljšanje stanovanja in sosesk, kar je temeljna misel Agende
Habitat;
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komisija posebej opozarja na probleme, ki so nastali kot
posledica sprejema stanovanjskega zakona in se dotikajo
predvsem odgovornosti in dela občin, ki morajo postati
enakovreden partner državni pri vodenju stanovanjske
politike. Občine morajo postati ne le odgovorne za vodenje
stanovanjske politike na svojem področju, pač pa morajo
imeti tudi vzvode za njeno uresničevanje. Občine morajo dobiti
neposredno pravico do najemanja kreditov za vodenje
stanovanjske politike. Pomembno je, kako se bo do tega
problema opredelil državni zbor v zakonu o javnih skladih,
saj občina doslej ni pravna oseba s pravico do avtonomnega
finančnega delovanja, temveč je vezana na stanovanjski
sklad, ki pa je organiziran za več občin skupaj;

komisija opozarja odgovorne občinske funkcionarje, da morajo
združiti vse svoje moči in potencialne vire, da bi uresničili
realne programe izgradnje stanovanj v vseh kategorijah.
Primerno bivanje je poleg zaposlitve eden od temeljnih pogojev
za uresničitev vizije človeka vrednega življenja;
predlog nacionalnega stanovanjskega programa ne razrešuje
problematike stanovalcev v denacionaliziranih stanovanjih in
problemov, s katerimi se srečujejo lastniki le-teh.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o
vračanju vlaganj lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje - prva obravnava
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
31. seji, dne 14.12.1999, obravnavala predlog zakona o vračanju
vlaganj lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje (EPA 989-II), ki ga je državnemu
zboru predložil v obravnavo poslanec Roman Jakič.

Komisija je po razpravi sprejela naslednje stališče:
1. Komisija podpira predlog zakona o vračanju vlaganj lokalnih
skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje, saj določa zavezanca za
poplačilo terjatev, ki jih imajo vlagatelji sredstev v
telekomunikacijsko infrastrukturo.

Poslanec Roman Jakič je uvodoma predstavil predlog zakona, ki
na osnovi 64. člena zakona o telekomunikacijah ureja vračilo
vlaganj lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v
telekomunikacijsko infrastrukturo.

2. Komisija meni, da bi bilo potrebno bolj jasno opredeliti
upravičence do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje. Komisija ob tem opozarja na primere, ko so ljudje
vlagali v telekomunikacijsko omrežje in pri tem sklenili s PTT
individualno pogodbo, s katero so se odpovedali uveljavljanju
pravice do vračila sredstev, ki so jih vložili v telekomunikacijsko
infrastrukturo.

Državni svetniki so potrdili misel uvodničarja, da je problem
valorizacije sredstev in dela v razvoj telekomunikacijskega
omrežja prisoten že od začetka razprav o lastninjenju. Na to so
državni svetniki opozorili že večkrat, predvsem preko svetniških
yprašanj v prvem in drugem mandatu tega organa. Problem se
sicer odpira tudi širše, saj so lokalne skupnosti in posamezniki
vlagali sredstva tudi v druge infrastrukturne objekte, ki pa niso
predmet tega predloga zakona.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o javnih naročilih
- druga obravnava

Komisija za gospodarstvo je na 39. seji, dne 9. 12. 1999,
obravnavala predlog zakona o javnih naročilih (EPA 856-II), ki ga
je državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada Republike
Slovenije.

K 3. členu
V 1. točki 3. člena se v drugi vrsti oznake d) črtajo besede "bodisi
upravljavsko ali kako drugače" in nadomestijo z besedo
"kapitalsko".

Komisija je po razpravi oblikovala naslednje konkretne
pripombe:

V 3. vrstici 2. odstavka 1. člena se za besedo "področij" postavi
pika.

Obrazložitev
Pojem naročnika je v 1. točki 3. člena v oznaki d) preširoko in
nejasno definiran, tako da vnaša dvom v njegovo pravilno uporabo.
Upravljavske in druge povezave v predlaganem členu so opisane
nejasno, saj je vpliv na poslovanje ene osebe na drugo v primeru
republike ali lokalnih skupnosti v razmerju do gospodarskih družb
vedno prisoten. S kapitalskimi povezavami pa je povezanost
pravno samostojnih oseb jasno in nedvoumno določena in logična.

Obrazložitev
Pojem naročnika je natančno definiran v 3. členu predloga zakona.

K 4. členu

K 1. členu
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Komisija predlaga, da se na koncu 4. člena doda besedilo:
"... in je dosežena v pogojih popolne konkurenčne odprtosti."
K 5. členu
3. odstavek tega člena je formuliran tako, da ponudnikov iz tujine
praktično ni mogoče zavezati za to, da se del razpisane cene
pokrije s protidobavami slovenskega blaga.
Zato komisija predlaga, da se ta odstavek spremeni tako, da se
glasi:
"Naročnik sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila
zaposli določene podizvajalce ali izvede kakšen drug posel, kot
npr. izvoz določenega blaga ali storitev, če se pokaže, da je to bolj
racionalno s stališča uporabe javnih sredstev. V tem primeru
naročnik ta pogoj navede že v razpisni dokumentaciji."
Če ta pripomba ni sprejemljiva, komisija predlaga črtanje 3.
odstavka tega člena.
K 7. členu
Komisija predlaga, da se 4. odstavek črta, ker postavlja slovenske
ponudnike v podrejen položaj pri udeležbah na razpisih v drugih
državah.
K 23. členu
1 .Komisija predlaga, da se na koncu 1. odstavka doda naslednji
stavek:

1.

3., 4. in 5. odstavek 97. člena se črtajo.

Obrazložitev
Postopek za oddajo koncesije je pravilen in logičen, medtem ko
so določila o obvezni uporabi določila o objavi oddaje naročil, ki
veljajo za koncesionarja nesprejemljiva. Koncesionar, ki je izbran
na osnovi javnega razpisa, je izbran po kriterijih, ki mu dajejo
prednost v kvaliteti in ceni. Koncedent in koncesionar določita
koncesijsko razmerje s pogodbo, ki zagotavlja, da bo koncesionar
v roku in kvaliteti zagotovil izgradnjo, ki je predmet koncesije.
Kakršno koli pogojevanje z izborom izvajalcev s strani koncedenta
bi lahko povzročilo v pogodbenem koncesijskem razmerju kršitve
v kvaliteti in času izgradnje, za kar bi moral obveznost prevzeti
koncesionar. Poleg tega pa je koncesionar, ki z lastnimi sredstvi
zgradi objekt, napravo, napeljavo ali kateri koli drugi objekt, ki je
podvržen koncesiji, najbolj zainteresiran in kvalificiran, da
neodvisno realizira koncesijo kvalitetno in pravočasno. Koncedent
pa ima vse mehanizme, da na osnovi koncesijske pogodbe
koncesijsko razmerje s koncesionarjem prekine, če koncesionar
ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti.
2. Za 2. odstavkom se doda nov 3. odstavek, ki se glasi:
"3) Odnose med koncedentom in koncesionarjem, kakor tudi
postopke naročil koncesionarja natančneje določa zakon, ki
ureja področje koncesij."
Obrazložitev
Izvajanje koncesijske pogodbe se razlikuje od pogodbe do
pogodbe. Prav tako so koncesije zelo različne glede na dejavnost,
za katero se podeljujejo, kakor tudi za območje, na katero se
nanašajo. Nesprejemljivo je, da bi področje naročil gradenj, blaga,
storitev natančneje urejali s tem zakonom. Področje naročil bo
smiselno urediti šele takrat, ko bodo dorečeni in poenoteni
postopki in odnosi med koncedentom in koncesionarjem.

"Naročnik je odgovoren, da je dokumentacija popolna in
strokovna."
K 98. členu
2.
V 5. odstavku se na koncu prvega stavka doda naslednje
besedilo:
"in strokovne pogoje, ki jih mora izpolnjevati izdelovalec razpisne
dokumentacije glede na karakter javnega naročila.
Obrazložitev
Komisija meni, da je potrebno zagotoviti strokovne podlage za
izdelavo razpisne dokumentacije.
K 55. členu
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
"Pri oddaji javnih naročil v vrednosti nad 500 mio SIT mora ponudnik
predložiti naročniku dve kompletni ponudbi. Ena ponudba se odpre,
kot zahteva javni razpis, druga ponudba pa se shrani na
Ministrstvu za finance za primer, če je prišlo do zahteve za revizijo
postopka razpisa in oddaje javnega naročila."
Obrazložitev
Komisija ugotavlja, da se številke pri odpiranju ponudb v zvezi z
javnimi naročili spreminjajo zaradi tiskovnih ali računskih napak.
Pri tem nastaja možnost, da pride do manipulacij pri odpiranju
zadnjih ponudb, če obstaja povezava med naročnikom in
ponudnikom.

1. 2. odstavek 98. člena se črta.
Obrazložitev
Predlagano črtanje 3. in 4. odstavka 97. člena ima za posledico
tudi črtanje 2. odstavka 98. člena, zato velja enaka obrazložitev
kot za prejšnjo pripombo.
2. V 3. odstavku (novi 2. odstavek) se za besedo "naročila"
dodajo besede "po 1. odstavku tega člena".
Obrazložitev
Besedilo natančneje definira, za koga se ne uporabljajo določila o
skrajšanju rokov za oddajo ponudb za oddajo koncesij naročila.
K 110. členu
V 2. odstavku se v prvi vrstici črta besedilo "ali lokalna skupnost".
Obrazložitev
Koncesije, ki jih podeljuje država, so mnogo bolj jasne in definirane.
Komisija meni, da se zato lahko uredijo tudi s tem zakonom. Poleg
tega število teh koncesij ni tako veliko, kot bo na lokalni ravni.
Koncesije na lokalni ravni mora zato urejati poseben zakon.
K 115. členu

K 97. členu

Doda se nova 6. točka, ki se glasi:

"ki jih koncesionar, ki ni neposredni ali posredni uporabnik
proračuna ali povezana oseba po tem zakonu, na podlagi
podeljene koncesije lokalne skupnosti dodeli za dobavo blaga,
storitev in gradnjo na področju plinovodnih omrežij."

takega formalnega razloga kot je šifra dejavnosti invalidskih podjetij
(usposabljanje in zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji),
čeprav bi ravno ta šifra morala biti eden od kriterijev, zaradi katerih
so invalidska podjetja upravičena do javnih naročil. Več primerov
je tudi takih, da je pridobil javno naročilo izvajalec, ki sam naročila
ni zmogel ali hotel opraviti in je bila izvedba naročila opravljena v
invalidskem podjetju, seveda za primerno nižjo ceno. Podobe
učinke ima tudi preorientacija v izvoz, kjer invalidska podjetja le
izjemoma dosegajo dobre cene. K temu je treba prišteti že prve
opazne učinke davka na dodano vrednost,ki očitno veliko bolj
ekonomsko udarja po tistih invalidskih podjetjih, ki opravljajo
storitve, kajti pri izdelkih je le nekoliko več izravnave med vhodnim
in izhodnim davkom. Kljub temu pa komisija ugotavlja prve znake,
da se ekonomski položaj invalidskih podjetij resno poslabšuje.

Dosedanja 6. in 7. točka postaneta 7. in 8. točka.
Obrazložitev
Področje plina je specifično, ker se koncedent in koncesionar
dogovorita za obseg izgradnje omrežja, ceno priključkov kakor
tudi dobave plina. Potrošnik - občan pa se ni obvezan priključiti
na omrežje in lahko uporablja dosedanji energetski vir ali njegovo
alternativo. Tako je to področje povsem prosto in ni razlogov, da bi
ga varovali z uvajanjem postopkov javnih naročil. Brez dvoma
ima koncesionar največji interes zagotavljati gospodarnost, ker
bo le tako pridobil priključke in zadostil pogojem, ki jih je sprejel s
koncesionarsko pogodbo. Drugače je na področju pitne vode ali
čiščenja odplak, kjer občan - potrošnik nima izbire.

Realistični odgovori so v teh poslovnih ciljih:
iskanju novih proizvodnih programov;
dodatnem izobraževanju in usposabljanju;
tehnoloških izboljšavah (kar je v ravnokar sprejetem zakonu
državni zbor podprl z uvrstitvijo posebne alinee o spodbujanju
tehnološkega razvoja invalidskih podjetij) in
zagotavljanju polnega izkoriščanja proizvodnih kapacitet z
dovolj naročili.

K 116. členu
Doda se nova 12. točka, ki se glasi:
"za storitve in blago invalidskih podjetij, če gre za dejavnost
usposabljanja in zaposlovanja invalidov pod posebnimi pogoji in
za katero v ta namen izda soglasje pristojni državni organ.
Naročnik lahko z neposredno pogodbo odda naročilo po tej točki
le, če ponudnik izpolnjuje pogoje po 42. členu zakona in če
naročnik preveri ceno in kakovost predmeta naročila z zbiranjem
več ponudb ali z analizo stroškov ali s primerjanjem kakovosti in
podobno. Naročnik opravi preverjanje glede na vrsto in predmet
naročila, kar mora izkazati v svoji dokumentaciji."

In ravna ta zadnji poslovni cilj, to je oskrbeti invalidska podjetja z
dovolj dela, bi bil odločno podprt, če bi bil sprejet ta predlog za
dopolnitev novega zakona o javnih naročilih. Dikcija dopolnitve je
taka, da ne dovoljuje tega kot izjemne pravice vsakemu
invalidskemu podjetju za kateri koli poslovni program, ampak bi
se to izvajalo kot sestavina tekoče splošne, gospodarske,
finančno-ekonomske in socialne državne politike.

Obrazložitev
Poseben položaj invalidskih podjetij pri javnih naročilih, to je
naročilih, ki se v bistvu financirajo iz sredstev državnega
proračuna in lokalnih skupnosti, je bila aktualna zadeva že v
času sprejemanja sedaj veljavnega zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97). Tedaj sicer strokovno utemeljen in tudi
s prakso držav Evropske unije argumentiran predlog ni bil sprejet,
ker je za malenkost prevladalo mnenje, da bi bila to prevelika
ekonomska olajšava za invalidska podjetja.

Tako kot drugod po svetu so tudi pri nas invalidska podjetja
paracivilizacijske rešitve, katerih posebni status je upravičen glede
na posebne ekonomske olajšave, ki jih v ta namen prek zakona
daje država. Ker gre pri invalidskih podjetjih vendarle za
gospodarjenje na trgu, je najmanj primerno, da se javna sredstva
v ta podjetja vnašajo direktno kot transferji iz državnega proračuna,
ampak mora biti sistem ekonomskih olajšav postavljen tako, da
je kljub posebnim ekonomskim pogojem rezultat vseeno odvisen
od gospodarjenja na trgu in od delovne učinkovitosti vseh
zaposlenih v invalidskem podjetju. Ta predlog se tega načela
dosledno drži.

Državni zbor pa je takrat vendarle sprejel zelo pomemben sklep,
ki se glasi: "Vlada Republike Slovenije naj preuči problematiko
invalidskih podjetij z vidika nacionalnega programa usposabljanja
in zaposlovanja invalidov ter oblikuje celovito državno politiko do
invalidskih podjetij in pripadajoče ekonomsko - tehnološke
olajšave oziroma ukrepe." V skladu s tem sklepom je sicer z
zamudo Vlada Republike Slovenije aprila 1998. leta sprejela
dokument "Politika Vlade Republike Slovenije na področju
ustanavljanja in delovanja invalidskih podjetij", ki pa žal ni bil nikoli
obravnavan v državnem zboru. V tem dokumentu na strani 8 pri
točki "Zagotavljanje prednosti za invalidska podjetja" je posebej
opredeljeno, da bodo invalidskim podjetjem zagotovljene tudi
prednostne pravice pri javnih naročilih. Naš predlog za dopolnitev
noveliranega zakona o javnih naročilih je praktična
operacionalizacija tega načelnega stališča.

Po vsej Sloveniji deluje 140 invalidskih podjetij, ki zaposlujejo okrog
11.000 delavcev, od tega okrog 5.500 invalidov. Doseženi rezultati
v letu 1998, in sicer dobiček v obliki presežka v višini
1.089.682.000 SIT in 1.141.242.000 SIT izgube, torej 51.560.000
SIT neto izgube, dokazujejo, da je ekonomski položaj invalidskih
podjetij šibek. Letos si boljših rezultatov ne moremo obetati, ker je
davek na dodano vrednost povzročil v specifičnih razmerah
invalidskih podjetij višje stroške kot v drugih gospodarskih
družbah. Zaradi tega je zelo umestno že sedaj smotrno državno
ukrepati, da bi se izognili hujšim pretresom v letu 2000.
Komisija je oblikovala tudi naslednje predloge:

Po uveljavitvi še veljavnega zakona o javnih naročilih so za
slovenska invalidska podjetja nastopile precejšnje težave in doslej
so izgubila precej javnih naročil, ki so jih sicer prej izvedla po
sprejemljivi ceni in v zahtevani kvaliteti. Zgodilo se je torej ravno
obratno, kar se dogaja v visoko razvitih industrijskih državah:
tam namreč načrtno podpirajo delo invalidov pod posebnimi pogoji
z dajanjem prednostnih naročil invalidskim podjetjem in drugim
tovrstnim institucijam, če seveda izpolnjujejo splošne pogoje. V
Sloveniji pa so invalidska podjetja izgubljala javna naročila tudi iz

K 23., 24., 42. In 43. členu
Členi 23, 24, 42 in 43 omogočajo, da naročnik izloči praktično
vsakega ponudnika in so popolnoma nesprejemljivi za majhne
ponudnike, ker so stroški priprave na razpis preveliki, vse od
zamude časa do pridobivanja soglasij, dovoljenj, garancij itd. Zato
je potrebno te člene formulirati tako, da bodo stroški udeležbe pri
razpisu sprejemljivi tudi za majhne in srednje ponudnike. Npr. v
10. točki 3. odstavka 23. člena je navedeno: "Navedbo vrste
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se morajo ponudniki, ki pridobijo javna naročila v okviru
nacionalnega programa izgradnje avtocest, včasih obvezati za
nakup avtomobilov.

finančnega zavarovanja, s katero ponudnik zavaruje izpolnitev
svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila." To pomeni,
da mora ponudnik pridobiti bančno garancijo, kar je določen
strošek. Temu se naročnik enostavno izogne tako, da v razpisu
navede, da ponudnik odgovarja s svojim premoženjem. V 24.
členu je zapisano: "Naročnik mora po objavi javnega razpisa po
odprtem postopku izročiti proti zahtevanemu plačilu razpisno
dokumentacijo, ki jo zahteva." Formulacija "zahtevano plačilo"
odpira možnost, da naročnik ponudnike izsiljuje. Zato komisija
predlaga, da se zamenja s formulacijo: "izročiti proti plačilu
stroškov za razmnoževanje razpisane dokumentacije."

K 42. členu
V 4. točki 2. odstavka tega člena je zapisano: "če ni poravnaval
davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež...".
Komisija opozarja, da je bil eden od temeljnih argumentov za
stavko avtoprevoznikov pred časom dejstvo, da jim niso bili
plačani računi v zvezi z opravljanjem različnih del v okviru
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.
Na podobne probleme se je opozarjalo na javnem srečanju malih
in srednjih podjetnikov, kjer se je opozarjalo tudi, da je država
slab plačnik in da se plačilo računov odlaga zaradi nerazumljivih
administrativnih zapletov.

K 25. členu
V 2. odstavku je zapisano:".... mora ponoviti javni razpis in povrniti
ponudnikom na njihovo zahtevo dokumentirane stroške."
Komisiji se zastavlja vprašanje, če so med temi stroški tudi stroški,
ki dokazujejo finančno usposobljenost ponudnika na razpis javnega
naročila, npr. stroški za bančno garancijo.

K 43. členu

Določilo zahteva, da naročnik oblikuje javno naročilo v smislu
zaključene celote. Vendar pa take celote ne smejo biti zaključene
tako, da je oteženo ali onemogočeno, da med ponudniki nastopajo
tudi majhna in srednja podjetja.

Zahteve v 4. točki 2. odstavka bodo povzročile ponudnikom, še
posebej malim in srednjim podjetjem, veliko stroškov in dela, kar
ni potrebno, če se v razpisu javnega naročila navede, da mora
ponudnik predložiti dokazilo o vrednosti svojega premoženja in
zagotovilo, da je pripravljen prevzeti odgovornost za finančne
posledice v okviru vrednosti tega premoženja.

Zato komisija predlaga, da se na koncu 1. odstavka doda besedilo:
"... vendar tako, da se naročilo lahko odda čim več ponudnikom."

Podobno ni potrebna 5.a točka 2. odstavka, če se prej napisane
zahteve objavijo v javnem razpisu.

S tako dopolnitvijo tega člena je dosežena večja konkurenčnost
pri oddaji ponudb.

K 118., 119. In 120. členu

K 30. členu

Komisija opozarja na nerazumljivost vsebine 3. točke 118., 3.
točke 119. in 2. odstavka 120. člena in predlaga ustrezno
preoblikovanje.

K 26. členu

3. odstavek tega člena se glasi: "Naročnik ne sme prišteti k
vrednosti naročila za gradnje vrednosti blaga ali storitev, ki niso
potrebne za izvršitev naročila, da bi se izognil uporabi zakona za
naročila tega blaga ali teh storitev." Komisiji se zastavlja vprašanje,
kako glede na to alineo Ministrstvo za finance razlaga dejstvo, da

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o orožju - druga obravnava
Komisija za politični sistem je na 49. seji, dne 25.1.2000
obravnavala predlog zakona o orožju (EPA 738-II), ki je
državnemu zboru predložen v drugo obravnavo.

Komisija vztraja na pripombah in opozorilih iz prve obravnave, ki
se nanašajo predvsem na 7. člen, četrto in peto točko drugega
odstavka 14. člena, 24. člen ter 84. člen predloga zakona.

Komisija je ugotovila, da je že v svojem mnenju (poslano
matičnemu delovnemu telesu državnega zbora dne 1.6.1999) k
predlogu zakona o orožju v prvi obravnavi opozarjala na številne
pomisleke oziroma pomanjkljivosti, ki naj bi jih predlagatelj zakona
upošteval pri pripravi zakonskega predloga za drugo obravnavo.

Komisija še posebej opozarja na očitno neusklajenost med
direktivo EU 477/91 o kontroli nabave in posesti orožja ter določilom
3. člena predloga zakona, ki razvršča orožje v kategorijo A, B, C
in D. Kategorije vojaškega in hladnega orožja citirana direktiva EU
namreč sploh ne opredeljuje.

Komisija je ugotovila, da se predlagatelj zakona ni opredelil do
njenih opozoril, niti niso vsebovana v besedilu predloga zakona,
ki je predložen v drugi obravnavi.

Za poročevalca je bil določen član komisije Jože lic.
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Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - hitri postopek
Po razpravi je komisija sprejela naslednje mnenje:

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
33. seji, dne 26. 1. 2000, obravnavala predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - hitri
postopek, (Epa 844-II), ki ga je v parlamentarno razpravo vložil
poslanec Herman Tomažič.

Komisija ne podpira 2., 3. in 4. člena predloga zakona, ker ne
pospešujejo in poenostavljajo problematiko materialne in finančne
delitve občin v prid kontinuiranega delovanja vseh javnih zavodov,
javnih podjetij in skladov.

Poslanec Herman Tomažič je uvodoma obrazložil predlog zakona,
stališče Vlade Republike Slovenije pa je predstavil dr. Dušan Verbič,
predstavnik Službe Vlade RS za lokalno samoupravo.

Komisija meni, da je za nadaljnjo parlamentarno razpravo nujno,
da Služba Vlade RS za lokalno samoupravo pripravi pregled
trenutnega stanja na tem področju, torej pripravi seznam občin,
ki se še niso dogovorile o delitveni bilanci in seznam občin, ki so
že izdelale delitveno bilanco.

Razprava je potekala po treh vsebinskih sklopih.
Prvi sklop predstavljajo členi predloga zakona, katerih namen je
pospešiti ter poenostaviti finančno in materialno delitev občin, ki
sledi njihovi geografski cepitvi oziroma ustanovitvi novih. Zlasti
naj bi omogočili nemoteno delovanje javnih zavodov, javnih podjetij
in skladov, predvsem v primerih, ko njihova dejavnost poteka na
vsem teritoriju bivše občine.

Komisija podpira 1. člen predloga zakona, ki določa rok za
imenovanje članov nadzornega odbora s strani občinskega
(mestnega) sveta, vendar rok ne bi smel biti krajši od 60 dni od
prve seje občinskega (mestnega) sveta.
Komisija podpira 6. člen predloga zakona, da se črta sedma alinea
100/b zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi (Ur.l. RS, št. 74/98). Komisija tudi soglaša z
zmanjšanjem razlike med količnikom pete in šeste skupine občin,
vendar se do konkretno predlaganega količnika ni opredelila.

Drugi sklop razprave se je dotikal problema, kako v razumnem
roku oblikovati nadzorni odbor v občini, saj neimenovanje članov
nadzornega odbora pomeni podcenjevanje njegovega pomena
za normalno delovanje občinskih organov.
Tretji sklop razpTave je bil posvečen predlogu o dvigu količnikov
za delo županov v dveh najnižjih ovrednotenih skupinah glede na
število prebivalcev.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o gasilstvu - skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 49. seji, dne 25.1.2000
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gasilstvu (EPA 1022-11), ki je državnemu zboru predložen v
zakonodajni postopek po skrajšanem postopku.

spremembo predloga zakona, saj gre za uskladitev zakona z
zakonskimi rešitvami, ki so bile uveljavljene po letu 1993 in vplivajo
tudi na zakon o gasilstvu.

Komisija je podprla skrajšani postopek, kakor tudi vsebinsko

Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Branko
Matkovič.

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 prof. dr. Franca
Vodopivca glede nacionalnega programa izgradnje avtocest
Državni svet Republike Slovenije je na 46. seji, dne 22. 12. 1999,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca

glede nacionalnega programa izgradnje avtocest ter na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
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Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika prof. dr.
Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za promet in zveze, da
vprašanja preuči in nanje odgovori.

3. Ali so bile po odprtju ponudb spreminjane ponujene cene zaradi
računskih ali tiskovnih napak? Kolikokrat se je to dogodilo pri
zadnjih desetih razpisih, kolikšna je bila ponujena cena teh
razpisov, kolikšna je bila sprememba ponudbe zaradi napake
in v korist oziroma škodo katerega ponudnika je bila opravljena
sprememba cene?

Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasijo:

4. Kolikšne stroške so imeli ponudniki zaradi dodatnih zahtev, ki
niso neposredno povezane z realizacijo del na razpisanih
trasah, npr. koliko avtomobilov in računalnikov so morali
ponudniki plačati za potrebe nadzora ali drugih del in storitev
in katere institucije oziroma udeleženci projekta nacionalnega
programa izgradnje avtocest so razpolagali z avtomobili
oziroma računalniki?

Javnost, in še posebej davkoplačevalci, so premalo seznanjeni z
vzroki za podražitve in zamude pri realizaciji nacionalnega
programa izgradnje avtocest. Predlagam, da zaradi doseganja
večje transparentnosti pri porabi javnega denarja za realizacijo
tega programa Državni svet Republike Slovenije naslovi na
Ministrstvo za promet in zveze naslednja vprašanja:
1. Kdo je uspel pri zadnjih desetih razpisih za oddajo del iz
programa Nacionalnega programa izgradnje avtocest? Se je
razpisovalec pred oddajo del prepričal, da je ponudnik
sposoben opraviti razpisana dela v predpisanem roku in za
razpisano ceno?

•5. Zakaj DARS nadzornih del pri realizaciji nacionalnega
programa izgradnje avtocest ne razpiše podobno, kot
razpisuje realizacijo gradbenih del?

2. Kolikšen delež zemljišč, glede na dolžino celotne trase, je bil
še v privatni lasti na dan oddaje razpisanih del pri zadnjih
desetih javnih razpisih? Kolikšno je bilo povečanje stroškov
na projektu zaradi tega, ker ni bilo mogoče racionalno odpreti
vseh del na celotni dolžini razpisane trase in koliko so bili npr.
zaradi tega povečani stroški zaradi prevoza materialov ter
vzdrževanja in popravil lokalnih cest?

Državni svet predlaga Ministrstvu za promet in zveze, da v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni nanje
odgovori.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Franca Batagelja v
zvezi z izvajanjem in učinki resolucij Varnostnega sveta OZN, ki določajo ukrepe
zoper Republiko Srbijo, Republiko Črno Goro in območja Bosne in Hercegovine
pod nadzorom sil Bosanskih Srbov

Državni svet Republike Slovenije je na 46. seji, dne 22. 12. 1999,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi z
izvajanjem in učinki zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o izvajanju resolucij Varnostnega sveta Organizacije združenih
narodov, ki določajo ukrepe zoper Republiko Srbijo, Republiko
Črno Goro in območja Bosne in Hercegovine pod nadzorom sil
Bosanskih Srbov ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

in ali je bilo s tem mišljeno tudi nepremičninsko premoženje, ki
so ga do uveljavitve tega zakona imeli subjekti na ozemlju
Republike Slovenije.
2. Kateri organ je pristojen za izdajo dovoljenja za razpolaganje
z drugim premoženjem na podlagi pisne prošnje, saj je v
drugem odstavku člena 17.Č zapisano, da Banka Slovenije
lahko na podlagi pisne prošnje dovoli razpolaganje s finančnimi
sredstvi, ni pa izrecno določena pristojnost glede drugega
premoženja, ki je omenjeno v določbah 1. točke 1. odstavka
člena 17.č tega zakona?

SKLEP
Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika Franca
Batagelja in predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu
za finance in Ministrstvu za pravosodje, da vprašanja preučijo in
nanje odgovorijo.

3. Ali ni v neskladju z določili 9. točke 1. odstavka 3. člena
citiranega zakona, ki določa sankcijo za ravnanje v nasprotju
z določili 1. točke 1. odstavka člena 17.č v zvezi z 2. odstavkom
istega člena, 2. odstavek člena 17.Č, ki določa pristojnost
Banke Slovenije za izdajo dovoljenja za razpolaganje s
finančnimi sredstvi, sankcije pa so določene za razpolaganje
brez dovoljenja Banke Slovenije tako za razpolaganja v
nasprotju s citiranim zakonom s finančnimi sredstvi ter drugim
premoženjem?

Vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja se glasijo:
1. V zvezi s členom 17.Č se postavlja vprašanje, katero drugo
premoženje je imel v mislih zakonodajalec ob pripravi zakona
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4. Kateri organ v Republiki Sloveniji je pristojen za izdajanje
dovoljenj za razpolaganje z drugim premoženjem?
Državni svet predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve, Ministrstvu
za finance in Ministrstvu za pravosodje, da v skladu s 96. členom
poslovnika državnega sveta v roku 30 dni nanje odgovorijo.

5. Ali je na podlagi veljavne novele zakona z dne 15. decembra
1995 generalno prepovedano razpolagati z drugim
premoženjem in to brez vsakršnih izjem?

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa
v zvezi z nujno obnovo cerkve Sv. Kancijana in tovarišev v Kranju
daleč preseglo zmožnosti Mestne občine Kranj in Župnije Kranj.
Utemeljeno je torej pričakovati, da bo Ministrstvo za kulturo
nemudoma ukrepalo in namenilo ustrezna sredstva za nujno
sanacijo osrednje kranjske cerkve.

Državni svet Republike Slovenije je na 46. seji, dne 22. 12.1999,
v skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi z nujno
obnovo cerkve Sv. Kancijana in tovarišev v Kranju ter na podlagi
1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP

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

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Branka
Grimsa in predlaga Ministrstvu za kulturo, da vprašanje preuči in
nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi:

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO

Koliko in kdaj bo lahko Ministrstvo za kulturo prispevalo za nujno
obnovo cerkve Sv. Kancijana in tovarišev v Kranju?

Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino je s stanjem
obnove gotske cerkve sv. Kancijana in tovarišev v Kranju temeljito
seznanjena. V letu 1999 je v predvidenem postopku in v okviru
proračunskih možnosti za njeno statično sanacijo odobrila in
izplačala 4.000.000 SIT. Strokovna skupina za spomeniško
varstveno dejavnost je projekt nujne obnove omenjene cerkve
tudi v letu 2000 podprla in zanj predvidela finančna sredstva v
višini 15.000.000 SIT: 8.000.000 SIT iz proračunske postavke
8594 - Spomeniki ter 7.000.000 SIT iz proračunske postavke
1974 - Nujni posegi - intervencije.

Obrazložitev
Cerkev Sv. Kancijana in tovarišev je kulturno zgodovinski
spomenik najvišje kategorije. Njegova vrednost ni zgolj v izjemni
arhitekturi, pač pa tudi v mnogih umetninah, predvsem freskah,
ki bogatijo notranjost tega objekta. Pri nedavni preiskavi je bilo
ugotovljeno, da cerkev, še posebej pa ostrešje, nujno potrebuje
takojšnjo sanacijo. Poškodbe na nosilnih elementih ostrešja in
zgradbe so namreč tako hude, da po ocenah strokovnjakov lahko
že nekoliko večji sneg v kombinaciji s šibkejšim potresom povzroči
zrušitev vsaj dela objekta. Zato je potrebno nemudoma in celovito
pristopiti k obnovi tega objekta, kar bo po predvidenih stroških

Menimo, da z navedenimi podatki odgovarjamo na predmetno
vprašanje, koliko in kdaj bo Ministrstvo za kulturo prispevalo za
obnovo omenjene cerkve.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE
na vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča glede prirejanja klasičnih iger na
srečo

družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije. Delničarji
družbe so lahko le domače pravne osebe, pri čemer ima lahko
posamezna pravna oseba v lasti največ 20 % delnic prireditelja.
Delnice, ki so navadne in se glasijo na ime, se smejo prenašati le
med osebami, ki so po tem zakonu delničarji prireditelja. Prireditelj

Zakon o igrah na srečo (Ur. I. RS, št. 27/95; v nadaljevanju ZIS), ki
je temeljni predpis s področja iger na srečo, določa pogoje za
pridobitev koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo.
Pogoji so opredeljeni v 30. do 35. ter 38. členu ZIS. Tako lahko
klasične igre na srečo trajno prireja kot svojo dejavnost le delniška
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ne sme imeti lastniških naložb v drugih pravnih osebah in pri
podjetniku. Uprava prireditelja mora imeti najmanj dva člana,
družba pa mora imeti nadzorni svet, v katerega imenuje vlada
enega člana.

Sredstva koncesijske dajatve za trajno prirejanje klasičnih iger
na srečo se v celoti uporabljajo za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij ter za financiranje športnih organizacij.
Sredstva predstavljajo trajen vir financiranja, ki jih prireditelja
plačujeta kot akontacijo, in sicer v petih dneh po poteku meseca
za pretekli mesec. Dokončno koncesijsko dajatev prireditelja
obračunata na dan 10. 03. tekočega leta za preteklo leto. Način
delitve sredstev koncesijske dajatve med Fundacijo za
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju: FIHO) in Fundacijo za financiranje
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: FŠO) je
opredeljen v 46. členu ZIS.

ZIS ne vsebuje določb o številu koncesij, ki se lahko dodelijo za
trajno prirejanje klasičnih iger na srečo na območju Republike
Slovenije. V 43. členu vsebuje samo omejitev glede dodelitve
koncesije za posamezno klasično igro na srečo. Posamezni
koncesionar, ki izpolnjuje pogoje, ima lahko torej več koncesij za
različne klasične igre, pri čemer skupno število koncesij ni
omejeno. Predvideno je, da se bo vprašanje glede števila koncesij
za trajno prirejanje klasičnih iger uredilo v okviru Strategije razvoja
klasičnih iger na srečo (v nadaljevanju: strategija).

Zaradi možnosti, da neka igra absorbira večino igralcev, ki so
sedaj razpršeni po posameznih igrah (prihodek igre LOTO
predstavlja 50 % vseh vplačil za udeležbo v klasičnih igrah na
srečo v RS) in s tem ogrozi financiranje dejavnosti, kateri delitveno
razmerje ni v korist oziroma se delitveno razmerje spreminja
zaradi prehajanja igralcev iz ene v drugo igro, bo morala strategija
poiskati ustrezno rešitev.

Športna loterija in igre na srečo d.d. je statusno organizirana v
obliki delniške družbe s sedežem na območju Republike Slovenije.
Njeni delničarji so po stanju 31. 12. 1998 Smučarska zveza
Slovenije (20 %), Olimpijski komite Slovenije (20 %), Pošta
Slovenije d.o.o. (20 %), Alpski smučarski klub Kranjska Gora
(17,3 %), Smučarski klub Branik iz Maribora (17,3 %) ter Mont
d.o.o. iz Ljubljane (5,3 %). Delnice so navadne ter imenske. Po
stanju 31. 12. 1998 v bilanci stanja družba ne izkazuje lastniških
naložb v drugih pravnih osebah ali pri podjetnikih. Družba ima
nadzorni svet, katerega vladni predstavnik je Tomaž Zaje, vodi jo
dvočlanska uprava. Iz navedenega izhaja, da Športna loterija in
igre na srečo d.d. izpolnjuje zakonsko določene pogoje, zato je
vsaka drugačna trditev zavajujoča.

Poleg zgoraj navedenih sredstev zakon določa, da je prihodek
FIHO tudi 2 % od koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger
na srečo (enaka višina sredstev pripada tudi FŠO). V letošnjem
letu je vlada dodelila osem koncesij za prirejanje posebnih iger na
srečo. Postopek za dodelitev še dveh koncesij je v teku. Gre za
sredstva, s katerimi fundaciji do sedaj nista razpolagali in
predstavljajo dodaten trajni vir financiranja. FIHO prejema tudi
sredstva od občasnih prirediteljev, ki niso s področja športa, in
sicer 5 % od prihodkov, doseženih s prodajo srečk, zmanjšanih
za izplačane dobitke. Ker gre za občasne prireditelje, ne moremo
govoriti o trajnem viru financiranja. Vsakokratni priliv je odvisen
od prireditve posamezne igre. V letu 1998 je znašal prihodek
FIHO iz tega naslova približno 170.000 SIT.
*
Fundacija uporablja sredstva v skladu s Pravilnikom o merilih in
pogojih za uporabo sredstev fundacije, ki ga je sprejel svet
fundacije, soglasje k pravilniku pa je dal Državni zbor Republike
Slovenije.

ZIS v 38. členu opredeljuje posebno vladno uredbo, s katero se
natančneje opredelijo tehnični, prostorski in kadrovski pogoji ter
premoženje, s katerim se zagotavlja izplačevanje dobitkov in
izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami. Za sestavo
katerega koli podzakonskega akta velja, da mora izhajati iz določb
sistemskega zakona, saj gre za izvedbeni in ne samostojni pravni
akt. Tako z uredbo ni mogoče določiti višino minimalnega
osnovnega kapitala za pridobitev koncesije za trajno prirejanje
klasičnih iger na srečo, saj sistemski zakon za razliko od prirejanja
posebnih iger na srečotega ne opredeljuje.
Oba koncesionarja, ki v RS prirejata igre na srečo, imata dovolj
kapitala za varno poslovanje, tako da varstvo igralcev ni ogroženo.

Svobodno združevanje subjektov civilne družbe je zagotovljeno
z Ustavo Republike Slovenije (42. člen). Organiziranje,
ustanavljanje in združevanje društev in drugih subjektov civilne
družbe na področju invalidskih, humanitarnih in športnih
organizacij pa je podrobneje urejeno z zakoni ter drugimi predpisi
in ni prepuščeno stihiji.

ZIS v 40. členu določa, da mora prireditelj za dodeljeno koncesijo
plačevati koncesijsko dajatev v odstotku, ki ga določi vlada s
sklepom o dodelitvi koncesije. Osnova za obračunavanje in
plačevanje koncesijske dajatve je vrednost vplačil, doseženih s
prodajo srečk, zmanjšanih za izplačane dobitke. Pri tem je
potrebno upoštevati dejansko izplačane dobitke in ne s pravili
določene višine sklada za dobitke. Pri določanju višine koncesijskih
dajatev Loteriji Slovenije d.d. je Vlada Republike Slovenije v pretežni
meri upoštevala stališče, da naj za posamezno igro višina
koncesijske dajatve, obračunane na podlagi odstotka, ostane na
ravni višine sredstev, ki jih je Loterija Slovenije d.d. že plačevala
za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij
ter dejavnosti športnih organizacij. Poleg tega je bilo iz obračuna
prihodkov in odhodkov po posameznih igrah, ki jih je pripravil
prireditelj, razvidno, da bo Loterija Slovenije poslovala z dobičkom.
Po drugi strani je vlada pri določanju višine koncesijskih dajatev
pri vseh novih igrah upoštevala predvideno finančno konstrukcijo
igre (predvideni prihodki in odhodki), kjer so upoštevani tudi
zagonski stroški in skupni finančni izid prireditelja v preteklem
koledarskem letu. Ob prvem podaljšanju koncesije bo vlada, z
upoštevanjem podatkov o poslovanju prireditelja ter finančnega
rezultata posamezne igre, preverila ustreznost višine odstotka
za obračun koncesijske dajatve.

Vsa obravnavana problematika bo preučena v okviru Strategije
razvoja klasičnih iger na srečo v Republiki Sloveniji.
Vlada je na 130. seji, dne 21.10.1999, sprejela sklep, s katerim je
Ministrstvo za finance, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve in Ministrstvo za šolstvo in šport zadolžila, da pripravijo
strategijo prirejanja klasičnih iger na srečo.
.
Imenovana ministrstva so k pisanju strategije že pristopila.

Vprašanja državnega svetnika
Borisa Šuštaršiča so objavljena
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 11/1999
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OBRAMBO
na vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v zvezi z nepravilnostmi, o
katerih so poročali mediji
obrambnega ministra obrazložene v odgovoru na interpelacijo
zoper ministra Kacina, ki je bila vložena 29. 11. 1994. Odgovor je
obravnavala in sprejela vlada 22. 12. 1994.

Pogodba z dobaviteljem radarja za vojaške potrebe (TPS 70) je
bila podpisana med komisionarjem in proizvajalcem šele po
podpisu komisionarske pogodbe med Ministrstvom za obrambo
in izbranim komisionarjem. Razpis za izbiro komisionarja je bil
izveden torej posebej in le ta razpis je bil objavljen v Uradnem
listu.

V Ministrstvu za obrambo opravljajo naloge, pri katerih odločajo
ali soodločajo o izvajanju temeljnih razvojnih programov, v letu
1999 druge osebe, kot pa so bile v obdobju, na katerega se
nanaša poročilo Računskega sodišča iz začetka 1998. leta. Očitno
namreč je, da so vprašanja zastavljena prav v zvezi s pisanjem,
ki se je pojavilo z obravnavo omenjenega poročila v državnem
zboru.

Razpis za izbiro komisionarja je potekal tako, da so vsi ponudniki
uporabili enotno izhodiščno ceno 16 mio USD za radar dolgega
dosega določenega cenovnega razreda. Določanje radarske
konfiguracije in cene pa je potekalo med Ministrstvom za obrambo
in proizvajalcem. Zato ni mogoče enostavno povezovati ponudb
za izbiro komisionarja in končne cene radarske konfiguracije.
Neposredna izbira določenega proizvajalca radarske konfiguracije
je temeljila na dejstvu, da je Republika Slovenija od firme
VVestinghause kupila tudi prvi tridimenzionalni vojaški radar
dolgega dosega (radarja delujeta v paru).
Leta 1994 je tedanji minister Jelko K[acin z družino in v spremstvu
treh delavcev MO letoval na Braču na Hrvaškem. Pri tem sta bili
uporabljeni dve terenski vozili, ker je šlo skladno s predpisi za
varovano osebo in na enem vozilu je prišlo do tehnične okvare,
Podrobneje pa so bile pravne osnove glede varovanja

Vprašanja državnega svetnika
prof. dr. Franca Vodopivca so
objavljena v Poročevalcu
državnega sveta, št. 11/1999

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
na vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec v zvezi z osnovo za izračun
odpravnine trajno presežnim delavcem
V skladu s tretjim odstavkom 36. f člena Zakona o delovnih
razmerjih je organizacija oziroma delodajalec dolžan izplačati
delavcu, ki je zaposlen v organizaciji oziroma pri delodajalcu
najmanj dve leti, odpravnino v višini najmanj polovice njegove
povprečne mesečne plače v zadnjih treh mesecij, za vsako leto
dela v organizaciji oziroma pri delodajalcu.

obrazcev davčnemu organu (Uradni list RS, št. 77/96, 5/97, 5/98,
90/98 in 50/99) določeno, da se v osnovo V ne vštevajo
odpravnine, izplačane zaradi prenehanja delovnega razmerja iz
operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmerjih, od katerih
se prispevki za socialno varnost ne plačujejo in so oproščene
plačila davka od osebnih prejemkov po zakonu o dohodnini. Pa
tudi sicer je Ministrstvo za finance v dopisu št. 414-3/98 z dne 11.
08. 1998 zavzelo stališče, da se prejemki iz naslova odpravnin,
izplačanih presežnim delavcem, ne vštevajo v osnovo za
obračunavanje prispekov za socialno varnost, čeprav je bil zakona
o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96,
34/96, 87/97, 3/98 in 7/98) v začetku lanskega leta spremenjen.

V pravni praksi dileme v zvezi z vprašanjem neto ali bruto plača
kot osnova za odpravnino niso nove. V letu 1995 je bil podan celo
predlog za sprejem uradne razlage tretjega odstavka 36. f člena
Zakona o delovnih razmerjih, ki pa v Državnem zboru RS ni bil
sprejet.
Omenjena zakonska določba je v sami dikciji jasna - osnova je
plača. Vendar pa je bilo od same uveljavitve citirane določbe
sprejeto stališče, ki se je potrdilo tudi v sodni praksi, da se
upošteva neto plača (Sklep SZD RS Sp 785/92 z dne 18.6.1992).
Tako stališče je bilo sprejeto tudi v sodelovanju z Ministrstvom za
finance iz razloga, ker se v skladu s tretjo točko prvega odstavka
19. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94, 1/
95, 1/95, 7/95, 11/95, 11/96, 14/96, 18/96, 44/96, 68/96, 10/97,
82/97, 87/97,13/98,1/99,11/99 in 36/99) ne plačuje davek od teh
odpravnin. Ravno tako je v navodilu za izpolnjevanje REK
obrazcev, ki je sestavni del Odredbe o obrazcih za obračun
davkov po odbitku in drugih dajatev ter načinu in rokih predlaganja

Sicer pa vas obveščamo, da bo dilema glede osnove za izplačilo
odpravnine dokončno rešena s sprejemom novega zakona o
delovnih razmerjih.

Vprašanje državne svetnice
Vekoslave Krašovec je objavljeno v Poročevalcu državnega
sveta, št. 11/1999
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Britansko veleposlaništvo v Ljubljani sta 11. junija
1999 pripravila predavanje SAMOUPRAVA ŠKOTSKE IN VVALESA. Predaval je
britanski veleposlanik v Ljubljani nj. eksc. David Andrevv Lloyd.

Predavanje je pričel predsednik državnega sveta Tone Hrovat
s pozdravi in dobrodošlico njegovi ekscelenci Davidu Andrevvu
Lloydu ter z napovedjo za nas zelo aktualne teme njegovega
predavanja. Pozdravil je tudi njegovi sodelavki Alenko Laibuta in
Bernardo Baša ter predstavnika skupin prijateljstva Slovenije in
Velike Britanije v državnem zboru Romana Jakiča.

v Sloveniji posebej zanima, kako poteka reforma lordske zbornice.
Prav gotovo je v Združenem kraljestvu ta reforma z ustavnega
vidika zelo pomembna, podobno kot samouprava Škotske. Vendar
moramo to temo za zdaj pustiti nekoliko ob strani, ker se razprava
o bodočnosti lordske zbornice še vedno nadaljuje in še zdaleč ni
odločeno, kakšen bo tišti drugi dom v našem parlamentu, ki naj bi
ga nadomestil.

Britanski veleposlanik g. David Lloyd ima več kot 30 let izkušenj
v diplomatski službi. Služboval je v Kuvajtu, Afriki in Španiji, sedaj
pa je že nekaj let v Ljubljani.

Leta 1997 in 1998 smo imeli na Škotskem, v VValesu in Severni
Irski referendume o tem, kako naj bi naprej vladali v teh državah
in jih upravljali. Ljudi na Škotskem in VValesu smo vprašali, ali naj
bi uvedli določeno samoupravo. Seveda je bil na obeh referendumih
rezultat pozitiven. Tako je prišlo 6. maja 1999 do volitev v novi
škotski parlament in v novi državni zbor VValesa. Prenos oblasti,
prenos pristojnosti bo potekal nekako v začetku julija. Poleg tega
je bil del Belfaškega sporazuma tudi prenos oblasti na Severno
Irsko, da bomo tudi tam čim prej lahko uvedli samoupravo; se
pravi takrat, ko bo ustrezen dogovor sprejet tudi med irskimi
političnimi strankami.

Ustavne spremembe v samoupravi Škotske in VValesa so tudi za
nas zelo aktualne v kontekstu naših pogovorov o spremembah
ustave in o demokraciji v Sloveniji, je dejal predsednik državnega
sveta. Nato je povabil udeležence k razpravi na koncu predavanja,
izražajoč prepričanje, da bo gospod britanski veleposlanik nekaj
vprašanj tudi vzpodbudil.
David Andrevv Lloyd je predavanje začel z naslednjim izrekom
VVinstona Churchilla o demokraciji: "Demokracija je najhujša oblika
oblasti ali vladavine, z izjemo vseh tistih drugih oblik, ki so jih
poskušali uvesti od časa do časa." Avtor tega citata je bil dober
demokrat in tudi drugi so govorili podobno kot on: "Demokracija je
dober sistem, ampak dober je zato, ker so drugi sistemi še slabši."
To me spominja na izrek nekoga, je dejal, ki je kapitalizem in
komunizem opisal tako, da sta oba sistema slaba, le da je
kapitalizem malo manjše zlo od komunizma.

O Škotski. Že pred dogovorom o samoupravi je imela Škotska
veliko upravno avtonomijo in tako imenovani zakon o združitvi iz
leta 1807 jamči neodvisnost pravnega, izobraževalnega in
cerkvenega sistema na Škotskem. Politična odgovornost za
Škotsko pa je še vedno ostala v britanski pristojnosti. Državni
sekretar za Škotsko, ki je hkrati tudi minister vlade, ima veliko
politično odgovornost. Po referendumu leta 1997 pa je parlament
sprejel zakon o Škotski in ta zakon predvideva ustanovitev
škotskega parlamenta in škotske uprave. Parlament je dal š tem
Škotski celo vrsto pristojnosti, na primer na področju kmetijstva,
ribištva, gozdarstva, lokalne uprave, izobraževanja, stanovanjskih
zadev, okolja, zdravstva, trgovine, industrije, športa in umetnosti.
Škotski parlament bo prav tako lahko spreminjal tudi osnovno
stopnjo davka na dohodek. To je zelo pomembna značilnost in
posebnost za razliko od vvaleškega sistema. To davčno stopnjo
sicer določa finančni minister, Škoti sami pa jo bodo lahko
spreminjali za 3 %. Odgovornost za škotsko pa bo še vedno
ostala pri vladi Združenega kraljestva na področju zunanjih zadev,
vključno z Evropsko unijo, obrambe in splošne gospodarske
politike, socialne varnosti in radiodifuzije. Ta politična področja so
tako imenovane pridržane ali zadržane oziroma neprenešene
zadeve, nepreneše pristojnosti. Škotski parlament bo prav tako
imel možnost, da bo lahko sprejemal sistemske zakone in
nadzoroval tudi vsa javna podjetja, ki niso pod neposredno upravo
vlade.

Danes bi vam rad govoril o samoupravi oziroma o prenosu oblasti
na Škotsko in Wales in čeprav to v naslovu predavanja ni
zaobseženo, bom govoril tudi o Severni Irski. Bojim se, da tema,
ki jo bom obravnaval, ni dovolj privlačna, če ne bo privlačno
posredovana; zato bom poskušal predavati živahno in podprto z
dejstvi. Prav vesel sem, da je danes z nami gospod Roman Jakič,
poslanec, ki je nedavno obiskal v Cardiffu in Edinbourghu seminar o ustavnih spremembah v Združenem kraljestvu. Upam
gospod Jakič, da boste lahko dodali nekaj svežih pripomb oziroma
svojih vtisov o temi, o kateri bom govoril.
Drugi del mojega predavanja je sestavljen iz vprašanj in
odgovorov, za kar upam, da bo vzpodbudilo razpravo. Pravzaprav
pa bi raje manj govoril v obliki predavanja, raje bi vzpodbudil
razpravo, razgovor in izmenjavo mnenj. Vsi vidiki samouprave in
demokracije so zanimivi in vse teme, ki so povezane s tem, prav
tako.

Novi škotski premier bo gospod Donald Dewar. Glavne politične
stranke na škotskih volitvah so laburistična stranka, narodna
stranka, konzervativci in liberalni demokrati. Za volitve v škotski
parlament so uvedli nov volilni sistem: sistem navadne večine, ki
velja v Združenem kraljestvu, so zamenjali s kombiniranim
sistemom. Vsak volivec ima dva glasova: enega za svojo volilno
enoto, kjer velja ta večinski sistem, drugi pa je regionalni glas ali
glas regije za politično stranko ali neodvisnega kandidata. Ti tako

Veliko informacij imamo v zunanjem ministrstvu, ki sem jih prinesel
s seboj v obliki gradiv in jih bom pustil tu, tako da vam bodo na
voljo in da si boste na to temo lahko tudi kaj prebrali. V bistvu
menim, da bi lahko imeli odprto razpravo ob okrogli mizi, potem
ko bom sicer začel s predavanjem.
Vem, da vas kot člane zgornjega doma oziroma državnega sveta
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formalen prenos oblasti in tudi tu bo uporabljena diHondtova volilna
formula. Tudi tu je bil "začasni" premier oziroma vršilec dolžnosti
zdaj že imenovani premier Seamus Mallon, njegov namestnik pa
David Trimble.

imenovani regionalni sedeži se potem razdelijo po tako imenovani
d'Hondtovi metodi. Ta metoda pretvarjanja glasov v sedeže
zagotavlja, da kandidati, ki niso dobili sedežev po navadnem
večinskem volilnem sistemu, lahko dobijo te sedeže kot regionalni
predstavniki.

Pri tem bi želel opozoriti, da samouprava pravzaprav ne pomeni
neodvisnosti. Vlada Združenega kraljestva priznava, da bo politika,
ki jo je vodila na vsedržavni ravni in se nanaša na tako imenovana
pridržana področja, prav gotovo vplivala tudi na delovanje oziroma
na nadaljnje življenje in delo na Škotskem in v Severni Irski.

Na Škotskem je 73 članov parlamenta, kar je enako število,
kakršno je bilo tudi do sedaj število predstavnikov v parlamentu
Združenega kraljestva, poleg tega pa še 56 članov iz osmih regij
- po 7 članov iz vsake regije. Torej ima škotski parlament skupaj
129 članov.

Tako ohranjamo splošno odgovornost in pristojnost za zunanjo
politiko, za ekonomsko politiko in za evropske zadeve. Vendar se
bomo zlasti pri evropskih zadevah posvetovali tudi z novimi
lokalnimi oziroma regionalnimi upravami na Škotskem, v VValesu
in Severni Irski. Njihovi predstavniki bodo lahko tudi prisostvovali
zasedanjem teles evropske skupnosti, vendar pa bodo morali
imeti enako stališče in skupna stališča; Združeno kraljestvo bo
imelo en glas, kljub temu da bo lahko več prisotnih. Vendar pa se
bodo poskušali čim prej in čim več posvetovati za dosego enotnih
stališč.

Trenutno škotski parlament zaseda v zborni dvorani škotske
cerkve v Edinburghu. Nova stavba parlamenta naj bi bila zgrajena
leta 2001 poleg palače Holyroodhouse in graditi naj bi jo začeli
poleti leta 1999.
V VValesu je situacija nekoliko drugačna in v zgodovini ni imel
enake stopnje avtonomije kot Škotska. Pravzaprav je skoraj ni
imel. Državni sekretar za VVales je imel \<se pristojnosti v zvezi z
VValesom. Zakon o valižanski upravi iz leta 1998 je predvidel
ustanovitev valižanskega. državnega zbora v Cardiffu, ki naj bi
prevzel praktično vse naloge sedanjega državnega sekretarja,
torej kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo, izobraževanje, industrijo,
lokalno upravo, stanovanjske zadeve, okolje, transport, umetnost,
šport. Vendar bo tudi tu, podobno kot na Škotskem, Združeno
kraljestvo obdržalo pristojnosti za tako imenovana pridržana
področja, to je za zunanje zadeve vključno z evropskimi zadevami,
obrambo, splošno gospodarsko politiko, socialno varstvo in
radiodifuzijo. Valižani tudi ne bodo imeli možnosti, da bi prilagajali
davčno osnovo in poleg tega tudi ne bodo sprejemali sistemskih
zakonov, ampak samo izvedbene podzakonske akte. Prav tako
tudi valižanska vlada ne bo imela svojih lastnih ministrov, ampak
samo tako imenovane sekretarje.

Toliko o formalnem poteku razvoja samouprave na Škotskem, v
VValesu in Severni Irski. Če morda sedaj ne bi zastavili posebnih
vprašanj vi, bi sam postavil nekaj vprašanj, na katera bom skušal
odgovoriti.
Kaj je na primer razlika med prenosom oblasti in neodvisnostjo?
Neodvisnost bi pomenila, da Škotska, VVales in Severna Irska ne
bi bile več članice Združenega kraljestva. S prenosom oblasti, s
to samoupravo pa ostajajo v Združenem kraljestvu. To, kar je
pravzaprav gonilo vseh in razlog za samoupravo, pa je spoznanje
oziroma priznanje zahtev Škotski, VValesu in Severni Irski, da
imajo svojo lastno samoupravo v okviru Združenega kraljestva.
Pravzaprav smo vedno doslej v Združenem kraljestvu poskušali
sprejemati odločitve na ravneh posameznih narodnosti; na volitvah
na Škotskem si je prav nacionalistična stranka močno prizadevala
doseči rezultat na osnovi nacionalističnih motivov, pa vendar je
potem laburistična stranka imela več glasov; in prav nacionalistične
stranke pravzaprav izgubljajo svoje glasove, ob tem ko jim
vendarle omogočamo veliko stopnjo samouprave. Mislim, da je
na to pomembno zlasti opozoriti pri Škotski, seveda pa je položaj
podoben tudi v VValesu in Severni Irski. Mislim, da je v primeru
Škotske veliko možnosti za neodvisnostne težnje in Škotska ima
morda tudi možnosti za samostojnost, saj ima glavne vire nafte in
druga gospodarska bogastva. Zelo pomembno pa je, da Škotska
ostaja sestavni del Združenega kraljestva. Mislim, da je
samostojnost - in Slovenija je to gotovo spoznala - zelo plemenit
cilj. Ko pa postaneš neodvisen, te to začne stati veliko denarja.
Mislim, da bodo Škoti tudi zelo skrbno premislili, preden se bodo
odločili za neodvisnost, čeprav jim ne bi nič branilo, da ne bi o tem
razpravljali. Kako bomo koordinirali politiko med samim Združenim
kraljestvom in med temi posameznimi državami? Imeli bomo tako
imenovane dogovore, konkordate med posameznimi ministrstvi
na "VVhitehallu" in med lokalnimi upravami. Sklepali bodo zelo
podrobne delovne dogovore ter zagotovili ustrezna posvetovanja
in izmenjavo informacij o vseh zadevah, ki se tičejo vseh. Prav
gotovo je treba omeniti, da "VVhitehall" ne bo imel pravice veta v
primeru zadev iz prenešenih pristojnosti. Res pa je, da je to novo
področje, na katerem še nimamo prav veliko izkušenj.

Glavne stranke, ki so nastopile na valižanskih volitvah, so liberalci,
valižanska nacionalna stranka (Plaid Cymru), konzervativci,
liberalni demokrati in tudi tu so uporabili kombiniran volilni sistem.
Posamezna volilna okrožja so bila enaka, kot so bila za volitve
i članov v parlament Združenega kraljestva; 40 članov je bilo
izvoljenih po večinskem sistemu, dodatnih 20 članov pa kot
predstavniki posameznih regij, tako da bo štel novi državni zbor
60 članov. Tudi tu bo do leta 2001 zgrajena nova stavba upravne
palače.
O Severni Irski. Vlada Združenega kraljestva je imela odgovornost
za Severno Irsko in urad za Severno Irsko oziroma sekretar, ki je
tudi vladni minister, je vodil vse zadeve v zvezi s političnim
delovanjem Severne Irske. Urad je štel 6 oddelkov. Po tako
imenovanem velikonočnem oziroma belfaškem sporazumu iz leta
1998 je bila tudi tu predvidena ustanovitev demokratično izvoljene
skupščine Severne Irske, ki bo imela polno zakonodajno in izvršno
oblast in se bodo nanjo prenesle vse zadeve s sedanjih vladnih
ministrstev. Torej bo tudi tu: kmetijstvo, okolje, izobraževanje,
usposabljanje zaposlovanja, investicije, zdravstvo, kultura,
umetnost, itd. Sedanji državni sekretar za Severno Irsko bo še
vedno ostal odgovoren za pravne zadeve, vendar se bodo tudi te
v določenem roku postopno prenesle na Severno Irsko, vladi
Združenega kraljestva pa bo še vedno ostala pristojnost za
zunanjo politiko, obrambo, skupno gospodarsko politiko, socialno
varstvo in radiodifuzijo, podobno kot na Škotskem in v VValesu.
Belfaški sporazum so na Severnem Irskem 22. maja 1998 sprejeli
na referendumu in nove volitve v novo skupščino so bile 25. junija
1998. Uporabljen je bil tako imenovani volilni sistem enega
prenosnega glasu. 108 članov nove skupščine izhaja iz socialdemokratske in delavske stranke, iz demokratske unionistične
stranke, Sinn Feina in drugih. Skupščina Severne Irske v senci,
ki deluje že od 1. julija 1998, čaka, da bo ta sporazum omogočil

Ni nam še jasno, kako bomo koordinirali te dogovore med osrednjo
oblastjo in oblastjo v resorjih, kjer smo pristojnosti prenesli. Seveda
pa bomo probleme reševali sproti, kot se bodo pojavljali. Vprašanje
je, ali bo potrebna neka osrednja koordinacija. Prav gotovo bo.
Imeli bomo tako imenovani skupni ministrski odbor, v katerem
bodo sodelovali škotski ministri, sekretarji iz škotske in valižanske
skupščine in ministri Severne Irske. Obravnavali bodo teme, ki
16

so zanimive za vse in na tistih področjih, kjer s temi zadržanimi
vejami oblasti lahko posega osrednja vlada tudi v to samoupravo,
ter poskušali odpraviti tudi vsa nesoglasja. Tako smo imeli npr. na
področju trgovine kar nekaj nesoglasij glede tega, kako obravnavati
trgovino na drobno v posameznih državah; v VValesu se je
pokazalo kar nekaj slabih plati takih osrednjih odločitev. Vprašanje
pa je, kako bomo to reševali v prihodnje oziroma ali bo nova
vvaleška vlada oziroma samouprava dovolj močna, da bodo
ministri v VVhitehallu spremenili svoje stališče.

Združenem kraljestvu, ki spominja na nekaj let nazaj, ko je
Slovenija še pred pričetkom razpada Jugoslavije ponujala ureditev
v obliki asimetrične federacije. Vlada v Londonu je bila torej
pripravljena prisluhniti razlikam in preiti v decentralizacijo,
upoštevajoč te razlike. Takratna Jugoslavija tega ni zmogla. Vsem
trem enotam je zatem zaželel uspešno nadaljevanje tega projekta,
to je nadaljnje decentraliziranje lokalnih oblasti.
David Andrevv Lloyd se je zahvalil za koristno pripombo in
ponovil, da vstopajo v novo fazo in da vsega, kar se bo še razvijalo,
morda niso predvideli. Menil je, da večina ljudi v Združenem
kraljestvu podpira ta prenos pristojnosti, da je to ena od značilnosti
zrele demokracije v Združenem kraljestvu, ki se je v stoletjih
razvijala v to smer, in da je ta prenos oblasti izredno pomemben.
Čim več ljudje lahko neposredno odločajo o svojem življenju,
bolje je zanje, je dejal.

Kakšne so pravzaprav razlike med posameznimi parlamenti
Škotske, VValesa in Severne Irske? Seveda razlike obstajajo;
zlasti škotska vlada bo lahko spreminjala višino davka, imela bo
tudi zakonodajno oblast za sistemsko zakonodajo, vvaleška pa
bo imela samo pravico izdajati izvedbene zakone. Vprašanje
skupne zunanje politike je urejeno tako, da bodo vsa naša
veleposlaništva zastopala vse sestavne dele Združenega
kraljestva, kot so jih doslej. Podobno bo tudi z zadevami na ravni
Evropske unije, kjer bo naše zunanje ministrstvo zastopalo vse
interese z vseh posameznih in tudi prenešenih pristojnosti. Tu
pridem zdaj do vprašanja, ali ni nevarnosti, da bi morda ti novi
organi oblasti hoteli obiti naša veleposlaništva na tujem in
ustanavljati svoja predstavništva; mislim, da je naša mreža
zunanjepolitičnih misij tako močna in tako koristna, da bo samo
prav in samo koristno za vse, če se bodo posluževali naših
diplomatskih misij. Tudi vse naše ambasade, vse naše visoke
komisije, fei naši konzulati bodo še naprej zastopali interese
vseh, v vsem Združenem kraljestvu, kar pa ne preprečuje
posameznim regijam, da bi ustanavljale tudi svojih predstavništev
v tujini, tudi v Bruslju.

Roman Jakič, poslanec državnega zbora, se je med drugim
zahvalil tudi Britanskemu svetu, ki mu je kot edinemu iz Slovenije
omogočil prisostvovati temu zgodovinskemu dogodku, tako
imenovani devoluciji, ki je kulminirala na volitvah v VValesu in na
Škotskem.
Zanj je bil posebej zanimiv prehod s tradicionalnega večinskega
sistema v kombinirani sistem večinskega enokrožnega in
proporcionalnega. Po objavi rezultatov, ko se je ugotovilo, da
nobena od strank ne bo dobila večine glasov, ljudem ni bilo jasno,
da bo treba oblast deliti, ko so se že sprijaznili s tem, pa jim ni bilo
jasno, da lahko na oblasti participira tudi stranka, ki je dobila od
štirih največjih strank najmanj glasov.

Mislim pa, da bomo v Sloveniji in tudi v drugih državah obdržali
samo eno veleposlaništvo in zastopali Združeno kraljestvo tako
kot je prav, v interesu vseh, ne da bi pri tem posebej zastopali
interese Škotske ali interese kakega drugega predela Združenega
kraljestva.

Barry Jones, eden izmed predavateljev na seminarju, na katerem
je sodeloval tudi sam, je izjavil: "Devolution is the process and not
an event," kar pomeni, da je devolucija proces, ki se ni končal z
volitvami v valižanski in škotski parlament. S tem v zvezi je g.
veleposlanika zaprosil za oznako njegovega odnosa do
prihodnosti Združenega kraljestva. "English" zdaj pomeni tisti del,
ki še nima nacionalnega parlamenta. Oblast se je decentralizirala,
o škotskih, valižanskih in severnoirskih zadevah bodo odločali
ljudje, ki tam živijo, o skupnih in o angleških zadevah pa bodo
odločali vsi skupaj. Zato se postavlja vprašanje, ali bo naslednji
korak kreacija četrtega nacionalnega ali regijskega parlamenta,
se pravi angleškega parlamenta in ali to pomeni v prihodnje
konfederalno ureditev kraljevine in redefiniranje odnosov znotraj
Združenega kraljestva.

Ne vidim možnosti, da bi lahko zaradi tega, ker prenašamo del
oblasti, prišlo do kake posebne razlike npr. pri mojem načinu dela
v prihodnje, čeprav ima npr. Škotska izredno močna trgovinska
predstavništva. Tudi VVales ima svoje trgovinske agencije in vsi ti
prav gotovo predstavljajo in zastopajo svoje interese, pa tudi
interese Združenega kraljestva, vendar ti lahko delujejo
vzporedno. Predsednik škotske vlade je na primer dejal, da bi
želel obiskati Slovenijo in seveda ga bom obravnaval z vsem
spoštovanjem kot prvega ministra. Mislim, da ga bosta primerno
toplo sprejela tudi slovenska vlada in slovenski parlament, tako
kot bi sprejela vsakega drugega predstavnika Združenega
kraljestva.

David Andrevv Lloyd je v odgovoru navedel stališče predsednika
vlade, da bi več regijskih predstavnikov lahko predstavljalo
interese angleške pokrajine. Kaj to v praksi pomeni, je zelo težko
že danes reči. V jugozahodni Angliji so imeli včasih svoj parlament,
v katerem so govorili v posebnem angleškem dialektu. Vendar se
je skozi zgodovino to izgubilo in vprašanje je, ali ima smisel, da bi
se to zdaj na novo vzpostavljalo. Vprašanje pa je tudi, ali je dejansko
dovolj, da je v Londonu parlament za celotno Združeno kraljestvo
in Anglijo, ki se še vedno ukvarja z zadevami celotnega
Združenega kraljestva oziroma ali bi Anglija sama morala imeti
tudi neko svojo upravo. V tej smeri posebne angleške uprave se
je sicer nekaj že dogajalo in zdaj že obstaja nova uprava za
London z okolico. Pred petnajstimi leti se je ustanovila ta lokalna
ali regionalna oblast Londona s širšo okolico, s svojim županom,
kar je prav gotovo neka oblika samoupravne oblasti. Poleg tega
obstaja tudi že fregmentacija posameznih občinskih oblasti;
nekatere vodijo laburistične stranke, nekatere konzervativne
stranke. Imajo tudi župana ožjega mesta London, to je župan lord
mesta London. Ko bo izvoljen novi župan, bo London ponovno
spremenil svoj sistem uprave in mislim, da bo to dobro, je dejal.

Še nekaj vprašanj imam, ki bi jih lahko obdelal, vendar mislim, da
je zdaj že čas, da vam dam možnost, da postavite vprašanja.
Dovolite pa, da se opravičim za premalo znanja glede našega
parlamentarnega ustroja in dela v parlamentu, ker, kot sem že
dejal, sem samo navaden diplomat. Še enkrat poudarjam, da mi je
v posebno čast, da sem danes lahko tu in da govorim o tem,
kako se razvija britanska demokracija. Torej se vnaprej
opravičujem, če bodo vaša vprašanja morda preveč komplicirana,
da bi znal ali mogel nanje odgovoriti; v tem primeru si bom pridržal
pravico, da bom nanje odgovoril kasneje, pisno, potem ko bom
stvari bolj preučil.

Razprava In vprašanja
Aurelio Juri, poslanec državnega zbora, se je gospodu
ambasadorju zahvalil za izčrpno predstavitev ureditve v
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Škotov o angleški usodi.

Tudi drugi člani parlamenta, ki so izvoljeni v spodnji dom iz Škotske,
Walesa in Severne Irske, razmišljajo o celotnem Združenem
kraljestvu. Več problemov lahko nastopi npr. v zvezi z
zunanjepolitičnimi razpravami, kjer se lahko zgodi, da bodo
poslanci iz teh novih skupščin lahko ugovarjali, češ da nekaj ni v
njihovem interesu.

David Andrevv Lloyd pa je v komentarju najprej spregovoril o
tem, da je današnje britansko Združeno kraljestvo najbrž bolj
kohezivna skupina dežel in regij, kot je bila Jugoslavija oziroma
južni Balkan kadarkoli takrat, koje bila recimo Slovenija še sestavni
del federativne republike Jugoslavije. Zavedam se, je dejal, da je
Slovenija vedno ohranila svojo identiteto, svojo prepoznavnost in
vedno znova me čudi, kako toliko stoletij tuje okupacije v Sloveniji
ni vplivalo na vaš slovenski jezik; Slovenija, slovenski narod in
jezik se je obdržal in je vzdržal, je dejal v nadaljevanju.

Drugi primer je določanje šolnine. V Angliji so, na Škotskem jih ni.
To sicer za parlament v Londonu ni problem. Vprašanje pa je, kaj
bodo naredili Škoti. Ali bodo še naprej ostajali brez šolnin za študij
na visokih šolah? Ali bodo potem morali financirati svoje univerze
kako drugače?

Približno 50 % ljudi v Walesu govori valižansko in valižanski jezik
je v zgodnjih 60. letih že praktično izginil. Pravzaprav so potrebovali
neko dodatno transfuzijo in so si močno prizadevali za to, da so
ponovno uvedli valižanski jezik. To je razlika; vi niste nikoli izgubili
svojega jezika in svoje nacionalne prepoznavnosti in niste za to
rabili nikakršnih injekcij in podpor od zunaj, je dejal, z izjemo let
komunizma in Tita, ko je bila vaša lingua franca pravzaprav
srbohrvaščina, za katero mislim, da je umetna tvorba, saj nihče v
nekdanji Jugoslaviji ni bil vesel, da je moral govoriti srbohrvaško.
Vse pokrajine v Jugoslaviji so v zgodovini in tudi do konca imele
svojo lastno nacionalno identiteto in svoje značilnosti. Nekakšna
centrifugalna sila je delovala bolj v smeri, da bi vas razdružila kot
da bi vas združevala. Mislim pa, da je to, kar je v Združenem
kraljestvu, to vezivo veliko več kot to, da je nekdo Anglež ali da ni
Anglež. Kljub težavam, ki jih imamo na Severnem Irskem in kljub
ogromnim cerkvenim oziroma verskim sporom med skupnostjo
katolikov in protestantov pa je bil vendarle prav angleški jezik
tisto, kar je združevalo Veliko Britanijo oziroma Združeno kraljestvo.

Prof. dr. Ivan Kristan je v zvezi s slovenskim interesom za
vprašanje dvodomnosti postavil vprašanje reforme zgornjega
doma britanskega parlamenta z vidika interesenih elementov, ki
sestavljajo drugi dom, ter vprašanje, ali bi utegnil sedanji proces
devolucije oblasti imeti kakšen vpliv na razmišljanja o reformi
zgornjega doma.
David Andrew Lloyd je na prvi del vprašanja odgovoril, da
odločitev glede sprememb lordske zbornice še ni padla. Do
odločitve je sicer prišlo, ni pa odločeno, kako naj bo ta zbornica
reformirana. Kakorkoli že, je učinkovita in je v zgodovini veliko
storila. Prav gotovo pa je tudi popolnoma nedemokratična
institucija, kajti večina njenih članov so člani britanske aristokracije,
ki imajo pravico do sedeža v lordski zbornici zaradi svojega
plemiškega porekla. To prav gotovo vznemirja zlasti laburistično
stranko, pa naj bo v vladi ali v opoziciji, zlasti zato, ker večino
sedežev v lordski zbornici zasedajo prav aristokrati. To je po
naravi konzervativna večina. Verjetno nobeden izmed njih ni volil
laburistične vlade. Prva reforma v zvezi z lordsko zbornico v
zgodnjih 50-ih letih je bila, da so lahko imenovali tako imenovane
predstavnike v to zbornico tudi drugi in so s tem v lordsko zbornico
dvignili tudi nekatere ljudi, ki niso bili plemiškega rodu, so pa bili
pomembni za angleško javno življenje. Vendar je velika večina
sedežev v lordski zbornici še vedno v rokah aristokratov. Tu so
še nadškofi, ki po avtomatizmu sedijo v lordski zbornici in jih ne bi
mogli a priori opredeliti kot aristokrate. Bilo je tudi že odločeno, da
bo aristokratski del lordske zbornice prav gotovo bistveno manjši
in ga bo treba nekako izločiti. Približno sto teh novih ljudi, ki niso
aristokrati, bo lahko še vedno ostalo; to so na primer pomembni
odvetniki in drugi pomembni javni delavci. Drugi, ki bodo naprošeni,
da odidejo iz lordske zbornice, pa bodo tisti, ki običajno ne pridejo
v lordsko zbornico več kot enkrat na mesec in dobijo za to samo
dobro plačilo. Vprašanje je, ali bodo tako nastala prosta mesta
zapolnjena z nekimi splošnimi volitvami, ali jih bodo na novo lahko
zasedali drugi pomembni ljudje, ki prihajajo zdaj oziroma ki so že
leta 1950 prišli v lordsko zbornico. Tudi to, da nekoga postavimo
v lordsko zbornico zato, ker je nekaj pomembnega dosegel v
poslu, v politiki ali v športu, je prav gotovo lahko primeren način
izbiranja. Kakšen bo sistem zapolnjevanja teh praznih mest, ki jih
bo izpraznila aristokracija v lordski zbornici, je torej še vedno
odprto vprašanje. Izrazil je mnenje, da bo ljudstvo za normalne
odprte volitve, čemur je pritrdil tudi sam. Vlada bo morala še
razpravljati o reformi lordske zbornice in sprejeti ustrezne rešitve,
prav gotovo pa bo preteklo še najmanj leto dni, preden bo to
spremenjeno, morda celo šele v naslednjem mandatu vlade.

Osebno sem britanski veleposlanik, je dejal, imam pa v sebi
škotsko in valižansko kri. Morda tudi nekaj vikinške, kdo ve.
Vendar sem preprosto zato, ker sem živel, odraščal, hodil v šolo
in začel svoje delo v Angliji, Anglež. Nisem pa najprej' Anglež.
Najprej sem Britanec, potem pa sem Anglež, je dejal, zatem pa je
vprašanje o tem naslovil na sodelavko z veleposlaništva. Osebno
se počutim Škotinjo, je dejala, sem Škotinja po rodu in nasploh se
ne počutim Angležinjo, kar je morda čudno. Vendar sem Britanka.
V zasebnem življenju vedno govorim škotsko in sem tudi
nacionalno zavedna Škotinja. Vrsta članov parlamenta v spodnjem
domu je Škotov in se tudi počutijo kot Škoti; torej najprej kot Škoti
in nato kot Britanci.
David Andrevv Uoyd je zatem na svojem primeru utemeljil tezo,
da je težavno natančno določiti, kaj je Anglež in kaj Anglež dela v
primerjavi s kakim Škotom ali Valižanom.
Vladimir Mušič, urbanist, je prosil za razlago, zakaj je proces
prenosa oblasti oziroma pristojnosti v Združenem kraljestvu trajal
več kot 20 let, pa tudi, ali obstajajo kakšne določbe za ravnotežje
med državljanstvi ali nacionalnostmi v sestavi ministrstev na
pridržanih področjih oblasti, ki so ostala skupna.
David Andrevv Lloyd je na vprašanje, zakaj je ta prenos
pristojnosti trajal tako dolgo, odgovoril, da nobena britanska vlada
o tem ni resno razmišljala. Po instinktu konservativne vlade so
menile, da bi tak prenos pristojnosti lahko pomenil nevarnost
razpada Združenega kraljestva. Laburistična stranka pa dejansko
20 let ni bila na oblasti in število njihovih poslancev v parlamentu
je bilo tako majhno, da niso bili niti močna opozicija. Želje, ki naj bi
jih laburisti morda imeli v zvezi s to samoupravo oziroma prenosom
pristojnosti, so bile v parlamentu daleč preglasovane in prav
gotovo se s tem tudi vlada ni nikoli hotela resno ukvarjati. Ko so
laburisti prišli na vlado, sta bili njihovi glavni temi prenos pristojnosti
in reforma lordske zbornice. Nekaj časa so se sicer najprej

Po njegovem mnenju pa prenos pristojnosti, torej devolucija, ne
vpliva na spremembo lordske zbornice. Če bo nekdo iz Škotske,
VValesa ali Severne Irske želel imenovati nekoga v lordsko
zbornico, bo to lahko storil tako kot doslej, napisal bo pismo
predsedniku vlade in ga zaprosil za to.
Primož Halnz, pomočnik sekretarke državnega sveta, je izhajajoč iz srbske zgodovine - opozoril na možnost odločanja
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poigravali z mislijo o spremembi lordske zbornice, potem so
ugotovili, da je to morda prevroč krompir in so šli zato najprej v
prenos teh pristojnosti.

David Andrevv Lloyd je odgovoril, da je bila značilnost manifesta
nove laburistične stranke, da bi proporcionalno zastopanost uvedli
na neki določeni stopnji. Zdaj je proporcionalna zastopanost
uvedena na Škotskem in Walesu ter Severni Irski in lahko bi
razpravljali o tem, ali je to pravzaprav nekakšen prvi korak k
proporcionalnemu volilnemu sistemu na splošnih volitvah v bližnji
prihodnosti. Nad tem je podvomil, tudi zato, ker so pri zadnjih
splošnih volitvah po navadnem večinskem sistemu liberalni
demokrati dejansko izboljšali svoj položaj v spodnjem domu.
Pridobili so še dodatnih 11 sedežev, kar je bilo v nasprotju z
vsemi pričakovanji. Zato pobuda, da bi uvedli proporcionalni sistem,
ni več tako pomembna.

Kar pa se tiče ministrov, je dejal, da so se zelo zavedali, da so te
narodnosti zastopane v vseh vladnih inštitucijah in v vseh organih.
Britanija postaja zelo multinacionalna družba. Škoti so povsod
zastopani in povsod prisotni. V zunanjem ministrstvu je zelo veliko
Škotov. Veliko je odvisno od tega, koliko ljudi je na voljo, koliko so
zainteresirani za take funkcije. Dejansko ne vidim nobenih
sprememb v sestavi skupin manjšin ali nacionalnih skupin v
britanski vladi in tudi v parlamentu ne, je dejal. Sestava parlamenta
je pravzaprav zelo dober primer tega ravnotežja oziroma te
razširjenosti vseh interesov v našem parlamentu.
Na vprašanje udeleženca o možnih nadaljevanjih procesa
samouprave v Združenem kraljestvu je David Andrevv Lloyd
odgovoril, da mora biti neodvisnost vedno možna. Misli, da bo na
Škotskem ta težnja največja, ker je škotska nacionalistična
stranka močna in ima tudi veliko pristašev, vendar bodo o tem
ljudje odločali sami. Če se bo to zgodilo, če se bodo ljudje tako
odločili, London in britanska vlada verjetno temu ne bosta
nasprotovala, bo pa to pomenilo veliko vznemirjenje v ravnotežju
Združenega kraljestva. Menil je tudi, da se bosta Severna Irska
in Republika Irska prej ali slej združili ali ponovno povezali v eno
enoto.

Učinkovita vlada je tista, ki lahko doseže po večinskem volilnem
sistemu močno zastopanost v parlamentu. To, kar so uvedli na
Švedskem in v VValesu, je zanimivo, mogoče se bo izkazalo, da
je najbolje za obe stranki: da imaš najprej nekaj glasov, ki ti jih
prinese volilna baza, volilna okrožja, drugi pa so tisti, ki ti jih
prinašajo zastopniki regij, torej prihajajo iz samih regij. Vendar
mislim, je dejal, da kakršen koli sistem vlade že imate, pomembno
je, da lahko učinkovito in uspešno vodijo vladno politiko in državo
in da so v parlamentu zastopani tako močno, da jih opozicija ne
more nenehno ovirati. Po drugi strani pa prav zato mislim, da je
pomembno imeti tudi drugi dom in ta drugi zbor v parlamentu ima
vedno možnost dati veto na neke določene zakone in sklepe, ki
so sprejeti v prvi zbornici, oziroma jih izboljšati. Mislim, da je to
demokratično.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je ob koncu postavil
gostu vprašanje, kako to, da so se v teh enotah odločili za
kombinirani volilni sistem.

Predsednik Tone Hrovat se je nato nj. eksc. Davidu Andrevvu
Lloydu zahvalil za predavanje, gost pa je vnaprej sprejel morebitno
vnovično povabilo.
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Dr. Mojca Novak, Inštitut za socialno varstvo: Sociološki
vidiki pokojninske reforme

Mag. Gojko Koprive, Adrlatlc zavarovalna družba d.d.:
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje s poudarkom
na upravljanju premoženja pokojninskih skladov

III. Sklepne ugotovitve

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