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Uvod
Ustava Republike Slovenije, s katero smo leta 1991 utrdili na{o dr`avno samostojnost ter pravno vzpostavili temeljne institucije nove demokrati~ne ureditve, je eden najpomembnej{ih dokumentov v zgodovini slovenskega naroda. Sleherna razprava o
spreminjanju te ustave, ki poteka v okviru ustavnorevizijskega postopka v Dr`avnem
zboru Republike Slovenije, ima zato {e posebno velik pravni in politi~ni pomen. ^etudi
namre~ razli~ni predlogi za spremembo ustave {e ne pomenijo nujno, da bodo z njimi
pogojene ustavne razprave tudi dejansko privedle do ustavnih sprememb, pa imajo vse
tak{ne ustavne razprave neizogibno ve~ pomembnih u~inkov. Iz njih lahko po eni strani razberemo strokovne argumente v prid in proti ustavnim spremembam, nadalje aktualne odnose mo~i v slovenski politiki, splo{en odnos politi~nih strank, civilnodru`benih skupin, razli~nih strokovnjakov in strokovnih zdru`enj ter dr`avljanov do
vrednostnih temeljev ustave ter do njenega pomena za slovensko dr`avo in dr`avljane,
odnos vseh teh akterjev do posameznih ustavnih re{itev ter nenazadnje splo{no stanje
duhá v dr`avi v ~asu konkretne ustavne razprave. Prav zaradi vseh teh vidikov, ki imajo
{e poseben pomen za razvoj ustavnopravne in {ir{e dru`boslovne znanosti oziroma
stroke, je ustavne razprave zagotovo smiselno sistemati~no (za)bele`iti, jih predstaviti
{ir{i strokovni in lai~ni javnosti ter jih nenazadnje tako dokumentirane ohraniti tudi za
prihodnje rodove. Vse to je tudi namen pri~ujo~e zbirke, ki v kronolo{kem zaporedju
predstavlja najpomembnej{a gradiva dr`avnega zbora s podro~ja razprav o predlogih
za spremembe ustave. Med ta gradiva sodijo predvsem dobesedni zapisi razprav ter razli~na stali{~a in mnenja, ki se oblikujejo v ustavni komisiji dr`avnega zbora, v njenih
strokovnih skupinah ter na sejah dr`avnega zbora kot tak{nega.
Slovensko ustavo uvr{~amo med tako imenovane ~vrste ustave, to je tak{ne, ki jih
je v normalnih politi~nih razmerah relativno te`ko spreminjati (za sleherno spremembo
slovenske ustave je potrebno soglasje najmanj dveh tretjin vseh poslancev dr`avnega
zbora). Vendar pa to in dejstvo, da slovenska ustava tako po svoji vsebini kot pomenu
zaslu`i posebno spo{tovanje, seveda {e ne pomeni, da je ta ustava nedotakljiva. Dandanes izredno pospe{eni dru`beni razvoj terja hitro odzivnost prava, pri ~emer je treba
dru`benim spremembam ter z njimi povezanim novim politi~nim in pravnim pogledom
v~asih ustrezno prilagoditi tudi sámo ustavo. Tudi na praviloma zelo abstraktni oziroma
splo{ni ravni ustavnega urejanja temeljnih vidikov dr`avne organizacije se namre~
v~asih izka`e, da ustavodajalec ni mogel ustrezno predvideti vseh situacij oziroma
mo`nosti, ki jih prina{a dru`beno `ivljenje oziroma razvoj, zato je lahko v dolo~enih
primerih ustavna sprememba povsem smiselna oziroma potrebna.
Pravkar povedano pa nikakor ne pomeni, da naj bi bila slovenska ustava nekak{en
osrednji prostor za iskanje, preverjanje in formaliziranje najrazli~nej{ih dru`benih idej.
Ravno nasprotno. Ustava mora biti tisti dolgoro~ni in stabilni povezovalni (integrativni)
dejavnik dr`avno organizirane dru`be, v katerem so na podlagi naj{ir{ega mo`nega
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dru`benega sporazuma pravno dolo~eni temelji dr`avne ureditve ter temeljne vrednostne in funkcionalne prvine razmerja med dr`avo in posameznikom. To pomeni, da
pravno-politi~no polje ustavnosti nikakor ne sme postati prostor za eksperimentiranje
ali neodgovorno poigravanje s tak{nimi ali druga~nimi novimi zamislimi o dru`beni
ureditvi. Slovenska ustava mora zato {e nadalje oziroma dolgoro~no ohraniti vse tiste
temeljne sestavine, ki zagotavljajo vrednostno pozitivno ustavno kontinuiteto. Slednja
pa se izra`a predvsem v temeljnih ustavnih institucijah demokracije in pravne dr`ave ter
se kot tak{na, {e posebej z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, v precej{nji meri prekriva in zliva tudi z aktualnimi razvojnimi te`njami sodobne demokrati~ne Evrope.

***
Na tem mestu se uredniki za pomo~ pri urejanju te zbirke zahvaljujemo vsem svojim sodelavcem. Za vsestransko podporo pri na{em delu se {e posebej zahvaljujemo
tudi generalni sekretarki dr`avnega zbora Jo`ici Veli{~ek, za pomo~ pri dokon~nem oblikovanju zbirke pa delavcem pristojnih slu`b dr`avnega zbora in njihovim zunanjim
sodelavcem, pri ~emer gre v tem okviru na{a zahvala {e posebej mag. Du{anu Benku,
Iztoku Poto~niku in Dragu Pe~eniku. Hkrati uredniki upamo, da bo dr`avni zbor v prihodnje omogo~il ustrezno dograjevanje te zbirke, ki lahko skupaj z zbirko iz leta 2001
(Nastajanje slovenske ustave - izbor gradiv Komisije za ustavna vpra{anja 1990-1991,
ur. Miro Cerar / Gorazd Pereni~, Dr`avni zbor 2001, 1280 strani) vsekakor pomembno pripomore k poznavanju in preu~evanju na{ega novodobnega ustavnega razvoja.

Dr. Miro Cerar
Dr. Ale{ Novak
Boris Vri{er

Ljubljana, oktober 2004
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Uredni{ko pojasnilo
V pri~ujo~em izboru gradiv so zbrani dobesedni zapisi razprav, ki so potekale v okviru ustavnorevizijskih postopkov v Dr`avnem zboru Republike Slovenije ter zapisi razli~nih strokovnih in drugih stali{~ in mnenj, ki so spremljala omenjene razprave. Le-te
so potekale prete`no v ustavni komisiji in v krogu njenih strokovnjakov ter seveda v
dr`avnem zboru kot tak{nem. Zbirka zajema veliko ve~ino, ne pa tudi vseh gradiv, ki so
nastala v ~asu ustavnih razprav, kajti ~e bi vanjo vklju~ili tudi vsa manj pomembna gradiva (npr. dopisi, pobude in mnenja dr`avljanov in drugih subjektov ali morebitni dobesedni zapisi javnih predstavitev mnenj – vsa tak{na gradiva so seveda shranjena v arhivu dr`avnega zbora), bi obseg zbirke presegel razumno mero, pri ~emer sama sporo~ilnost razprav oziroma gradiv ne bi bila bistveno ve~ja od sedanje.
V zbirki so ustavne razprave sistemati~no razvr{~ene po kronolo{kem zaporedju.
Celotno gradivo, ki je zajeto v zbirki, smo uredniki s pomo~jo sodelavcev ve~krat pregledali oziroma prebrali in v kon~ni fazi urejanja tudi oblikovno uskladili. Poudariti je
treba, da so v zbirki predstavljeni neavtorizirani ter neredigirani oziroma nelektorirani
dobesedni zapisi razli~nih ustavnih razprav ter strokovnih in drugih stali{~ in mnenj. Da
bi olaj{ali prebiranje gradiva, pa smo uredniki skupaj s sodelavci v besedila selektivno
vnesli {tevilne manj{e jezikovne popravke - npr. ustrezna postavitev lo~il, popravki zatipkanih ~rk oziroma besed, popravki nekaterih osebnih imen ter popravki originalnih
izpisov nekaterih tujk in kraj{ih stavkov oziroma besednih zvez v tujih jezikih. Pri vsem
tem zaradi razli~nih razlogov (velik obseg besedil, razli~ni pristopi pri originalnem oblikovanju dobesednih zapisov razprav itd.) v vseh navedenih pogledih ni bilo mogo~e
zagotoviti popolnega poenotenja v pristopu ter {e manj odpraviti vseh jezikovnih nepravilnosti. Vendar pa slednje niti ni bil na{ cilj, kajti temeljno vodilo pri na{em delu je
bilo, da naj oblikovanje besedila v ~im ve~ji meri sledi izvirni obliki zapisov, saj bi druga~en pristop terjal predhodno avtorizacijo in s tem tudi celovito redakcijo besedil. To
pa bi lahko marsikje tudi bistveno spremenilo ali zameglilo dejanski potek razprav ter
sporo~ilo avtenti~nih besedil. Prav avtenti~nost in preglednost ustavnih razprav sta zato
osrednji oziroma temeljni zna~ilnosti pri~ujo~e zbirke.
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
USTAVNA KOMISIJA
5. redna seja
(17. oktober 1997)
Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Ustavne komisije

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Pri~enjam peto sejo Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije s predlaganim dnevnim redom. Prvi~, potrditev zapisnika ~etrte seje komisije. Osnutek zapisnika je na vpogled v Lotus Notes. Drugi~, predlog za za~etek postopka za spremembo prvega odstavka 82. ~lena Ustave Republike
Slovenije. Dnevni red je dolo~en. Ima kdo kak{no pripombo ali dodatno mnenje? ^e
nima, potem je dnevni red soglasno sprejet. Prehajamo na prvo to~ko dnevnega reda,
potrditev zapisnika ~etrte seje komisije. @eli kdo o tem besedo? Da vas spomnim ~etrta
seja Ustavne komisije je bila 8. julija letos. Ker ni razprave, dajem na glasovanje zapisnik
~etrte seje Ustavne komisije. Kdo je za? Dvanajst ~lanov. Je kdo proti? Nih~e. Ugotavljam, da smo sprejeli zapisnik ~etrta seje Ustavne komisije. Prehajamo na drugo to~ko
dnevnega reda - predlog za za~etek postopka za spremembo prvega odstavka 82. ~lena
ustave Republike Slovenije. Pri tej to~ki ste prejeli naslednjega gradiva, poleg predloga
ve~ kot {tirideset tiso~ volivk in volivcev za za~etek postopka za spremembo ustave, je
tudi ve~ kot {tirideset tiso~, ki je objavljen v Poro~evalcu {t. 23 z dne 17. junija letos. Prejeli ste tudi stali{~e oziroma mnenje strokovne skupine, prav tako ste prejeli tudi mnenje
Vlade Republike Slovenije. Vsak poslanec in poslanka ga je sprejel, danes smo ga pa {e
dodatno razmno`ili, ~e je slu~ajno to mnenje zalo`il. Predlagal bi, da bi razprava potekala na naslednji na~in. Najprej bi predstavnik predlagateljev predloga za~etka postopka predstavil predlog, nato bi dali besedo predstavniku vlade, ~e bo med nami prisoten
in potem pa bi dali tudi predstavniku strokovne skupine besedo. Ta strokovna skupina
je bila tudi predlagana na predlog Ustavne komisije. Se strinjate s takim na~inom dela?
Da. Ni nasprotovanj. Torej potem dajem besedo gospodu Janezu Jan{i, ki je tudi predstavnik predlagateljev za spremembo prvega odstavka 82. ~lena Ustave Republike Slovenije. Prosim.
JANEZ JAN[A: Hvala za besedo. Delno bi rad ponovil obrazlo`itev, ki smo jo `e
podali, ko smo na Ustavni komisiji prvi~ razpravljali o tej temi. [e posebej glede na to,
da je sedaj tudi skupina treh pravnikov pripravila neko mnenje, kjer se brez teoreti~nega vidika loteva tega vpra{anja mo`nosti odpoklica oziroma pred~asne zamenjave poslancev. Interes oziroma pobuda za to, da se predlaga taka ustavna sprememba, je
5. seja Ustavne komisije DZ RS

27

pri{la v bistvu od volivcev, ki so v prakti~no vseh treh dosedanjih mandatih oziroma teh
mandatih, ker ta pobuda je bila vlo`ena lani, spremljali delo Dr`avnega zbora, izvoljenih predstavnikov ljudstva in ugotavljali velikansko nemo~, ko je {lo za bistvene razkorake med predvolilnimi obljubami in tistim, kar je potem zakonodajna oziroma izvr{ilna
oblast delala. [e posebej so se v volilnem telesu odra`ale take stvari, kot so bili prestopi
poslancev, tudi v ~asih, ko se je s takimi prestopi omogo~alo nekatere strate{ke odlo~itve in ko je {lo za razli~na ekscesna dejanja, ki so jih povzro~ali posamezni poslanci in
ko so mediji in pa tudi strokovna javnost pa~ ugotavljali, da to, da tukaj ni nobenega
zdravila, kdor je bil pa~ izvoljen za {tiri leta, lahko po~ne karkoli, lahko dela, lahko ne
dela, ima mandat. Po ustavi naj bi bil vezan samo na splo{no odgovornost celotnemu
ljudstvu. Volivci, ki so pa konkretno glasovali za njega, pa nimajo na njegovo delo v {tirih letih nobenega vpliva. Ko smo mi iskali re{itve v odgovorih na ta vpra{anja, smo se
zavedali, da gre za zadevo, ki ni nova, da gre za probleme, ki so se pojavljali v zgodovini
parlamentarnih demokracij v zadnjih dvesto letih, da je praksa dajala razli~ne odgovore
na ta vpra{anja, vendar pa smo se tudi zavedali dejstva, da je Slovenija prakti~no zaradi
svoje mlade demokrati~ne tradicije, kratke demokrati~ne tradicije v specifi~nem polo`aju, da je ta polo`aj mo`no bolj primerjati s tem, kar je v drugih postkomunisti~nih
dr`avah kot pa v Zahodni Evropi, v dr`avah z bogato demokrati~no tradicijo in da zaradi tega nekateri odgovori na ta odprta vpra{anja ne morejo biti enaki kot pa na zahodu.
Javnomnenjske raziskave, ki so bile objavljene v zadnjih treh letih, so ugotavljale med
ljudmi neko stisko v zvezi s to dilemo v mo`nosti vpliva na izvoljene predstavnike ljudstva oziroma na poslance in po nekaterih raziskavah je tudi ve~ kot devetdeset odstotkov
volivcev za to, da je ta odgovornost poslancev, ki se jih izvoli, volivcem bistveno trdnej{a, kot pa omogo~a sedanja ureditev. Glede na to, da je s strani pravne stroke potem,
ko so bile predlagane nekatere re{itve, pri{lo opozorilo, da bi bilo samo v zakonodaji
prakti~no nemogo~e definirati re{itve, ki bi uveljavljale ve~jo odgovornost glede na obstoje~e ustavne dolo~be, smo se potem odlo~ili, da predlagamo za~etek postopka za
spremembo ustave v tistem delu, ki pa~ dolo~a odnos med volivci in izvoljenimi predstavniki. To podporo smo dali v ta predlog, to pobudo smo dali v opredeljevanje volivcev v skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi in v rekordnem ~asu se je
pod to pobudo podpisalo nekaj deset tiso~ volivcev. Prakti~no ni bilo tukaj nobenih dilem in pomislekov, kljub temu, da so prihajale z nekaterih strani razli~ne politi~ne, pa
tudi druga~ne diskvalifikacije te pobude. Predlog, tako kot je zdaj formuliran, ne uvaja
imperativnega mandata. Od teh treh elementov, ki opredeljujejo povezavo med volivcem in med predstavnikom, krepi predvsem enega, to je odgovornost. Predlog, tako
kot je formuliran, ne predstavlja instituta odpoklica, ki bi ga vnesli v ustavo neposredno, ampak predstavlja se zgolj mo`nost zamenjave izvoljenega predstavnika ljudstva
pod relativno zelo te`kimi pogoji oziroma ob izpolnitvi zelo visokega praga v nekih primerih, ko bi pa~ ve~ina volivcev v volilnem okraju, kjer se izvoli tega poslanca, tako odlo~ila. Se pravi, ne gre za institut odpoklica neposredno, gre za institut delnih pred~asnih volitev v enem volilnem okraju. To, kar sem zdaj povedal, seveda pomeni tudi to,
da bi taka sprememba oziroma taka sprememba ustave, ~e bi bilo to sprejeto, za sabo
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potegnila tudi spremembo volilnega sistema glede na to, da v obstoje~em volilnem sistemu, ki omogo~a tudi izvolitev preko nacionalnih strankarskih list, vsi poslanci niso
ali pa nismo bili izvoljeni v svojih okrajih in je prakti~no ta dolo~ba, ~e bi bila sprejeta, ki
jo zdaj predlagamo, neuporabna v tem volilnem sistemu oziroma je volilni sistem neskladen s to dolo~bo. Moram re~i, da se strinjamo z navedbo te skupine pravnikov v
to~ki tri, ki se tukaj teoreti~no opredeljuje do pa~ reprezentativnega ali pa imperativnega mandata in ugotavlja, da se je ta teoreti~no zami{ljeni predstavni{ki oziroma reprezentativni mandat, svobodni poslanski mandat v praksi, in mi poudarjamo {e posebej v
na{i praksi, v bistvu skvaril oziroma je zaradi dejstva, da volilni sistem omogo~a tukaj,
celo uzakonja grobe posege strank pri kandidacijskem postopku in tudi pri volitvah,
pa~ oddaljil od svojega bistva. In ta stavek, ki se glasi: "Zato je reprezentativni mandat v
praksi strankarskega sistema pogosto zgolj efektiven", je zelo resni~en in z na{im predlogom, tako kot je definiran, `elimo nekako vse obsegajo~o mo~ tega posrednika, se
pravi stranke, med volivcem in med poslancem omejiti s tem, da se okrepi institut odgovornosti poslanca do volivcev. Na ta na~in je tudi zelo na kratko in najbolj u~inkovito
seveda odgovorjeno na tiste kritike, ki pa~ pravijo, da bi se s tem omejila svoboda odlo~anja poslanca. Mi smatramo, da je ta tako ali tako v tem sistemu, ki je v veliki meri
omejena, {e posebej pri tistih poslancih, ki so popolnoma odvisni od tega, ali bodo izvoljeni, od tega, ali so na nacionalni listi ali ne, ne pa od volivcev in `elimo s tem institutom na neki na~in omejiti to posredni{ko vlogo stranke, ki je zdaj kljub tej dolo~bi v ustavi z zakonodajo v na{em sistemu tako opredeljena, da dejansko, bom rekel in to z neprave strani omejuje ta zamisel o predstavni{kem ali svobodnem poslanskem mandatu.
Glede na to, da je od vlo`itve te pobude je bilo `e precej ~asa, da se je v tem ~asu nabralo tudi nekaj dodatnih utemeljitev za in proti. Smatram, da je nekako skrajni ~as za to, da
se ta razprava za~ne. Ob tem pa na koncu opozarjam {e na to dilemo, ki {e vedno obstaja in po na{em mnenju ni razre{ena v teh odgovorih, ki smo jih dobili, in se nana{a na
proceduro. Postavlja se vpra{anje, kak{en smisel ima ta institut zbrati najmanj trideset tiso~ podpisov za to, da se za~ne postopek za spremembo ustave, ~e je potem potrebno
za to, da gre ta postopek v naslednjo fazo, zbrati {e dve tretjini glasov poslancev? ^e se
bo v praksi izkazalo, da je stvar tak{na - in nekateri odgovori, ki smo jih dobili od pristojnih delovnih teles, pa~ gredo v to smer - potem bo treba ugotoviti, da je ta institut v zakonu o referendumu, o ljudski iniciativi, prakti~no, pa tudi v ustavi, kjer je ta mo`nost
opredeljena zgolj fiktivno; ~e rabi{ trideset tiso~ podpisov za to, da za~ne{ postopek, in
mora{ hkrati zbrati seveda {e dve tretjini glasov v parlamentu, da se ta postopek tudi dejansko za~ne, potem je to povsem brezpredmetno, ker ~e ima{ dve tretjini, itak ne rabi{
tudi trideset tiso~ podpisov. Jaz ne bi rad, da bi vsi tisti, ki so to podpisali, na koncu
spoznali, da so bili izigrani s to proceduro. Zato smatramo, da je edino pravilno tolma~enje v tem, da se postopek za~ne, ko je ta ustavna meja izpolnjena, se pravi teh trideset tiso~ podpisov, in da ga je mo`no ustaviti z dvema tretjinama glasov v Dr`avnem
zboru, tako kot je pa~ potrebno za odlo~anje o ustavnih stvareh. Tudi to ne re{uje celotnega vpra{anja, ker je potem {e naslednja faza, kjer se to {e vedno lahko zgodi, ampak
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vseeno, tukaj je treba najti neko ravnovesje med ljudsko iniciativo in med mo~jo poslanskega glasu. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Jan{a. Samo {e dve tehni~ni opombi. Jaz sem v za~etku pozabil povedati, da se je za dana{njo sejo opravi~il
gospod Zmago Jelin~i~, ~lan Ustavne komisije, imamo pa tudi dve pooblastili: dr. Franca Zago`na nadome{~a poslanec, gospod Stanislav Bren~i~, gospod Rudolf Petan pa
nadome{~a poslanca, gospoda Bogomirja [pileti~a. Predlagam tudi, da ta proceduralna
dilema, o kateri je govoril gospod Jan{a, da je tudi seveda lahko sestavni del na{e razprave, ampak da posku{amo najprej vsebinske zadeve razre{iti, potem pa seveda tudi
to, kar je bilo zdaj na koncu omenjeno. Ali je med nami predstavnik vlade? Ga ni. Torej,
vlada je dala svoje mnenje dne 3. julija, mislim, da ga imate vsi na klopi. Skupina pravnih strokovnjakov, dr. Igor Kau~i~, dr. Franci Grad in mag. Miro Cerar, pa je pripravila
strokovno mnenje. In prosim predstavnika komisije, da poda stali{~e. Dr. Igor Kau~i~,
prosim.
dr. IGOR KAU^I^: Hvala lepa. Torej, na{a delovna skupina je na pro{njo Ustavne
komisije pripravila mnenje, ki ga imate pred seboj, pri ~emer smo si delo razdelili tako,
da sem sam v prvem delu teoreti~no predstavil vpra{anje poslanskega mandata ter
pravno doktrinarna stali{~a v zvezi s tem. V drugem delu je kolega Grad raz~lenil razmerje med poslanskim mandatom, mo`nim odpoklicem poslanca in volilnim sistemom. V tretjem delu pa se kolega mag. Miro Cerar ukvarja z aktualnim predlogom za
spremembo ustave. Torej, v prvem delu sem, kot ste `e opazili, v to~ki ena in dve se lotil
vpra{anja, ki pravzaprav ne predstavlja ni~esar novega, v teoriji je ve~ ali manj znano. In
moram re~i, da okrog tega ni omembe vrednih razhajanj, kar se seveda v na{i stroki zelo
redko dogaja. Pri tem seveda izhajam iz bistva, to je, da odpoklic poslanca bistveno posega v pravno razmerje, ki mu pravimo poslanski mandat. In glede na to predstavljamo
dve temeljni obliki mandata: to sta imperativni in reprezentativni mandat. Kar se prvega
ti~e, lahko re~em, da je danes prese`en, prese`en v tem smislu, da je pri obravnavi mandata potrebno izhajati iz tega, kje urejamo ta mandat - ali gre za splo{no politi~ni dom ali
pa gre za interesno predstavni{tvo, kar danes tudi ni novo. Recimo, pri nas bi sem sodil
dr`avni svet. Torej, tukaj obravnavamo izklju~no splo{no politi~ni dom, torej predstavni{tvo splo{nih politi~nih interesov. No, in iz tega je torej ta imperativni mandat `e prese`en, kajti glede na te tri konstitutivne sestavine, ki jih je `e uvodoma omenil gospod
Janez Jan{a, to sta vezanost poslanca na volilno telo, odgovornost temu telesu in kot
mo`na sankcija odpoklic - torej ti trije elementi so merilo za vrednotenje mandatov,
tako teoreti~no kot tudi prakti~no. In s tega vidika lahko za imperativni mandat ugotovimo, da morajo biti, ~e lahko o njem govorimo v klasi~ni obliki, zastopani vsi trije elementi; torej, da so volivci vezani na navodila svojih volivcev, da so za delo v parlamentu
njim odgovorni in, seveda, da jih lahko volivci kot skrajno sredstvo tudi odpokli~ejo, ~e
seveda z njimi niso zadovoljni. @e na tem mestu naj omenim, da danes, ko govorimo o
splo{no politi~nem domu, opozarjam, takega mandata ne poznamo nikjer v svetu ali
bolje re~eno, vsaj jaz ga ne poznam, morebiti kje obstaja. Teorija o drugem, torej reprezentativnem mandatu pa je nastala prav zaradi sodobnega razvoja parlamenta, ker je
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bilo v praksi nemogo~e, da bi bili poslanci tesno vezani na svoje volivce, kajti predstavljalo bi, da bi morali o vsaki pomembnej{i odlo~itvi z njimi opraviti konzultacije. Tako,
da je `e zelo zgodaj v Franciji, kasneje pa tudi v Angliji, torej nekaj stoletij nazaj, pri{lo
do tega, da se je razmi{ljalo o drugi obliki mandata, po kateri naj bi volivci sicer izvolili
svoje predstavnike, vendar z dnem izvolitve poslanci ne bi postali mandatarji svojih volivcev, ampak bi v bistvu imeli kolektivni mandat, ne pa individualni mandat; in ta kolektivni mandat predstavlja parlament kot celoten njihov organ. Na podlagi tega, seveda, ~e gledamo ~isto zgodovinsko, se ni `elelo dose~i to, kar mi danes govorimo, ampak je novonastajajo~a bur`oazija s tem `elela eliminirati partikularne, zlasti fevdalne
interese in pod to zveli~avnostjo seveda dvigniti mandat na neko predstavni{tvo ljudstva, to je treba seveda re~i. Ampak kasneje se je pokazalo, kot se sicer v praksi ka`e, da
nek institut, ki dobi, ki nastane iz ~isto drugih razlogov, poka`e v praksi sila dobre elemente funkcioniranja, in tako je tudi s tem mandatom. Torej, volilci so v tem mandatu sicer izhodi{~no mandatarji, ampak kasneje, ko je poslanec izvoljen, ne predstavlja svojih
volivcev, torej svojega volilnega okraja oziroma volilne enote, temve~ predstavlja vse
volivce, torej celotno volilno telo ali, kar obi~ajno pravimo, celotno dr`avo. No, ta nevezanost na volivce, ki seveda izklju~uje tudi odpoklic poslanca - ko govorim o odpoklicu
poslanca, govorim striktno o pravni obliki odpoklica, ne o tako imenovanih skritih oblikah odpoklica, kar se, kot veste, dogaja na naslednjih volitvah; torej, ~e se volilno telo s
poslan~evim delom ne strinja, lahko izrazi svoje nezadovoljstvo s tem, da ga pa~ ne izvoli. Torej, ne govorim o tem, ampak o pred~asnem odpoklicu poslanca. Vendar seveda
se je tudi hitro pokazalo, da je to - in to sem tudi napisal - v bistvu v praksi zgolj fiktivno;
fiktivno zato, ker je ta prazen prostor potem, ko so se volivci umaknili iz razmerja med
poslanci, zapolnila politi~na stranka, ki se je kot z dobrimi uslugami ponudila `e v predvolilnem obdobju, kasneje pa, ko je poslanec izvoljen, tudi v ~asu delovanja v parlamentu. Torej, politi~na stranka je prevzela v celoti pobudo; poslanci so formalno {e
vedno ostali predstavniki ljudstva, dejansko pa so postali predstavniki politi~nega programa ali politi~ne stranke. Vendar ne glede na dejansko razmerje, je pravno razmerje,
ki ga postavljajo vse ustave, pomembno zato, ker ohranja en steber delovanja politi~nega sistema, to je prepre~uje popolno partikularizacijo parlamenta v tem smislu, da bi bili
poslanci v njem zgolj izvr{evalci navodil svojega volilnega telesa. Torej ne glede na to
dejansko situacijo, je to sila pomemben pravni institut in seveda ni naklju~je, da ga zato
uvajajo in poznajo vsi ustavni sistemi. Res pa je tudi, da je stranka v nekaterih sistemih
nadomestila to vezanost s tem, da so z neformalnimi oblikami vezali poslanca na politi~no stranko tako, da - kot je recimo v Veliki Britaniji -, da poslanec podpi{e izjavo o odstopu, ki jo kasneje, ~e politi~na stranka oziroma vodstvo z njim ni zadovoljno, v bistvu
vnov~i, kadarkoli ho~e. Poznamo {e tudi druge oblike tako imenovanega prostovoljnega odstopa poslanca, vendar je to treba lo~iti od pravnega, torej ustavnopravnega odstopa poslanca in v prispevku tudi na to opozarjamo. Naj ta svoj kratek ekskurz kon~am
s primerjalno ureditvijo, ki sledi tej to~ki, v kateri ugotavljam, da na dr`avnopravni ravni, poudarjam torej na ravni dr`ave danes takega mandata, torej take mo`nosti odpoklica poslanca ustave, ne poznajo, da ga pa izjemoma poznajo na ravni ~lanic federalnih
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enot, torej na ravni dr`av, recimo v ZDA ali recimo v [vici, na ravni kantonov. Tukaj ne
gre za splo{no politi~ne domove, ampak gre za domove teh ni`jih enot. V ZDA je to
znano v obliki recalla in kot je sicer v Ameriki, ki je zelo racionalen narod, so tudi to
sankcionirali z pla~ilom. Torej, ~e gre za neupravi~eno akcijo odpoklica, stro{ke nosi
predlagatelj, sicer pa dr`ava. Torej, to `e lahko ka`e na to, da se posku{a tam, kjer to
vendarle obstaja, omejevati z nekimi razumnimi postopki. Omenil bi tudi Srbijo, pa ne
iz kak{nih posebnih razlogov, ampak ker je to ena izmed novej{ih ustav, ki je to vklju~ila, vendar tudi ta ne predvideva postopka odpoklica poslanca. Torej ostala je na pol
poti, na pol poti v tem smislu, da je predpisala odgovornost volivcem, ne pa tudi od postopka odpoklica, kar je verjetno najslab{a mo`na re{itev. Pri tem ugotavljamo, da je nekaj podobnega poznala tudi na{a prej{nja ustava pod imenom delegatski mandat, ki pa
kot vemo v tem smislu, ki je danes predmet razprave, ni pretirano funkcionirala, je pa
bil poskus, da bi vendarle dileme, ki jih navaja gospod Janez Jan{a in ki so v javnosti prisotne, torej dileme o tem, da vendarle tudi poslanec mora svojo misijo opravljati v duhu
tega, za kar je bil izvoljen. Torej da vendarle je nekomu vezan in v tem poskusu preseganja klasi~nega politi~nega predstavni{tva in hkrati imperativnega mandata so na{li
neko srednjo pot, teoreti~no zelo posre~eno, ki zdru`uje oba elementa. Vendar, kot je
meni to znano, je bil to edini poskus v zgodovini preseganja klasi~nega politi~nega
predstavni{tva in ga tudi danes nih~e ne pozna. Zato na{ ustavodajalec leta 1991 ni mogel ni~esar drugega storiti kot napisati to, kar poznajo vsi ostali v svetu. S tem, da je
predpisal to nevezanost, torej da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in da niso vezani na nikakr{na navodila, kar pomeni, da je izrecno izklju~en imperativni mandat, ponekod pa ga izrecno predpisujejo. Torej na~ini so razli~ni, vendar imajo vsi eno sti~no
to~ko, to je izklju~itev tega mandata vezanosti in posledi~no, poudarjam, ~eprav ustave
o tem ne govorijo, tudi na{a o tem ne govori, torej posledi~no tudi izklju~itev mo`nosti
odpoklica poslanca. Ta institut bi moral biti predmet razprave, ko gre za interesno politi~no predstavni{tvo. To pa je dr`avni svet. O tem sem `e pred leti pisal in zdi se mi, da
bi pa v tem telesu morali uvesti neko obliko imperativnosti, kajti gre za zastopanje nekih konkretnih politi~nih interesov. V svojem prispevku omenjam tudi pripadnika narodnosti v Dr`avnem zboru, kar je tudi posebnost v svetu, ker sta v nekem smislu vezana `e po naravi stvari, torej zaradi funkcije, ki jo opravljata v Dr`avnem zboru, zaradi
na~ina izvolitve v Dr`avni zbor, torej gre za neko vezanost, ampak ustava tega ne razlikuje. Zato tukaj ne moremo ustavnopravno govoriti o druga~nem mandatu, kot pa ga
ima ostalih oseminosemdeset poslancev. Sam svoj prispevek zaklju~ujem s tem, da bi
odpoklic poslanca, ne glede na mo`ne razli~ne posledice, vendarle pomenil uvedbo
vsaj dveh od treh konstitutivnih elementov imperativnosti, kajti odpoklic poslanca je
posledica ne~esa, posledica nedela. Torej ~e poslanec ne dela dobro, naj bi se odpoklical. Pri tem je vpra{anje, kako postaviti merila za to, da poslanec ne dela dobro. To je
verjetno tehni~no izjemno te`ko dose~i. Ker ~e se dolo~i odgovornost, je potem treba
dolo~iti tudi sankcijo odgovornosti. Ta sankcija je predlog za odpoklic, sicer na izjemno
restriktiven na~in. Kako bi to v praksi funkcioniralo, je te`ko predvideti. V vsakem primeru bi po predlogu to bilo vse prej kot enostavno, ker ka`e na resnost take akcije, v
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katero bi se lahko predlagatelji podali. V vsakem primeru pa se ne bi mogli izogniti, pa
ne samo teoreti~no, temve~ tudi pravno sistemsko, da s tem uvajamo pomembne oziroma klju~ne elemente imperativnosti v na{ ustavni sistem, torej v funkcioniranje Dr`avnega zbora. Hvala lepa. Predlagam, da kolega Grad nadaljuje z volilnim sistemom.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, dr. Grad. Imate proceduralni predlog? Ne. Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Samo nekaj bi preciziral, preden se zgodi, preden se izgubi
smisel tega, kar je gospod Kau~i~ povedal. Samo na to in zelo na kratko. Posebnost v
svetu je, da so taki sede`i predvideni na ustavni ravni v Republiki Sloveniji. Ni pa nobena posebnost, kar zadeva volilne zakonodaje in druge predpise, ker mnoge ureditve v
resnici poznajo mehanizme, skozi katere ali predstavniki narodnih skupnosti ali kdo
drug, ki sicer ne bi mogel sodelovati pri politi~nem odlo~anju, mu je omogo~eno, da sodeluje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Dr. Grad.
dr. FRANCI GRAD: Hvala. Kolega Kau~i~ je bil po svoje v bolj{em polo`aju pri
svojem delu kot jaz, kajti kot vam je `e na za~etku povedal, se je oprl na prevladujo~o
doktrino in prakso po svetu. Dejansko nikomur, ki resno razmi{lja o sodobni demokraciji, ne pride na pamet, da bi sploh razmi{ljal o odpoklicu, kajti ne gre samo za vpra{anje
mandata. Gre tudi za vpra{anje drugih mehanizmov sodobne dr`ave. Odpoklic je in to
je zelo lahko dokazati, ne da bi se spu{~al posebej v to, popolnoma skregan s parlamentarnim sistemom, kakr{nega imamo. Preprosto je parlamentarni sistem nemogo~e
vzpostavljati, ~e bi postavili odpoklic. To bi {lo mogo~e v predsedni{kem ali skup{~inskem sistemu do dolo~ene mere, kakr{nega smo imeli prej, parlamentarni sistem tega
prakti~no ne dopu{~a. Ampak to ni moja tema. Moja tema je povezava med odpoklicem
in naravo volilnega sistema in tu se nisem mogel opreti na nobeno doktrino, ampak so
ta razmi{ljanja moja in zato bolj izpostavljena kritiki, kar je popolnoma razumljivo. Izhajal sem iz tega, da odpoklic pomeni pravzaprav nekak{ne negativne volitve - pozitivne
volitve so izvolitev nekoga za poslanca - v neki volilni enoti. Kaj to pomeni? To pomeni,
da se lahko poru{i razmerje med politi~nimi strankami, kot je bilo postavljeno ob rednih
volitvah. Bistvo proporcionalnega sistema je, da se z njegovo pomo~jo tako razmerje
vzpostavi in bistvo proporcionalnega sistema je tudi v tem, da se to razmerje prenese v
parlament. Pri odpoklicu bi samo del volilnega telesa v volilni enoti to razmerje lahko
popolnoma poru{il in s tem pravzaprav vplival na voljo celotnega volilnega telesa. Pri
ve~inskem sistemu je pravzaprav to vgrajeno v ta sistem. Ve~inski sistem - o sistemih
lahko razmi{ljamo z vidika po{tenosti ali nepo{tenosti, goljufije ali negoljufij ipd., to je
vedno mo`no - ampak v teoriji pravijo, da je ve~inski sistem do volivcev nepo{ten zaradi tega, ker ne odra`a njihove volje. Volilno telo je politi~no razdeljeno. Organizacijski
izraz te politi~ne razdeljenosti so politi~ne stranke. Izraz na ravni ... dr`avnih organov je
zastopanih iz politi~nih strank v parlamentu in parlament naj bi bil po tej filozofiji odraz
politi~nega razpolo`enja volilnega telesa. Tega zagotavlja proporcionalni sistem, ve~inski sistem pa ne. Odpoklic v ve~inskem sistemu bi bil zato, ~e vse ostalo odmislimo,
pravzaprav v skladu s tem sistemom, ni z njim skregan. Odmi{ljam vso razpravo, ki je
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bila pred tem o mandatu. Govorim samo o volitvah. Bi bil mo`en, kajti tudi pri volitvah
gre za to, da se v eni volilni enoti odlo~i o poslancu, za katerega je ve~ina, ali relativna
ve~ina ali absolutna ve~ina. To je stvar dveh razli~nih volilnih sistemov. V nobenem primeru pa to ne zagotavlja tega, o ~emer sem govoril, da se volja, politi~no razpolo`enje
ljudi odrazi v parlamentu. Tega ta sistem ne zagotavlja. Pa ne mislim govoriti o prednostih in slabosti sistemov, kajti vsi vemo, da ima ve~inski sistem celo vrsto pozitivnih
stvari, ampak govorim o tem vpra{anju zastopanosti. Trdim namre~, da bi odpoklic po
svoji naravi, ~e bi ga uvedli, ustrezal edino ve~inskemu sistemu, ne pa proporcionalnemu sistemu, ki bi omogo~al, da se politi~na struktura parlamenta, izra`ena v zastopanosti strank v parlamentu z odpoklicem med mandatno dobo spreminja. V na{i ustavi imamo kot edini instrument, kjer se lahko ta struktura spremeni med mandatno dobo
mo`nost pred~asnih volitev, drugega v tej ustavi ne poznamo. Zato sem mi zdi, da bi, ~e
bi uvedli odpoklic, pomenilo to tudi prejudiciranje volilnega sistema. Jaz sem prepri~an
in ne da bi to {e dodatno utemeljeval, ker je napisano v tem papirju, da, ~e bi uvedli odpoklic, moral temu slediti tudi ve~inski volilni sistem. Pri tem moram ponovno poudariti, da sam osebno ne mislim, da je kak{en sistem bolj{i ali slab{i. Absolutno ne. Ampak
to, trdim, bi pomenilo prejudiciranje volilnega sistema v ustavi. To bi pa pomenilo tudi,
da smo se odpovedali ideji, kakr{na je bila `e ve~krat, kot je bila uveljavljena ob sprejemanju ustave in je bilo to `e ve~krat kasneje omenjeno, da ustava ne dolo~a volilnega sistema. S tega vidika bi to pomenilo, po mojem mnenju, posredni poseg v ustavo samo z
vidika volilnega sistema. Ne neposredni, posredni pa nedvomno. Skratka, odpoklic bi
po mojem prepri~anju pomenil tudi izrek za ve~inski volilni sistem, posledi~no. Omenil
bi tudi to, da bi posredno vplivalo to tudi na druge dele ustave, posredno v primerih zlasti na parlamentarni sistem, kakr{nega imamo vzpostavljenega; vsaj na~eloma ga imamo, v praksi vemo, da je bistveno bolj skup{~inski sistem to kot parlamentarni. S tega vidika bi rekel lahko takole, kar se ti~e razmerja med idejo o odpoklicu in volilnim sistemom in njunega odnosa do ustave. Uvedba odpoklica bi bila z vidika volitev; naj poudarim, da ne govorim o tem, kar je govoril kolega prej. Z vidika volitev bi bila torej na
nek na~in nedopustna v ustavi iz razlogov, o katerih sem govoril. In ker sem `e pri besedi, bi rekel samo {e nekaj. Prepri~an sem seveda in vsa praksa dokazuje res, kot je predstavnik predloga povedal, da se v na{em parlamentu dogajajo stvari, ki se v sodobnih
demokracijah ne smejo dogajati, da se poslanci sprehajajo iz ene politi~ne stranke v
drugo, da tudi ...(...) volivcev pomeni ob~utek ogoljufanosti. Nedvomno, tu pa gre za
vpra{anje neke politi~ne po{tenosti, kar je seveda povezano z dvema pojavoma. Prvi~ s
tem, da so se stranke pri nas... se verjetno na prej{nji delegatski sistem razpasle ~ez vsako razumno mero in to, kar imamo, je kot partitokracija za moje pojme; tipi~na italijanskem vzoru. Drugo, seveda pomeni pomanjkanje vsake politi~ne kulture odgovornosti,
kar se ka`e v mnogih pojavih, po tem, da nih~e ne ve, kdaj je treba odstopiti in ohraniti
politi~no ...(...), da recimo ministri kritizirajo delo vlade, kar je popolnoma skregano s
pojmom o sodobni vladi in podobno. Samo navajam razne take primere. Zato seveda
analiza tega pojava, kot {kodljivega pojava popolnoma dr`i. Ampak sredstvo je po mojem mnenju popolnoma neprimerno in trdim, da ni pravnega sredstva proti temu.
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Sredstva so samo politi~na. Pravnega sredstva zoper vse te negativne pojave, ki obstojijo ni. Kolega Kau~i~ je povedal, seveda, da je bil en poskus sodoben delegatski sistem.
Delegatski sistem je sku{al to~no te stvari odpraviti. Delegatski sistem je izhajal iz kritike
sodobnih demokracij; ~e{, ljudstvo je suvereno samo vsake {tiri leta, ko voli. Saj je res.
Res je pa seveda, da se v praksi to ni obneslo, ker se v sodobnih demokrati~nih dr`avah
po vsej verjetnosti ne more obnesti v nobenih okoli{~inah. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Dr. Grad. Ali predlagal, da bi {e gospod Cerar povedal, potem bi pa razpravljali. [e mag. Cerarju dajem besedo.
mag. MIRO CERAR: Hvala lepa. Torej, jaz bom predstavil ta del mnenja strokovne
skupine, ki se nana{a na konkretni predlog ve~ kot {tirideset tiso~ volivk in volivec za
za~etek postopka za spremembo ustave in seveda ta moj del razprave, ki bo v glavnem
vsebinski in bo pravno pomenil neko pravno oceno tega predloga. Bi za~el z nekim
uvodom, ki je proceduralen. Namre~ v ustavi, v 168. ~lenu ustave, ki ureja ta za~etek
postopka spreminjanja ustave, v drugem odstavku pi{e, da o predlogu teh volivcev v
tem primeru odlo~i Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino. ^e ta hip zanemarim vpra{anje, na katerega se bomo verjetno vrnili; ve~ine in smeri odlo~anja za in proti, bi poudaril, da mi nimamo tukaj izoblikovanega, ker so to prvi postopki, ponavadi stavim merila,
kako obravnavati tak{ne predloge, kot so ta, ki vsebujejo pravzaprav ve~ dolo~b, ki so
lahko tudi notranje tako nekoliko nekoherentne in jih je treba nekako popravljati. In jaz
bi zaradi tega rekel seveda, vsaj iz tega predloga volivcev se da ugotoviti neko enotno
intenco. Namre~ gre za `eljo po uvedbi odpoklica in ne glede na te pripombe, ki jih
bom zdaj podal, je seveda mogo~e o tem kot o neki celoti odlo~ati, torej tudi za ali proti.
Seveda pa bo morala komisija ugotoviti, ~e se bo odlo~ila, da je za, {e posebej, ker kako
te medsebojne elemente tega predloga notranje uskladiti, da bodo pravno konsistentni.
^e sedaj pogledamo tekst, prvi stavek se glasi: "Poslanci so predstavniki ljudstva." S
tem, kar bom zdaj navajal, se seveda nadome{~a prvi odstavek 82. ~lena. Torej poslanci
so predstavniki ljudstva. Tukaj je izpu{~ena beseda "vsega ljudstva", ki je do zdaj v ustavi, ampak seveda se razume, ~e pi{e "ljudstva", da gre v bistvu za ljudstvo kot celoto in
temu sledi stavek: "Odgovorni so volivcem, ki so jih izvolili." Prvi~, ~e zdaj to pogledamo, to je drugi stavek, poslanci so odgovorni volivcem, ki so jih izvolili, vidimo, da
pravzaprav slabi prej predstavljeni svobodni oziroma reprezentativni mandat, kajti niso
ve~ odgovorni celotnemu ljudstvu, poslanci, ampak samo dolo~enemu delu. Pri ~emer
sta v bistvu prvi in drugi stavek v dolo~eni meri celo kontradiktorna. Namre~, ~e so
predstavniki vsega ljudstva poslanci, odgovorni so pa samo delu volivcev, bi bilo treba
to dejansko preu~iti, ~e tukaj ni to neskladje preveliko in bi ga bilo nekako popraviti. To
je tak{na prva pripomba. Druga je ta, naslednji stavek pravi: "Zahtevo za odpoklic...",
pardon, smo {e vedno pri drugem stavku, se opravi~ujem - poslanci so torej odgovorni
volivcem, ki so jih izvolili." To nasprotuje temeljnemu na~elu iz 80. ~lena ustave, ki pravi med drugim, da se poslanci volijo tudi s tajnim glasovanjem in tukaj pridemo do enega klju~nega problema, ki ga je treba seveda v razpravi razre{iti, kako torej definirati volivce, ki so tisti, ki ugotavljajo odgovornost poslancev, ko se jih pa preko tajnih volitev
pravzaprav ne more identificirati. Torej to je ena zelo pomembna sestavina predloga, ki
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terja razpravo. Potem se zastavlja seveda {e eno na~elno vpra{anje, ~e so poslanci torej
predstavniki ljudstva, kot pi{e v prvem stavku, zakaj bi lahko uveljavljali odgovornost
posameznega poslanca samo tisti, ki so te poslance izvolili, pri ~emer ne vemo to~no,
kateri so bili, zakaj torej ne ljudstvo kot celota. Tudi je zgolj teoreti~no vpra{anje, ki pa je
lahko pomembno v nadaljnji razpravi. Samo to bi omenil. V teh primerjalnih ureditvah,
recimo v [vici, to je tudi v mnenju napisano, ne gre za odpoklic posameznih poslancev,
ampak se cela skup{~ina odpokli~e in podobno tudi lahko, tako da to samo mimogrede. Potem opozarjam na neko morebitno nezadostnost tretjega stavka, ni pa to nujno
nezadostnost, namre~ vpra{anje se zastavlja, ~e volivci naslovijo, ne kot odpoklic, torej
se odlo~ijo, da bodo uveljavljali odpoklic, ali mora `e ustava dolo~iti tudi organ, na katerega naslovijo to svojo zahtevo. Torej to bi bilo treba prediskutirati ali dovoliti, da se
govori o odpoklicu na splo{no. In potem bi omenil {e zadnjo stvar, to je pa ~etrti odstavek, ki se glasi takole: "Poslanec je odpoklican z dnem, ko Dr`avni zbor potrdi mandat
na pred~asnih volitvah izvoljenemu poslancu." Mislim, da se da to razumeti na dva na~ina, zato bi bilo treba morda dikcijo tukaj izbolj{ati tako, da bi bila povsem nedvoumna.
Namre~ ni jasno, ali gre tukaj za en postopek ali za dva razli~na postopka. Ali se najprej,
~e gre za tisti postopek, ko sta dva, razre{i, torej odpokli~e poslanca in se {ele potem
spro`i postopek za izvolitev novega ali pa se oba postopka zdru`ita in se pravzaprav s
tem, ko se odpokli~e enega, tudi hkrati predlaga drugega, podobno kot je to pri konstruktivni nezaupnici, ki jo poznamo. Tako da to so bile te konkretne pripombe in mislim, da v razpravi o samem besedilu se bo treba o tem temeljito pogovoriti. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, magister Cerar. S tem smo nekako
iz~rpali uvodni~arje, da tako re~em. Spra{ujem, dr. Ribi~i~ se je prijavil za razpravo, gospod Jan{a pa `eli repliko. Damo besedo najprej gospodu Jan{i. Se strinjate, gospod Ribi~i~? Ne nasprotuje. Prosim, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: ^e je replika. To smo `e dosegli do zdaj, zakaj bi te pravice
zmanj{evali.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ne, ker ne vem, saj bi lahko tudi gospod Ribi~i~ imel repliko, zato sem ga vpra{al. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: No, mi smo sli{ali tukaj pa~ nekaj razlag s tem, da prva se meni zdi
relativno uravnote`ena in teoreti~no utemeljena, drugi dve pa sta bili malo pristranski
in ~e bi morda kak{ne druge pravnike sem povabili, bi sli{ali kaj drugega, tako da od tistega, ki zbere ljudi, ki bodo dali pravno mnenje, je tudi v~asih `e vnaprej odvisno,
kak{no to mnenje bo in mislim, da je bil to predsednik komisije. Repliciral bi pa na trditev, da na te dileme, ki se pri nas pojavljajo, enostavno ni pravnega odgovora, da so
samo politi~ne. Morda to dr`i, ampak odgovora ni toliko ~asa, dokler ga pa~ ne najde{.
V slovenski ustavi je veliko dolo~b, ena je bila `e omenjena v zvezi z manj{inami, ki jih
ne najdete v nobeni drugi ustavi ali pa vsaj ne v ve~ini drugih ustav, pa jih vseeno imamo in pravimo, da so dobre, tako da to ni vsemogo~en argument proti nekaterih predlogom. Ta glavna kritika, ki je bila dana na ta predlog, ~e{, da poslanci ne morejo biti zgolj
pol-izvr{evalci volilnega telesa, to je zelo abstraktno re~eno, ker v praksi se to itak ne
more zgoditi. Volilno telo ni definirana zadeva, to ni institucija. Volilno telo se oblikuje
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na dan volitev iz tistih, ki pa~ pridejo glasovat. Niso organizirani, ne sestajajo se vmes,
ne morejo dajati navodil poslancem, tudi ~e jih volijo po ve~inskem sistemu, lahko
samo posredno, nikakor pa ne neposredno in povsod, kjer je ve~inski sistem, pa~ ta zadeva tako funkcionira. Je pa jasno ob~utek odgovornosti do volilnega telesa, do volivcev v takem sistemu bistveno ve~ji in v obrazlo`itvi, ki sem jo dal, pa tudi v vseh dosedanjih razpravah, smo mi jasno povedali, da sprememba tega ~lena ustave predpostavlja
uvedbo ve~inskega sistema. To ni neki skriti namen, ki se je zdaj razkril, ampak je to jasna intenca tega predloga od samega za~etka. Tega instrumenta, ki ga predlagamo, ni
mo`no uveljaviti v proporcionalnem sistemu, ker tukaj tega direktnega odnosa med volivci in poslanci ni. To je povsem jasno. Zdaj, te primerjave, ki so bile dane, predvsem
tole v zvezi s Srbijo, zdaj to najbr` ni dobra ali pa tudi je dobra primerjava. Tudi srbska
ustava ima nekaj dolo~b, ki so povsem enake kot na{e. Recimo tista, da je mandat predsednika dr`ave omejen na dva mandata, zaradi tega Milo{evi} ni kandidiral tretji~ za
predsednika Srbije, ampak se je dal izvoliti za predsednika Jugoslavije. V na{i praksi se
ravna malo druga~e, ~eprav je v ustavi natan~no isti ~len. Tudi gospodu Gradu bi seveda rekel, da delegatski sistem ni bil poskus iskanja odgovorov na podobna odprta
vpra{anja, kot zdaj to delamo, ker je bil to neki drugi sistem, ki ga gospod Grad seveda
dobro pozna in ga je tudi utemeljeval in delegatski sistem je bil zamegljevanje, ne pa
vzpostavljanje odgovornosti, kar smo vsi lahko spremljali. Jaz bi prosil, ne glede na to,
da so zagotovo v ospredju vsebinska vpra{anja, tako kot je rekel prej predsednik, da bi
se nekako le tudi opredelili v zvezi s samim postopkom, ker od tega je odvisno tudi to,
koliko energije se {e spla~a vlagati v to zadevo, ker ~e bo tolma~enje tako kot se je nakazovalo, potem je vse brezpredmetno. Potem ni smiselno predlagati niti novih pravnih
mnenj, niti nadaljnje diskusije, ker ne bomo pri{li nikamor. Tako da morda bi po tej kratki vsebinski razpravi le dobili neke odgovore na zadevo v zvezi s postopkom, mislim,
da nam to lahko prihrani veliko ~asa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Jan{a. Torej prosim kolege,
~lane Ustavne komisije, da se tudi opredelijo do tega vpra{anja glede samega postopka.
Nekaj je bilo o tem `e govora. Gospod Ba{kovi~ je enkrat `e razpravljal na to temo, pa
tudi nekateri drugi ~lani Ustavne komisije. Besedo dajem dr. Ribi~i~u.
dr. CIRIL RIBI^I^: Hvala lepa. Najprej bi ~isto na kratko rekel, da to, kar je bilo
odprto zdaj okrog mo`nosti kandidiranja predsednika republike. Zdaj, ~e je to odprto
ne nekem strankarskem zboru, razumem, da nekdo re~e, da je to, ne more ... (...) To se
pravi, mi smo ustavna komisija. To se pravi, da ~e se tukaj odpre, bi morali zdaj strokovno o tem razpravljati, ~eprav mislim, da ni vredno vpra{anje s strokovnega vidika. Ampak bom pustil to ob strani, samo da ne ostane ~isto brez odgovora, ker smo le na ustavni komisiji. Jaz sem hotel uvodoma povedati nekaj razlogov zakaj ne gre zavra~ati te pobude in tega predloga za ustavno spremembo z levo roko, da gre tukaj vendarle za zelo
pomembno vpra{anje. Prvi razlog je v tem, da je v na{i ustavi zelo jasno zapisano, da v
Sloveniji ima oblast ljudstvo, ki jo izvr{uje neposredno z volitvami. In s tega vidika vsaka predlog, ki posku{a to realizirati, ki posku{a to celo okrepiti, je vreden posebne pozornosti. Drugo. Javnomnenjske ankete resni~no, in to je dejstvo, to ni neka izmi{ljotina
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ali kaj takega, ka`ejo veliko nagnjenost ve~ine ljudi ali pa kar velike ve~ine, kot je zapisano v tem predlogu, za ve~jo osebno odgovornost in za odpoklic tudi konkretno za
odpoklic poslancev. Tretja stvar, ki jo je treba ugotoviti, se nana{a na to, da je med ljudmi zelo prisotno prepri~anje, da bi morali okrepiti odgovornost predstavnikov ljudstva
ljudstvu, volivcem in zmanj{ati njihovo odgovornost politi~nim strankam in vodstvom
politi~nih strank. In ~etrti razlog je v tem, da smo imeli za lanski referendum decembra
lanskega leta vsaj v originalni zamisli kar dva predloga, ne samo enega, dva predloga, to
je predlog Socialdemokratske stranke s podpisi in pa predlog Slovenskega razvojnega
sveta, ki sta vklju~evala v svojo sestavino tudi odpoklic. Eden kot sestavino ve~inskega
sistema, drugi kot sestavino nekega sistema, ki je najbli`je nem{kemu sistemu. In seveda ti podpisi, ki so bili zbrani za to pobudo in so precej presegli tisti minimum, ki ga zahteva ustava, seveda terjajo zelo resen odgovor. Jaz seveda ne mislim, da zaradi tega, da
so bili ti podpisi sprejeti, bi s tem bilo `e odlo~eno v prvi fazi ustavnih sprememb. Mislim, da ne. Prav je, ker gre za veliko te`o, da o tem odlo~i Dr`avni zbor, ne ustavna komisija, ne moremo. Seveda ti podpisi pomenijo, da bo Dr`avni zbor sklepal o tem, ali so
te ustavne spremembe smiselne ali ne. Seveda pa ne vidim razloga, da bi zdaj obrnili, da
bi pa zdaj rekli, ~e bo dve tretjini proti, potem se stvar zaustavi. Kam bi to pripeljalo? Pripeljalo bi do tega, da bi lahko tretjina poslancev ali en glas ve~ kot tretjina poslancev,
sprejel ustavne spremembe, kar bi seveda poru{ilo ta postopek, ki je predviden. Ampak
to je treba obravnavati poglobljeno, to se jaz strinjam in zaradi tega tudi pozdravljam, da
smo si vzeli dovolj ~asa za to in da je bilo pripravljeno posebno strokovno mnenje skupine izvedencev. Tukaj se govori o skupini pravnikov, gospod Jan{a, mislim, da to nima
smisla na tak{en na~in, {e zlasti ob tem razlikovanju pravnik, diplomirani pravnik, tukaj
imamo pa opravka s tremi uglednimi izvedenci na podro~ju ustavnega prava, ki mislim,
da res ne morete ta o~itanja o pristranskosti in tako naprej, mislim, da je to prehudo.
Ampak vsak uporablja v skladu s svojim. Jaz moram re~i, da se od tega `elim razmejiti in
da se s tem niti pribli`no ne morem strinjati. In ~e je v pravu pa~ tako, da ve~krat pride
do naro~enih mnenj ali mnenj, ki jih `eli tisti, ki prosi za mnenje, v tem primeru pa~ to
ne morete trditi. Je le toliko utemeljeno, lahko greste gledat literaturo in te stvari in raziskave, tako da mislim, da ni nobenega argumenta za to, da bi v tem primeru trdili kaj podobnega. Kateri so razlogi, zaradi katerih sam ne morem podpreti tega konkretnega
predloga? V glavnem so bili `e navedeni. Jaz bom povedal tiste, ki se meni zdijo najbolj
pomembni. Prvi je ta, o tem je dr. Grad veliko govoril, da bi preko tega odpoklica omogo~ili, da se ve~inski sistem uvede skozi zadnja vrata. Gospod Jan{a je povedal, da je to
tudi namen, ampak ~e bi imeli proporcionalni sistem pa na ve~inski na~in odpoklica, bi
seveda to privedlo ne ravno po enostavni poti, ne ravno hitro, ampak postopno do deformiranja, do tega, da ne bi imeli ve~ sorazmerne zastopanosti politi~nih strank in list,
ki so kandidirale na volitvah. Zdaj, ali se to `eli ali se ne `eli, je seveda drugo vpra{anje.
Mislim, da je to dejstvo treba ugotoviti, da to prejudicira volilni sistem. Drugo. Ta ugotovitev, da je mo`nost odpoklica bli`ja ve~inskemu kot proporcionalnemu sistemu, bi vodila k temu, da bi resno preu~ili tiste elemente na{ega sistema, kjer imamo ve~inski sistem. Nekje na prvi pogled se misli, da ga pri nas ni, ampak imamo tega kar precej. Reci38
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mo kak{nih velikih ustavnih ovir ne vidim pri ob~inskih svetih in pri `upanih in nekaj
mo`nosti je pri dr`avnem svetu, kar je bilo `e omenjeno do neke mere, ko gre za poslance narodnih skupnosti ali celo predsednika republike, ki je izvoljen po dvokro`nem sistemu absolutne ve~ine. Seveda je treba upo{tevati, da imamo tukaj recimo
impeachment, da je predsednik republike vsaj za kr{itve ustave in za huj{e kr{itve zakona lahko zamenjan. Mogo~e je nujneje na kak{nem drugem elementu. Ampak vse to so
elementi, kjer bi bilo mogo~e odpoklic ali elemente imperativnosti uveljavljati na la`ji
na~in, pa tudi bolj smiselno bi bilo, ker nobeden od teh - z izjemo tega, kar sem omenil
okrog predsednika republike - ni postavljen tako kot poslanci kot predstavniki ljudstva
kot celote. Tretji element zavra~anja odpoklica posameznih odposlancev v njihovih volilnih enotah, po mojem mnenju, zdaj je bilo seveda tukaj navedenih veliko elementov,
da ni sprejemljivo tudi z vidika ustavne zamisli parlamentarnega volilnega sistema in
predstavni{kega mandata. Jaz sem tukaj prinesel s seboj tako za ilustracijo knjigo "Dr`ava" dr. Leonida Pitamica, ustanovitelja ljubljanske univerze in pravne fakultete, iz leta
1927. Zanimivo, on tukaj govori ravno o tem problemu, da on govori o poslancu, ki ima
poudarjeno javno slu`bo. Mislim, da bi se morali mi navaditi tega v ve~ji meri in da bi
morali iz angle{ke tradicije vzeti to, da govorimo poslanci kot slu`abniki ljudstva, ker se
pri nas {e vedno na nek na~in bolj ohranja prepri~anje, da so to tisti, ki vladajo ljudstvu,
ne pa tisti, ki ljudstvu slu`ijo, kar je tukaj bilo za dr. Pitamica povsem nesporno. Druga
zanimivost je v tem, da je dr. Pitamic takrat `e rekel, da temeljni problem ni v odvisnosti
poslancev od volivcev, ampak da je temeljni problem, da postajajo odvisni od politi~nih
strank. Tretja zanimivost, zaradi ~esar sem to s sabo prinesel, je pa to, da citira angle{kega jurista Blackstona, in sicer njegov ~lanek, njegovo besedilo je iz 1765. leta, to je pa seveda kar precej starej{a, dvesto {tiriintrideset let je od takrat, ki se takole glasi v prevodu: "Vsak ~lan, dasi izbran po posameznem volilnem okraju, slu`i vsej dr`avi, kajti namen njegovega prihoda v parlament ni osebnega, temve~ splo{nega zna~aja. Ni, da koristi samo svojim volivcem, temve~ skupnosti v celoti." To je neke vrste seveda dogma,
ki je veljala v parlamentarnem sistemu in predstavni{kem sistemu zadnjih dvesto let. Jaz
nisem za to, da se je ne na~enja in da se o njej ne razpravlja, samo da vidimo, o kako velikih in o kak{nih zadevah gre. Osebno menim, da to, kar sem govoril v za~etku, v
na{em ustavnem sistemu pomeni, da bi lahko govorili o odgovornosti celotnega Dr`avnega zbora celotnemu ljudstvu. Seveda je mo`nost odpoklica zamenjave celotnega parlamenta ena od mo`nosti. Mi imamo {e neke vmesne mo`nosti. Vi ste iz tega strokovnega mnenja lahko ugotovili, da se opozarja na to, da seveda poslanec, ki ne dela v skladu
z voljo volivcev, naslednji~ ne bo izvoljen. Po na{em trenutnem volilnem sistemu pa~
ne bo izvoljen, ~e ne bo njegov politi~ni program dobil podpore v celi dr`avi in v posameznem okraju in v posamezni volilni enoti. Poleg tega imamo vklopljen za na{ sistem
`e referendum, kjer se lahko zgodi, da ljudstvo odlo~i druga~e kot Dr`avni zbor. Mislim
pa, da bi z zelo resno razpravo bilo vpra{anje ali ne bi dogradili dolo~b, ki govorijo o
pred~asnih volitvah. Pred~asen razpust in pred~asne volitve so zelo omejene v na{em
sistemu. In mislim, da z vidika koncepta, da gre za parlament, ki predstavlja ljudstvo kot
celoto je premalo dolo~iti to, da je lahko razpu{~en samo takrat, ko ne more oblikovati
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niti manj{inske vlade. V bistvu bi morali povedati, da je ~as za pred~asne volitve takrat,
ko pride do tak{nega konflikta med ljudstvom in njegovim predstavni{tvom, da so te
razlike prevelike, da bi lahko `ivo zaupanje brez ponovnega preverjanja. To je zelo resna teme. ^etrta stvar, ki jo bom z veseljem povedal je ta. Mislim, da bi se odpoklic dalo
vklju~iti, seveda ne kot nekaj nespornega, ampak to, da se zelo resno preu~i v razmi{ljanje o {ir{i dograditvi na{ega ustavnega sistema. Jaz tukaj mislim na tak{no dograditev, ki
bi privedla do dvodomnega do pravnega dvodomnega parlamentarnega sistema pri
nas, v katerem bi na podlagi dvokro`nega ve~inskega volilnega sistema izvolili zbor pokrajin. V zboru pokrajin izvolijo poslance posameznih pokrajin, ki bi bili morda lahko
tudi lahko odpoklicljivi. Jaz ne re~em slu~ajno to morda, zato ker se mi zdi, da tudi ta
stvar ni povsem nesporna, ker tudi v dvodomnih parlamentih odpoklic ni nekaj obi~ajnega. Najbr` se bomo pa vsi strinjali, da tak{en odposlanec pokrajine, ki bi bil v zboru
pokrajin, podobno kot je danes predstavnik lokalnih interesov v dr`avnem svetu, bo
bolj v ospredje postavljal tiste posebne potrebne interese, ki jih mora posebej predstavljati. Tudi zbor pokrajin bi uvajal na{ sistem zato, da povezujemo Slovenijo in da
zdru`ujemo sile, ne zato, da jo parceliziramo, tako da bi iz tega vidika odpoklic bila
stvar, ki bi bila veliko bolj zdru`ljiva in enostavnej{e zdru`ljiva z zborom pokrajin pa {e
vedno lahko tudi sporna in to terja posebno razpravo. To sem povedal zaradi tega, ker
bi rad, da se ta moj glas, proti konkretnemu predlogu za uvedbo odpoklica, {teje kod
pobuda za to, da se resno preu~i mo`nost, da bi o tej temi razpravljali v okviru dograditve parlamentarnega volilnega sistema, kjer bi uvedli dvodomnost, kjer drugi dom ne bi
bil tako mo~an, kot je v sosednji Avstriji, kjer je izraz federativne ureditve, niti tako
mo~an, kot je v sosednji Italiji. Recimo, da bi bil mo~an vsaj toliko kot ali nekaj bolj kot
je v sosednji Hrva{ki, ~e omenjam tri dr`ave, ki so sosede Slovenije. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala dr. Ribi~i~. Kolegi, ~lani ustavne komisije, jaz bi rad povedal dve stvari. Prva je ta, da bo ustavna komisija pripravila gradivo
oziroma poro~ilo ... Dr`avnega zbora o tem predlogu. Izrecno bi rad povedal, da so se
strokovnjaki za podro~je ustavnega prava, so jo meni tudi podpisali, predlagam, da ga
spo{tujemo, to je njihovo mnenje. Je v pripomo~ek in pomo~ ~lanom ustavne komisije,
~e kdorkoli ocenjuje, da je potrebno {e kak{no dodatno mnenje, naj to pove. Predlagam, da spo{tujemo njihovo mnenje, da so to tukaj povedali kot strokovnjaki. In tretje,
tudi vpra{anje samega postopka, vemo, katera dilema je, je tudi najverjetneje tema, ki jo
moramo tukaj razre{iti. ^eprav predlagam, da se najprej vendarle o vsebinskih stvareh,
da se razprava nadaljuje. Nekaj stvari je bilo zelo vsebinskih, o teh gospod Ribi~i~. @eli
kdo razpravljati? Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: K temu, kar sem prej povedal, bi dodal {e dve stvari. Najprej to, da
me izredno veseli, da je bil po dolgih desetletjih tudi v tej stavbi na ustavni komisiji citiran dr. Pitamic in da ga je citiral ravno gospod Ribi~i~. To je vra~anje neke trdne slovenske pravne tradicije v na{o teorijo in prakso in mislim, da ~e ne `e zaradi drugega, je bilo
za to dana{njo sejo pametno sklicati. @al se je to zgodilo {ele po mnogih desetletjih, ko
je bil dr. Pitamic izklju~en iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti, in {e vse ostalo, kar se je dogajalo z njegovimi deli. Strinjam se, da je treba vsako pravno mnenje
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spo{tovati, se boste pa tudi vsi ostali verjetno strinjali z mano, da razli~ni pravni strokovnjaki pi{ejo razli~na pravna mnenja in tam na nekatere stvari nimajo vsi enake poglede.
S tem, ko nekoga izbere{, pribli`no tudi `e izbere{ neko mnenje. S tem no~em ni~ re~i,
da kak{no mnenje ni strokovno, bi vseeno v zvezi s tem mnenjem na strani sedem rekel
to, da je malo preve~ (...) napisano. V tem smislu, kot da bi s tem, ko se predvideva sprejem tega predloga, spreminja tudi volilni sistem in naj bi bil, tako je mo`no razbrati med
vrsticami, ve~insko... sistem v neskladju s sedanjo ustavno koncepcijo. Jaz mislim, da je
stvar ravno obratno. Slovenska ustava je bila napisana v predlogu preden je pri{el na to
ustavno komisijo z intenco in z ve~inskim soglasjem med tistimi strokovnjaki, ki so jo
pisali, da se v njej dolo~i tudi ve~inski volilni sistem. Na ustavni komisiji v takratnem prvem parlamentu ni pri{lo do soglasij okoli tega in zaradi tega je bila odlo~itev prepu{~ena volilnemu zakonu, ki se sprejema z dvotretjinsko ve~ino, kar tukaj korektno pi{e. Po
izjavah, po pri~evanjih gre tukaj `e za zgodovino, pravnih strokovnjakov, ustavnih
pravnih strokovnjakov, ki so pisali to ustavo in jih danes tukaj ni je bila ta slovenska ustava, ki smo jo sprejeli leta 1991 pisana za ve~inski volilni sistem. Ta ~len ni pri{el v ustavo, ker ni bilo dvotretjinskega politi~nega soglasja. Tako, ~e kaj dr`i, potem je stvar ravno obratna, ustava ni pisana za proporcionalni, ampak je pisana za ve~inski volilni sistem. ^leni, ki bi to dolo~ili so bili izklju~eni iz teksta in se je odlo~itev prepustila zakonodaji, ki je dolo~ila prete`no proporcionalni volilni sistem. Tako, da ta pomislek ne
vzdr`i.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Replika gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Na dve stvari bi repliciral. Tisto prvo glede dr. Pitamica. Najprej
se lepo zahvaljujem za to pohvalo gospoda Jan{e. Upam, da je bila resno mi{ljena, ampak tam v razpravah 1990, 1991, ko se je o volilnem sistemu razpravljalo, sem jaz to isto
knjigo citiral. ^e bo imel enkrat ~as, bom poiskal scenogram v tej hi{i in ga bom gospodu Jan{i dostavil, zaradi tega, ker je zanimivo, da je leta 1927 dr. Pitamic razlagal takratni
sistem in tudi takrat razlagal ta problem personalizacije v volilnem sistemu v okrajih, na
zelo podoben na~in, kot so bile te dileme, ko se je sprejemalo, in na to se nana{a moja
druga polemika. V ustavni komisiji ob sprejemanju ustave so bili poskusi in na `alost
niso uspeli, da bi temelje volilnega sistema zapisali v ustavo. Meni bi se to zdelo normalno, ni normalno, da to sedaj sprejemamo z zakonom in po zelo zapletenem postopku.
Takrat ni bilo takega razmerja mo~i, da bi bilo mo`no, da bi ustavna komisija sprejela
ve~inski sistem, kot tisti, ki ga v ustavo zapi{e, ampak sta bili dve varianti. Ali neka
me{anica sistema proporcionalni sistem z zelo izrazito personalizacijo, nekaj kar bi bilo
blizu nem{kemu sistemu ali proporcionalni sistem, med tema dvema dilemama je takrat
odlo~ala ustavna komisija. Potem se je odlo~ila, da bo sku{ala dose~i {ir{e soglasje po
sprejemu ustave.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, dr. Ribi~i~. Dr. Grad.
dr. FRANCI GRAD: Hvala lepa. Jaz bi rad samo eno nejasnost raz~istil ali ne bi rad,
da bi ostal napa~en vtis glede tega. Jaz ne vidim v svojem tekstu in ne spomnim se, da bi
v svoji predstavitvi tega, kdaj koli trdil, da bi bila uvedba odpoklica posledi~no, ki bi pomenila kar je o~itno nesporno uvedbo ve~inskega sistema, da bi bilo to direktno v nas5. seja Ustavne komisije DZ RS
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protju z ustavo. Tega jaz nisem trdil, ne pisno, ne ustno. Trdil pa sem, in to ve~krat poudaril, da bi posreden vpliv imela in do dolo~ene mere bi prejudicirala volilni sistem. Ne
morem trditi, da je to v nasprotju z ustavo. Moram omeniti, da moram re~i, kljub temu,
da sem bil ~lan skupine, ki je napisala ustavni osnutek v Podvinu in da sem prisedel neskon~no {tevilo uro v ustavni komisiji, moram re~i, da se ne spomnim, da bi bila tako reko~ ve~inska odlo~itev za ve~inski volilni sistem, ampak ker imam slab spomin, lahko
da se tega tudi ne spomnim. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Petan. Replika gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Da ne bo napa~nih razumevanj. V ~etrti vrstici pi{e: to pa bi pomenilo tudi spremembo v izhodi{~ih, na katerih temelji sedanja ustava. Ustava sicer ne dolo~a volilnega sistema, ker bi omogo~il tak{en ali druga~en volilni sistem. Tisti ~len, ki
govori o volitvah v ustavi, ne pravi, da Dr`avni zbor dolo~i ustavni sistem, ampak da
sprejme zakon o volitvah in to z dvotretjinsko ve~ino. Predlog vsaj nekaterih, jaz lahko
vsaj tri na{tejem. To sta dr. Bu~ar, dr. Jerov{ek..., (...) strokovnjakov, ki so sodelovali pri
strokovnem konceptu ustave, je bil, da se ve~inski volilni sistem zapi{e v ustavo. Ker pa
je bilo potem stanje tako, kot ga je prej razlo`il dr. Ribi~i~, ne ena ne druga varianta ni
imela dvotretjinske podpore v ustavni komisiji in parlamentu, se tega ni naredilo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Petan.
RUDOLF PETAN: Torej, jaz spo{tujem razli~na mnenja in tako je tudi prav. Bi pa
imel dolo~eno mnenje zaradi pristopa k nekemu problemu. Namre~ verjetno se vsaka
stvar da re{iti na ve~ na~inov, saj tako je pa~ v `ivljenju, s tem da eni so bolj enostavni,
drugi pa bolj komplicirani. In strmeti bi morali pa~ k temu, da bi uporabljali tiste bolj
enostavne re{itve dolo~enega problema. In ~e gre za predlog za odpoklic poslanca, potem mislim, da bi tudi na tem podro~ju morali iz tega zornega kota zadevo obravnavati.
Oglasil sem se zato, ker menim, da zaradi tega, ker `elimo en problem ali neko razmi{ljanje udejanjiti, pristopi k uvajanju nekega zbora, neke nove institucije kot je recimo zbor ali kakorkoli ... svet pokrajin, zato da bi to lahko re{ili. ^e imamo pa `e sedaj
bolj enostavno in jaz bi temu rekel tudi ekonomsko bolj upravi~eno kategorijo, to je volilni okraj, ki zajema povpre~no v Sloveniji okrog dvajset tiso~ prebivalcev, do~im neka
pokrajina, zbor pokrajin bi verjetno imeli opravka s preko ali pa okrog dvesto tiso~ prebivalci. In sedaj klicati na voli{~a volivce, kjer jih je dvesto tiso~ ali pa dvajset tiso~, mislim, da je to velika razlika in mislim, da je to ena od stran poti re{evanja tega problema
in ena od bolj kompliciranih. Se pravi, ~e je volja, potem jo verjetno lahko uresni~imo v
volilnem okraju in zato ni treba uvajat neke nove kategorije, ki ima desetkrat ve~ prebivalcev, desetkrat ve~ volivcev, kjer je to tudi povezano z bistveno vi{jimi stro{ki in menim, da je pa~ to ena od poti, ki verjetno ne pelje v optimalno re{evanje tega problema o
katerem se pa~ danes pogovarjamo. Seveda pa, kot sem `e na za~etku rekel, spo{tujem
razli~na mnenja in tudi verjetno v tem je potrebno {e kak{no re~i. Je pa zame to neekonomska, neekonomski pogled in neekonomska pot re{evanja tega problema. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Petan je bistvo polemiziral z eno od
mo`nih re{itev v kateri je razmi{ljal gospod Ribi~i~, ne s predlagatelji. Se ne bo gospa
Beblerjeva oglasila? Se bo. Prosim, gospod Lavrinc.
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MAKSIMILJAN LAVRINC: Ja, jaz pa ne~esa nisem ~isto razumel, pa bi prosil predlagatelje, ~e mi razlo`ijo. Imajo {e neke dileme okrog postopka. Jaz teh dilem ne vidim.
Torej vsaj ne, da bi te dileme izvirale lahko iz izro~il ustave. Pa me zato zanima, katere
dileme so tiste, ki jih tarejo, ker mislim, da jih je celo tako obrobno sicer omenil tudi
predsednik komisije.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospod Lavrinc. Jaz sem samo `elel sedaj obrniti razpravo v to smer, ker ne vidim ve~ prijavljenih za vsebinski del razprave.
Prej je gospod Jan{a pravzaprav tudi kot predstavnik predlagateljev nastopal v dveh
vlogah. Povedal je, da je pomembno, ali je dilema ali ni, pa~ to vpra{anje glede postopka. O tej temi smo enkrat `e govorili na Ustavni komisiji. Namre~ glede na odlo~itev, ~e
sem ga pravilno razumel, je potem tudi odvisno, ~e se bo {e karkoli dodatnega predlagalo v smislu ali dodatnih strokovnih mnenj in tako naprej. Torej jaz bi prosil gospoda
Ba{kovi~a, ~e nam lahko na kratko ponovi, kajti Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je `e pred, mislim da ve~ kot letom dni, o tem vpra{anju `e dal eno mnenje in bi ga
prosil, ~e bi na kratko to povzel. Prosim.
MILAN BA[KOVI^: Ja, ~e gre za tisti stari problem, kako tolma~iti drugi odstavek
168. ~lena, so stvari za mene popolnoma...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ali gre zato?
MILAN BA[KOVI^: ... razumljive.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tako, prosim.
MILAN BA[KOVI^: Namre~ tukaj govori ustava, najprej kdo lahko da predloge za
za~etek postopka za spremembo ustave. To je ta prva faza in tukaj imamo na{teto, lahko dvajset poslancev, vlada ali pa dvajset tiso~ volivcev. Vsi trije so subjekti, ki lahko
dajo predlog in v enakem polo`aju. Drugi odstavek pa govori kako Dr`avni zbor odlo~a. In pravi o predlogu oziroma o vsakem tem predlogu, tu nobene izjeme ni, Dr`avni
zbor odlo~i z dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih poslancev. Tukaj gre za dvotretjinsko ve~ino. Ta je zmeraj `e po drugih situacijah iz ustave in tako naprej izjemoma od tistega splo{nega odlo~anja z ve~ino opredeljenih glasov, kadar ustava ne dolo~a druga~e. Tu ustava dolo~a druga~e, torej kvalificirano ve~jo ve~ino. Nikdar ne gre za
manj{o ve~ino v teh situacijah, ki jih je v ustavi nekaj. ^e bi tolma~ili tako, kot je `e gospod Ribi~i~ omenil, bi potem ena tretjina dejansko odlo~ila, ki bi bila ena tretjina za, dve
tretjine pa proti. To sem razumel, da je problem. Da bi morali biti dve tretjini proti, da se
zavrne tak predlog. Cela konstrukcija ima zmeraj samo pozitivno, to se pravi, da mora
biti dve tretjini za, ne pa ena tretjina za, dve tretjini pa proti. To smo postavili popolnoma vsa pravila na glavo, ~e bi tako tolma~ili. V praksi smo pa to `e preizku{ali nekajkrat.
Nazadnje sedaj, ko smo spreminjali ustavo, 68. ~len, ko je bilo to po tem postopku {lo in
smo dvotretjinsko ve~ino iskali v prvi fazi in v drugi fazi in je bila stvar popolnoma normalna in ni nobenega dvoma, da to ne velja. Za mene tukaj nobenega problema ni.
Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Kar se druge faze ti~e, je zadeva res nesporna. Se pravi, ustava ali
pa ustavna sprememba je lahko sprejeta samo, ~e je dve tretjini poslancev za. To se mi
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ne zdi sporno. Dilema je tukaj v zvezi s prvo fazo, potem ko se da pobuda. Ali rabimo
dve tretjini zato, da se to ponovno potrdi, ali zato, da se zavrne? V ustavi samo pi{e, da
Dr`avni zbor odlo~i z dvotretjinsko ve~ino. Ne pi{e ali glasuje za ali proti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: @eli {e kdo besedo o tem? Gospod dr. Kau~i~.
dr. IGOR KAU^I^: Hvala lepa. Mislim, da je ta problem, ki ga na~enja gospod
Jan{a `e prisoten ves ~as. Res je, da je pri nas kar navada, da ustavne institucije funkcionirajo toliko ~asa, dokler jih ni potrebno uporabiti. Kadar jih je potrebno uporabiti, pa
se pojavi problem. V zvezi s tem, mogo~e bi v {ir{em kontekstu, torej postopkom za
spremembo ustave sem sam `e leta 1990 pisal Ustavni komisiji, da postopek kot je dolo~en je milo re~eno nenavaden in unikaten. Namre~, vsaj sam ne poznam ustave, ki bi
dolo~ala, kdo lahko da predlog za za~etek postopka, ampak v vseh ustavah pi{e kdo da
predlog za spremembo ustave. Posku{amo si zamisliti, da bi v na{em zakonodajnem
postopku pisalo: Predlog, da se za~ne zakonodajni postopek lahko da.. Ne pa na predlog zakona lahko da. Potem sem se nekako podal na raziskovalno pot in sem ugotovil
to, kar se pri na{i ustavi, ne bom rekel ravno pogosto, ampak vendarle najde, mogo~e bi
nekdo temu rekel, kontinuiteta, ampak dvomim, da je {lo za to, ampak preprosto iz
prej{nje ustave so nekaj prepisali, kar se jim ni zdelo sporno. Tudi takrat se mi je zdelo,
da Ustavna komisija se v to ni poglobila, ~eprav razumem, da so bile takrat vendarle
zahtevnej{a vpra{anja kot pa je neka procedura, tako da se s tem predlogom, kolikor mi
je znano, nih~e ni ukvarjal. Opozarjam sem na dva elementa spornosti tega postopka.
Prvi je v tem, da bi prva faza, namre~ sam osebno kot prvo fazo razumem celoten 168.
~len, pobuda in odlo~anje o pobudi... torej, da bi urejal, kdo lahko da predlog za spremembo ustave, je v tej isti fazi, naj bi Dr`avni zbor torej z dvotretjinsko relativno ve~ino
odlo~al ne o tem, ali bo za~el postopek, ampak se vsebinsko pri delu zna predlagano
spremembo ustave. V tem se mi zdi smiselno, kajti nek dogmatski razlagalec ustave bi
rekel, da v bistvu do druge faze, torej kar vklju~uje 169. ~len, ne Ustavna komisija, ne
Dr`avni zbor nima pravice odlo~ati o vsebini, ampak se odlo~a izklju~no o tem, ali se
za~ne postopek ali se ne za~ne, kar je nesmiselno. Za~etek postopka je nujno pogojen z
vsebino predlaganih sprememb. ^e sem bil dovolj prepri~ljiv predlagam Dr`avnemu
zboru, da prej ali slej za~ne razmi{ljati o spremembi postopka za spremembo ustave.
Verjemite mi, da v vseh primerjanih ureditvah je zato {e kako veliko opore. Drugo. Ta
postopek, ki ga dolo~a ustava je samo inicialni postopek, ki ga bo potrebno razdelati.
^e ne bi bil postopek za spremembo ustave zahtevnej{i kot je zakonodajni in mislim, da
je to vsem jasno, potem ne more imeti eno fazo. Tako kot smo spremenili ustavo 68.
~len v enofaznem postopku. Prva faza odlo~anje ali bo postopek spro`en ali ne, druga
faza odlo~anje, ali se ustava spremeni ali ne. In zakonodajni postopek ima vse tri faze.
Torej, treba je razdelati, po moje, v poslovniku, da se ustava spremeni najmanj v tolikih
fazah, kot se zakon spremeni. Ampak, kot re~eno, nisem se oglasil zato, ker bi se to nenadoma pojavilo - to je problem, o katerem nekateri pi{emo `e nekaj let neuspe{no.
Ampak poudarjam, ni to edini problem. Pri nas je pa~ te`ava v tem, o~itno zaradi pomanjkanja tradicije, pa tega, da v~asih ni bil problem spremeniti ustave, ~e je bilo tako
naro~eno, da se spremeni. Ampak ko se pa to pojavi, nenadoma ugotavljamo, da nam
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ustavne institucije niso v pomo~, ker so o~itno ali prepisane iz nekega drugega sistema,
ki ni kompatibilen, ali pa so, kot po mojem mnenju tale, skregan ne samo s tradicijo,
ampak ve~insko ureditvijo tega postopka po svetu. Zato se seveda, ~e se nave`em na
vpra{anje ali ~udenje gospoda Jan{e, kaj je zdaj s tem, se dejansko lahko pojavi zdaj
problem - kaj so tile, ve~ kot {tirideset tiso~ volivcev, predlagali? Ali da se za~ne postopek ali so predlagali spremembo ustave? Zdaj iz tega, kar imamo tukaj pred seboj, naj bi
predlagali oboje; predlagali so za~etek postopka in seveda tudi potem predlog vsebine
te spremembe. Zato seveda bi bilo v izogib razli~nim interpretacijam po mojem 168.
~len spremeniti v tem, da se beseda "za~etek postopka" ~rta, in seveda s tem odpadejo
vse nejasnosti, kaj pravzaprav predlagajo, ne samo volilci, nenazadnje tudi vlada pa
dvajset poslancev, ali so dali iniciativo, da se za~enja postopek, ali so predlagali neko
konkretno spremembo ustave. To, jaz mislim, da je problem in bi se morali prej ali slej
ob morebitnih razmi{ljanjih o spremembi ustave pogovoriti tudi o tem vpra{anju. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ja, dr. Kau~i~, hvala lepa. Zdaj ste odprli seveda vsebinsko razpravo o samem postopku za spremembo ustave. Mag. Cerar `eli tudi
besedo, potem pa gospod Lavrinc.
mag. MIRO CERAR: Hvala lepa. Torej, jaz se v principu strinjam z dr. Kau~i~em,
da seveda je ta postopek za spremembo ustave pomanjkljiv - to, mislim, da smo vsi ugotovili. In je tudi zelo tehten argument gospoda Jan{e, da seveda te`a te ljudske iniciative
tukaj je izjemno {ibka, torej majhna. V teoriji obstajata dve vrsti ljudskih iniciativ, ~e zdaj
to delitev omenim, neposredna in posredna. Pri neposredni pomeni, da ljudstvo vlo`i
predlog zakona ali pa predlog spremembe ustave, in tak predlog gre potem tudi direktno na glasovanje v parlamentu, na primer. Posredna ljudska iniciativa - to pa na{a ustava uveljavlja, verjetno bolj nehote, brez kak{nih teoreti~nih predhodnih primerjalnih
{tudij - pa pomeni, da volivci vlo`ijo nek predlog, ki pa potem ga parlament posvoji in z
njim razpolaga, tako kot pravimo v zakonodajnem postopku, suvereno. Torej jaz osebno mislim, da tako tukaj kot v drugih delih ustave bi bila morda bolj primerna neposredna iniciativa, ampak to je zdaj stvar spreminjanja ustave, to je potem nov predlog za
spremembo ustave, in mislim, da to ni tema dana{nje seje. In zato bi samo opozoril na
to, kar je `e gospod Ba{kovi~, da seveda ob vseh teh pomanjkljivostih, ki se vsi z njimi
strinjamo, je dejstvo, da v vseh primerih, kadar dr`avni organ odlo~a, torej Dr`avni
zbor, ~e ni izrecno druga~e odlo~eno - to je bilo do zdaj vedno uveljavljeno - se odlo~a
afirmativno; se pravi, za predlog mora biti v tem primeru dvotretjinska ve~ina glasov. ^e
je pa izjema, ki je podana, na primer v poslovniku, je pa to vedno bilo do zdaj izrecno
dolo~eno, taka je bila povsod praksa in toliko lahko re~em. To sicer ne pomeni, da ni
mo`no tega spremeniti, ampak do zdaj je bilo povsod tak{no pravilo. Tako, da ~e zaklju~im, bi seveda tudi po moji oceni morali sprejemati v prvi fazi, ker to, kljub tem pomislekom dr. Kau~i~a, to je prva faza postopka, tako jo tudi izvajamo v praksi. To smo
dokazali s prvim primerom spremembe 68. ~lena ustave, da gre za prvo fazo, ~eprav je
to pa~ teoreti~no in prakti~no nekoliko slabo formulirano, je treba imeti dvotretjinsko

5. seja Ustavne komisije DZ RS

45

ve~ino za predlog teh volivcev, ~e `elimo priti v drugo fazo. To je moje osebno mnenje.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, mag. Cerar. Gospod Lavrinc.
MAKSIMILJAN LAVRINC: No, torej, jaz nisem sli{al odgovora na kar skoraj konkretno postavljeno vpra{anje s strani dr. Kau~i~a. Namre~, sprememba ustave, torej to
bi tudi zaklju~il na podlagi njegovega izvajanja, je ena resna zadeva, ki potrebuje nek
~as, pretehtano in preudarno pravzaprav postaviti vsako besedo tja, kamor sodi, in zato
je verjetno tisto, kar je tam notri v ustavi sedaj zapisano, res premalo. Ampak, ~e zdaj to
obrnem oziroma grem od tega naprej, toliko bolj velika je zahteva po neki kvalificirani
ve~ini, da se to sploh za~ne - torej, jaz tako sklepam, in ~e sklepam narobe, bom vesel,
~e me kdo tu popravi - zaradi tega ne morem akceptirati te spreobrnjene pravzaprav logike, da zdaj bi moralo biti pa pravzaprav ve~ kot dve tretjini proti temu, da se tak postopek ne za~ne. Ker to je pa - tega jaz ne preberem, pa ~e berem tole, ta drugi odstavek
tega ~lena ustave od spredaj naprej ali pa od zadaj nazaj. Torej, zato bi `elel sli{ati - zdaj
sem sli{al mag. Cerarja, da - torej o~itno delim z njim enako mnenje glede tega, glede
postopka, pa me zanima tudi - in sli{al sem tukaj gospoda Ba{kovi~a - me zanima tudi,
kaj drugi mislijo, pravni strokovnjaki predvsem, zaradi tega, ker politiki tako stvari potem obrnemo, tako kot je; jaz sem sam sicer en zelo skromen pravnik. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Mi imamo ve~krat v ustavi zapisano, da je mo`no s podpisi nekaj spro`iti ali pa o ne~em odlo~iti. Imamo en tak primer, ko Dr`avni zbor ne more iti
proti ve~ kot {tirideset tiso~ podpisi, mora razpisati referendum ali pa moral bi po na{i
ustavi razpisati referendum. No, tukaj gre za manj zahtevno, trideset tiso~. Jaz bi rad
samo to rekel, tudi z referendumom ne bi bilo mo`no odlo~iti, da se spremeni ustava.
Se pravi, tudi ~e ve~ina to misli, na{a ustava tega ne omogo~a. Zdaj, ali je to prav ali ne,
o tem imamo tudi nekaj kritike `e v strokovnih razpravah. Dr. Kau~i~, mislim, da ima
tudi tako stali{~e in tudi nekatere druge kritike, ko so opozarjali na to, da je referendum
tukaj omejen samo kot naknadni potrditveni. Ampak skratka, tudi z referendumom, se
pravi ne, ~e je za to dva in pol odstotka volivcev, ampak ~e je ve~ina volivcev, ne more
vsiliti Dr`avnemu zboru te volje, da to spremeni; mislim, da je taka veljavna ureditev.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, dr. Ribi~i~. Dr. Kau~i~.
dr. IGOR KAU^I^: Ja, pravzaprav sem sli{al ve~ o tem, kar sem mislil povedati.
Meni je `al, da se odpirajo stvari, in se strinjam s kolegom Cerarjem, da mogo~e res ni
pravi ~as za to, ampak ne vem, kdaj bo pravi ~as. Vsak poseg, torej poskus posega v ustavo pa~ odpre isti problem; nekateri z bolj{im spominom se boste spomnili, da sem
sam osebno o tem govoril tudi v zvezi s postopkom o spremembi 68. ~lena. Seveda, jaz
se strinjam z gospodom Lavrincem, da mora biti pretehtan, ampak potem naj bo {e ena
faza, pa naj bo predlog, da se za~ne postopek za spremembo ustave, pa naj bo predlog
za spremembo ustave. Ta vrstni red bi mi celo ustrezal, ~eprav bi bil po svoje tudi unikaten, ampak zakaj pa ne, saj vsi eksperimentiramo, kajne? Ampak ne pa obratno, tako kot
je zdaj - samo za to gre, torej, tukaj ne gre za razhajanje. Kar se pa ti~e ve~ine, o kateri sta
govorila kolega Ba{kovi~ in Cerar, se pa strinjam, torej, kako razlagati veljavno ustavno
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ureditev. Jaz mislim, da med strokovnjaki, kolikor poznam jaz te ~lanke, prispevke, ni
razhajanj glede razlage drugega odstavka 168. ~lena. Tisto, kar je kolega Ribi~i~ odprl,
ali naj zdaj ta iniciativa takega velikega {tevila - mislim, da gre za velik odstotek volilnega telesa, torej trideset tiso~ volivcev - ali naj bi imela neko ve~jo specifi~no te`o kot
drugi predlogi, ali jih je mogo~e kar zavrniti, pa neposredno prav tako se`e na podro~je
spremembe ustave in o tem je govoril kolega Cerar. Torej preprosto za to, ali je na{a iniciativa neposredna ali posredna. V [vici, kot veste, je neposredna. Te`a iniciative volilnega telesa je vi{ja, kot je te`a - ~e poenostavim - drugih iniciatorjev. V tem primeru se
spopadata dva subjekta - suvereno ljudstvo in njihovo predstavni{ko telo, parlament, in
v tem primeru ne more med dvema tekmecema odlo~ati drugi tekmec. ^e imamo dve
ekipi, ne more o tem, kak{na so pravila igre, odlo~ati nasprotna stran, ampak sodnik. V
tem primeru je sodnik celotno ljudstvo na referendumu. To je meni ~ista opcija in jo
podpiram, ampak kot vsi vemo, ustavodajalec se ni odlo~il za tako opcijo, ampak je dal
volivcem, torej dolo~enemu {tevilu volivcev manj{o te`o. Te`a pa je v tem, da se tukaj
spopada najmanj trideset tiso~ volivcev in vzemimo nominalno dve tretjini navzo~ih
poslancev. Tukaj se lahko pojavlja dilema, ali je to res primerljivo. Matemati~no verjetno neokusno primerjati, ampak vendarle. To je opcija, ali damo ve~jo prednost ljudstvu,
torej neposrednim oblikam demokracije, ali pa damo ve~jo te`o posrednim oblikam
demokracije, ki se izra`a skozi parlament. To je taka tema, ki verjetno presega dana{nji
namen, torej o tem. Strinjam se pa s tem, da se vedno znova vra~amo v ustavno ureditev
devetega poglavja, torej postopka za spremembo ustave. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Predlagal bi naslednje - to so vpra{anja, ki imajo svojo te`o in kot je vpra{al dr. Kau~i~, kdaj je ~as za tako razpravo - tudi tu
je ~as; pravilno, da se je opozorilo na samo zadevo glede postopka za spremembo ustave. Najverjetneje pa mislim, da delim - lahko me popravite - mnenje ve~ine ~lanov ustavne komisije, da bo postopek za spremembo ustave tudi v tem primeru enak, kot je bil
za postopek, ko ga je predlagala vlada. Prvi ~len tega ~lena ustave pa~ daje vsem trem
predlagateljem enak status, torej dvajsetim poslancem, vladi ali najmanj trideset tiso~
volivcev in da o predlogu odlo~i Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov navzo~ih
poslancev. O sami vsebini, ali je to prav, da je ustava tako re{ila, se ne spu{~am. Tukaj
spra{ujem predvsem gospoda Jan{o, ker sam postopek ne zadeva Ustavne komisije,
ampak Dr`avni zbor, ko bo o tej temi odlo~al; ~e na podlagi te ugotovitve, da bo postopek enak, kot je bil pri postopku za spremembo 68. ~lena ustave, ali so danes dani pogoji, da se Ustavna komisija odlo~i oziroma, da se odlo~i, kak{na bo njena odlo~itev, ko
bo pripravila poro~ilo za sejo Dr`avnega zbora.
JANEZ JAN[A: Povem lahko svoje mnenje, ampak vendarle mislim, da bi moralo
biti bolj jasno povedano, kak{en sklep se lahko predlaga s te ustavne komisije. ^e je
edina mo`nost, ki jo imamo, to, da Ustavna komisija predlaga Dr`avnemu zboru, da
podpre oziroma zavrne za~etek postopka za spremembo ustave, potem to izklju~uje
odlo~anje o kakr{nikoli vsebini in je to stisnjeno samo v drugo fazo, do katere v tem primeru ne bi pri{lo, ~e je eden ve~ kot ena tretjina poslancev proti. Se pravi eden ve~ kot
ena tretjina navzo~ih poslancev. To je lahko tudi zelo malo, lahko odlo~i, da {tirideset ti5. seja Ustavne komisije DZ RS
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so~ podpisov pobudnikov za za~etek postopka ne velja ni~. [e enkrat ponavljam. Ta dilema ni tako majhna, kot bi jo nekateri radi prikazali. Prvi~ se je pojavila in to je treba
razre{iti. Strinjam se s tem in mislim, da tu ni nikakr{nega razhajanja, da ko gre za vsebinsko odlo~anje o spremembi ustave je po ustavi in po celotnem pravnem redu, ki v tej
dr`avi obstaja, dve tretjini poslancev tista koli~ina, ki lahko odlo~i, ali se ustava spremeni ali ne. Nisem pa prepri~an, da se to lahko analogno prenese tudi na za~etek postopka. ^e ustava sama definira, da lahko najmanj trideset tiso~ volivcev za~ne tak postopek, da to pobudo. ^e je to izklju~no - da pobudo, potem je ljudska iniciativa v tem konkretnem primeru popolnoma razvrednotena in je pa~ treba popraviti to zakonodajo.
Strinjam se s tem, da po sedanji ustavi z referendumom ustave ni mo`no spreminjati. To
ni predvideno, tako da ta te`a teh podpisov je `e zaradi tega manj{a, kot pa je te`a podpisov za razpis referenduma, ker Dr`avni zbor mora to razpisati, ampak sama iniciativa
je v primeru tega tolma~enja, kot se je nekako ponudilo kot edino mo`no s strani Sekretariata za zakonodajo, popolnoma razvrednotena. Skratka, ~e bo Dr`avni zbor odlo~il
samo, da se ne za~ne postopek, je s tem stvar ad acta, ne da bi karkoli rekel o sami vsebini, ki je predlagana v prvi fazi. Potem se mi zdi, da se bo veliko ljudi v tej dr`avi po~utilo prevaranih in da tudi iz predpisov taki kakr{ni so, ni mo`no nedvoumno potegniti
takega sklepa, da je to edina pravilna re{itev. Obra~am to, kar je bilo prej re~eno, ~e{ da
se pojavlja vpra{anje ene tretjine ali pa dve tretjine za za ali proti. Tudi v tem primeru, ~e
je potrebno zbrati dve tretjini za to, da se postopek sploh za~ne, je to v bistvu nepresegljiva meja in nih~e ne bo nikoli ve~ zbiral te podpise samo za to, da bi za~el postopek,
ker se bo vedelo v naprej, da je to nemogo~e, da je to brezpredmetno in da je ta dolo~ba
v ustavi zgolj mrtva ~rka na papirju, lepotni okras.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Lavrinc.
MAKSIMILJAN LAVRINC: ^e bi, recimo, ta hip stopil v prostor in poslu{al samo
gospoda Jan{o, potem bi sprejel zaklju~ek oziroma bi zaklju~il, da se o vsebini danes tukaj ni nih~e ni~ pogovarjal. Enako bi bilo, ~e bi stopil v prostor takrat, ko v parlamentu
te~e taka beseda. Tako pa mislim, da ker temu ni bilo tako, sem prepri~an, da temu ne
bo tako tudi tam, kjer po mojem sta pri tak{nih zadevah, sploh pa ob tak{nih ustavnih
dolo~bah, vsebina in oblika na nek na~in celota. Ni mogo~e tako umetno lo~evati oblike, poti od same vsebine. Navsezadnje, ko se tehta, ali so stvari zato, se tehta iz vsebinskih razlogov, ne pa iz formalnih razlogov, in zato se z interpretacijo gospoda Jan{e
sploh ne strinjam v tem delu. V tistem delu, da je pa treba, ~e `e imamo to Ustavno komisijo in ko smo ugotovili, da gre za pomanjkljive dolo~be, bi bilo pa po moje zelo modro, ~e se k stvari pristopi tudi od besed k dejanjem, da se pripravi nekaj predlogov in
da se o tem {e enkrat pogovorimo. Saj ni nujno, da je za ta potrebna prav Ustavna komisija. Navsezadnje je to lahko tudi stvar za za~etek, za iniciiranje zadev lahko tudi Odbor
za notranjo politiko.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Mag. Cerar.
mag. MIRO CERAR: Hvala lepa. Torej, da se spet ne spu{~am v razpravo o pomanjkljivosti dolo~b tega poglavja o spremembi ustave, bi samo to rekel. ^e o predlogu
volivcev v tem primeru odlo~i Dr`avni zbor, za mene to vedno pomeni, da tudi razprav48
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lja. In to tudi pomeni, da vsebinsko razpravlja, zaradi ~esar smo tudi mi, torej skupina
strokovnjakov, v na{em mnenju opozorili in tudi napeljevali na razpravo o nekih notranjih vpra{anjih tega predloga. Ker seveda, ~e ni razprave, pa bi potem na zboru {e razpravljali, potem bi pa imel gospod Jan{a absolutno prav, potem pa sploh verjetno nima
smisla take institucije opraviti. Jaz se spomnim zadnji~, ko je bil v igri ta 68. ~len ustave,
je bila tudi opravljena razprava, ~eprav, `al zelo malo vsebinsko, ampak mo`nost je bila
kot predsednika takrat k pozivu k vsebinski razpravi. Se pravi, na ta na~in je nek minimum, mogo~e celo ve~, le omogo~en, da Dr`avni zbor resno vzame, torej preko Ustavne komisije in potem preko samega sebe v razpravo to pobudo, ki je pa `al, to samo posredna. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz mislim, da ti zbrani podpisi dajejo posebno te`o tej pobudi
in da bi zaradi tega bilo smiselno, da se zagotovi o tem tudi resna razprava v Dr`avnem
zboru. Zdaj seveda isto~asno bi lahko dvajset poslancev to predlagalo, dvajset poslancev od oseminosemdesetih ali devetdesetih seveda naj bi zastopali preko dvajset odstotkov celotnega volilnega telesa. Ampak ker so to neposredno zbrani podpisi, jim tudi
ustava daje ve~jo te`o in se mi zdi, da je tukaj naloga Ustavne komisije, tako kot se je lotila, da strokovno to dobro opremi, argumentira argumente za in proti in prepusti odlo~itev Dr`avnemu zboru, da je to razmi{ljanje pravo. Skratka, da ni razmi{ljanja o tem,
kaj re~e zdaj ali pa je bistveno to, kaj o tem misli Ustavna komisija. To je naslovljeno na
Dr`avni zbor po na{i ustavi. Dr`avni zbor o tem odlo~a, Ustavna komisija je tista, ki naj
to pripravi. O tem mora biti na Dr`avnem zboru resna razprava. Na koncu se pa odlo~a
o tem, ali je ta razprava pokazala, da imamo dvotretjinsko relativno ve~ino za to, da se
ustava spremeni in se pripravi druga faza. Seveda je v krogu teh priprav tudi mnenje pripraviti, ker tudi takrat, kadar Dr`avni zbor o drugih stvareh odlo~a, smo opremljeni z
mnenjem mati~nega delovnega telesa. Ne bi bilo ni~ narobe v postopku, ~e bi bilo tukaj
tudi mnenje Ustavne komisije. Ampak glede na to, da gre tukaj za podpise dr`avljanov,
glede na to, da je okrog tega vpra{anja - tukaj je bilo `e precej anket narejenih, ki ka`ejo,
da je podpora {e veliko {ir{a, kot so ti podpisi - bi morda bil smiseln tak{en postopek,
da se Ustavna komisija vzdr`i tega mnenja in da se o tem odlo~a na podlagi razprave v
Dr`avnem zboru. Jaz ne bi imel ni~ proti takemu postopku, ~eprav ne bom mogel z vidika poslovnika in ustave odgovarjati, ~e bo nekdo hotel tukaj imeti glasovanje o mnenju Ustavne komisije in ~e bi rekli poslanci, da `elijo imeti tudi to mnenje ne pa samo ta
predlog opremiti s strokovnimi in drugimi mnenji. Ampak glede na specifi~no situacijo,
glede na ve~ kot {tirideset tiso~ podpisov meni ne bi bilo tuje to, da damo temu predlogu tak{en poseben status, da ne bi kdo dobil vtisa, da smo hoteli `e v Ustavni komisiji
zaustaviti stvar, ki je naslovljena na Dr`avni zbor.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Hvala lepa za besedo. Tako, kot si jaz razlagam ta
168. ~len, je sklep iz tega ta, da mislim, da bi ustavna komisija tukaj sploh ne mogla re~i,
da ta predlog ne gre na Dr`avni zbor, zaradi tega, ker 168. ~len je tako zapisan in nesporno na Dr`avni zbor gre. Jaz se sicer lahko strinjam z gospodom Ribi~i~em, da dvajset
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tiso~ volivcev oziroma dr`avljanov pi{ejo, da ima posebno te`o. Jasno, dvajset tiso~ volivcev je posebna te`a. Ampak v strogo formalnem smislu gledano, so pa predlogi izena~eni povsem. Se pravi lahko da predlog za spremembo, za za~etek postopka za spremembo ustave ali vlada ali dvajset poslancev ali dvajset tiso~ volivcev in v tem smislu.
Kako da ne? Ja, gospod profesor ustavnega prava, prosim, v 168. ~lenu ustave pi{e. Torej, v tem smislu mislim, da so ti predlogi enakopravni in da Dr`avni zbor mora o tem
pa~ odlo~ati. Dosedanja praksa je pa~ bila taka, da je tudi ustavna komisija pred tem
zavzela stali{~e in jaz ne vidim nobenega razloga zakaj bi se sedaj odmikali od te prakse. Lahko pa seveda ustavna komisija tudi sklene, da pa~ takega mnenja ne bo dala. Ampak to spet najbr` govori o ne~em drugem, najbr` o politi~nih razmerah oziroma strankarskih razmerah in proporcih v tej Ustavni komisiji. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ustavna komisija je bila do sedaj {ele enkrat
pred tako situacijo in kot vemo je v tem edinem do sedaj primeru na predlog vlade dala
tudi svoje stali{~e in se opredelila do predloga; za~etek postopka za spremembo ustave
lahko da dvajset poslancev Dr`avnega zbora, vlada ali najmanj trideset tiso~ volivcev.
Jaz bi vas vpra{al, torej nikakor ne vztrajam sam kot predsednik Ustavne komisije, da se
moramo danes odlo~iti in dam tudi mnenje do tega predloga. Namre~, relativno malo je
bilo razprav o sami vsebini spremembe ustave ali ne vem kaj pomeni. ^e pa ~lani ustavne komisije menite, da so razlogi, danes glasujemo in nobenih druga~nih predlogov,
potem bomo pa~ pripravili gradivo. Torej seja Dr`avnega zbora s to to~ko bo. Ustavna
komisija mora pripraviti ustrezno poro~ilo in jaz sedaj spra{ujem naslednje. Ali kdo predlog dr. Ribi~i~a je bil, da bi v tem poro~ilu ne bilo izra`eno tudi stali{~e Ustavne komisije - ali podpira predlog za~etek postopka spremembe tega ~lena ustave, torej 82.
~lena. Gospod Lavrinc.
MAKSIMILJAN LAVRINC: Mene predlog kolega Ribi~i~a spominja na en star {tos
iz ruskih ~asov, trdih. Torej, ima svoje lastno mnenje, pa se z njim ne strinja. Jaz mislim,
da vedno pravzaprav, `e se ne spomnim, da bi kdo sploh podobnega predlagal. Drugo
pa, tukaj smo zato navsezadnje od tudi na{ih kolegov predlagani, da o ne~em razpravljamo. Torej, ne samo o formi, ampak o vsebini, tam je bilo bolj malo in da se o ne~em
do ~esa tudi opredelimo, ker jaz si druga~e parlamentarnega `ivljenja ne znam predstavljati. Na koncu je zmeraj glasovanje, igra {tevilk ali pa govorica {tevilk. Zato mislim,
da ni ~isto ni~ narobe in zato tudi razprava ne bo ~isto ni~ manj temeljita na Dr`avnem
zboru, ~e se ustavna komisija do tega opredeli. Navsezadnje imamo neko odgovornost,
ki jo moramo s tem, s tak{no odlo~itvijo prevzeti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Lavrinc. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Preden se tudi jaz opredelim do te dileme, ki je zdaj na mizi, bi postavil eno vpra{anje, ki se mi zdi zelo va`no. To pa je - morda je to itak bilo `e odgovorjeno, jaz se ne spomnim, skratka mislim, da bi bilo dobro to {e enkrat pojasniti - kak{na
je v primeru recimo, da bi Dr`avni zbor za~el postopek za spremembo ustave, kak{na je
potem pristojnost Ustavne komisije oziroma samega Dr`avnega zbora? Ali lahko odlo~i
samo o tem, da se predlog, kot je bil pa~ s podpisi vlo`en, sprejme ali zavrne, ali ga lahko tudi modificira? Se pravi, ali ga lahko tudi spremeni? Glede na razprave, ki so bile
50

5. seja Ustavne komisije DZ RS

prej, vsaj na nekaj razprav, ki so priznavale, v katerih ste priznavali, da problemi, na katere se opozarja, obstajajo, da pa morda re{itev, ki je predlagana, ni ~isto v redu, je to
zelo pomembno. Ker v tem primeru, ~e lahko Ustavna komisija predlaga tudi dopolnitev te spremembe v naslednji fazi in Dr`avni zbor pa~ ne odlo~i samo o tem, ali se predlog, tak kot je podan, sprejme ali zavrne, potem bi bilo korektno po mojem mnenju, da
se seveda glasuje ali pa da tudi tisti, ki niste za tak predlog, pa se strinjate s tem, da je potrebno poiskati nekatere odgovore na vpra{anja, ki so pa~ v slovenski javnosti in ki se
izra`ajo tudi z dvajsetodstotno ve~ino v nekaterih javnomnenjskih raziskavah, da gre
zadeva naprej; se pravi, da se postopek za~ne, da pa se morda i{~e tudi majhno modificirane ali pa druga~ne re{itve, kot so bile predlagane. Ampak zato, preden se do tega
opredelim, bi vpra{al, ali je to mo`no ali ne? Se pravi, ali se lahko Ustavna komisija in
Dr`avni zbor opredelita samo do spremembe, kot je predlagana, za ali proti, v podporo
ali v zavrnitev, ali pa lahko seveda tudi stvar modificiramo?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Repliko ima gospod Mozeti~... gospod Ribi~i~, se opravi~ujem.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz imam repliko na to, kar je gospod Lavrinc rekel malo zlobno. Saj meni ni te`ko, ali pa da bi se izogibal odgovornosti ali se ne bi upal glasovati in
tako naprej, ampak gre za eno specifi~no situacijo. Volivci imajo pravico nekaj predlagati in o tem lahko odlo~i Dr`avni zbor, o tem ne more odlo~ati Ustavna komisija. Gre
za posebno situacijo, in v tem primeru situacija ni posebna samo zaradi teh zbranih
podpisov, ampak tudi zaradi anket, ki ka`ejo veliko {ir{o podporo. In meni se je zdelo,
da Ustavna komisija opravi svojo nalogo, tudi ~e priskrbi strokovne podlage in omogo~i kakovostno odlo~anje o tem vpra{anju v Dr`avnem zboru. To je bil moj motiv; jaz
ne vem, kdaj je kdo imel v Rusiji ali pa kje drugje podoben ali druga~en motiv, s tem se
moram pa~ s takimi pripombami otepati, ki nimajo zveze s tem, kar predlagam. Ampak
hotel sem to obrazlo`iti in zaradi tega bi meni bilo blizu, in prosim, naj se do tega opredeli Ustavna komisija, torej do predloga, da bi pripravila kakovostno razpravo, dala
strokovna mnenja na mizo in da bi o tem razpravljali seveda in odlo~ali v Dr`avnem
zboru poslanci. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. V skladu z na{im dogovorom je predlog, ki ga je dal gospod Ribi~i~, proceduralne, tehni~ne narave, in ko bomo o njem glasovali, je pa~ potrebna navadna ve~ina. Gospod Cerar ima besedo, potem pa gospod
Kacin.
mag. MIRO CERAR: Hvala. Torej, na vpra{anje gospoda Jan{e bom odgovoril,
glede na to, kar se je do zdaj nekako dogajalo v Ustavni komisiji, pa izrazil tudi hkrati
svoje mnenje. ^e bi se pa stvar izkazala za problemati~no, bi pa verjetno za to vpra{anje
bilo treba si vzeti nekoliko ~asa in morda sklicati {e eno sejo, da bi se res proceduralno
raz~istilo. Torej, predloga, kot ga je podalo tukaj ljudstvo oziroma {tirideset tiso~ in ve~
volivcev, seveda Ustavna komisija ne more spreminjati; lahko opravi razpravo in opozori na pomanjkljivosti ali pa dobre plati tega predloga, in to v poro~ilu sporo~i Dr`avnemu zboru. Ta o tem odlo~a in pred tem seveda opravi razpravo. In, saj pravim, tukaj
se zdaj gibljemo v nekem prostoru, ki, ~e ne bo konsenza velikega, bi ga bilo potem tre5. seja Ustavne komisije DZ RS
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ba res strokovno {e domisliti. Seveda lahko Dr`avni zbor, ~e se odlo~i, da bo sprejel
predlog za za~etek postopka, potem da neka navodila svojemu delovnemu telesu, se
pravi Ustavni komisiji, da se te njegove pripombe upo{tevajo in se notri vklju~ijo. Nastane seveda lahko nek problem, ki nam v tej fazi {e ni jasen, kaj, ~e se predstavnik predlagatelja oziroma sami predlagatelji s spremembami ne strinjajo? To je potem naslednji
problem, ki se lahko pojavi, ~e pride do konflikta med Dr`avnim zborom in volivci. Tu
smo imeli nedavno en tak primer, podoben, glede enega referenduma, se vsi spomnite.
Ampak mislim, da sem zdaj povedal za prvi dve fazi dovolj, to dilemo bi pa pustil potem, ~e se bo treba na njo {e obrniti. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Cerar. Gospod Kacin.
JELKO KACIN: Jaz bi `elel v tem kontekstu re~i nekaj. Ustavna komisija, ~e sem
jaz pravilno seznanjen in ~e ni pri{lo do kak{nih sprememb v zadnjem obdobju, {teje
dvajset ~lanov; vsi ~lani so hkrati poslanci Dr`avnega zbora. In 168. ~len pravi, da je potrebno tako {tevilo tiso~e podpisov volivcev ali dvajset poslancev ali vlada. V tem okviru je Ustavna komisija vsekakor v polo`aju, da lahko tak predlog posvoji ali ga razglasi
za svojega, mora pa seveda pri tem biti enoglasna in dvajset ljudi, ki imamo mandat, da
zasedamo v tej Ustavni komisiji, se mora tako odlo~iti. Torej jaz ne vidim na~elnih zadr`kov, da bi to ne bilo proceduralno mogo~e.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Enaindvajset~lanska.
JELKO KACIN: Govorim o dvajsetih, ki so potrebni za to, da bi zadeva bila legitimna; ~e imamo enaindvajsetega, potem pa~... Jaz sem v svojem uvodnem razpravljanju
rekel, ~e ni pri{lo do sprememb, ker bile so spremembe pri formiranju Ustavne komisije.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Dvajset~lanska, gospoda Leni~a ni ve~ tam,
se opravi~ujem!
JELKO KACIN: Torej, rad bi odgovoril samo na dilemo gospoda Jan{e. Tudi to
mo`nost zagotovo imamo, moralo pa bi biti zadostno soglasje, ki bi se reprezentiralo v
enoglasni odlo~itvi. V vsakem primeru pa ostaja dejstvo tisto, kar sem rekel na za~etku:
imamo ~lane Ustavne komisije zato, da bi se v Ustavni komisiji opredeljevali do problemov in s tem pospe{evali mo`nost odlo~anja v Dr`avnem zboru. S tem, da se ne odlo~i{, verjetno ne sledi{ osnovni nameri, da bi izkazoval voljo ljudstva, ker neodlo~enost ni volja ljudstva, tam je iniciativa in zahteva podporo ali pa zavra~anje. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa, predsednik. Ponavadi je tako, da delovna telesa Dr`avnega zbora posredujejo stali{~e o dolo~eni zadevi Dr`avnemu zboru oziroma
plenumu. Jaz mislim, da smo vsi ugotovili, da podpora takemu predlogu bi pomenila,
pravzaprav bi implicirala toliko drugih sprememb ustave in v tolikih mo`nih smereh
potem znotraj tega in bi to zahtevalo ve~krat pravzaprav, da se zbere dvotretjinska ve~ina potem o raznih implikacijah. In iz vseh teh razlogov je moje mnenje, da bi morala Ustavna komisija, ~e ho~e odgovorno opraviti svoje delo, pa~ predlagati Dr`avnemu zboru, naj ta predlog zavrne oziroma ga ne sprejme. Obstajajo dolo~ene dileme in problemi, ki so objektivne narave. Jaz mislim, da je vpra{anje te`e teh trideset tiso~ ali ve~ kot
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{tirideset tiso~ volivcev, ki nekaj zahtevajo in to je resen problem, to bi bilo verjetno resno spopasti in tako naprej. Vendar ustava to~no pove, kdo lahko predlaga te spremembe in ~e se tako poka`e, dvajset poslancev lahko predlaga tiste spremembe, ki dolo~ene
razlagate, lahko odpravijo. To seveda naknadno, kar zadeva to pobudo je vsem nam jasno, da ima take implikacije, da je te treba v tem trenutku zavrniti. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Zaradi zapisnika in zaradi korektnosti. Jaz menim, da temu ni tako
in tudi nih~e v tej razpravi danes tega ni rekel, zato razprava tega ni mogla pokazati, da
sprememba tega ~lena ustave zahteva tudi mnoge druge spremembe v tej ustavi. Zahteva eno korenito spremembo, ampak ne ustave, ampak v volilnem zakonu. To smo od
za~etka povedali. Nisem pa sli{al nikogar, ki bi rekel, da se ta ~len spremeni, da je potrebno {e kak{en drug ~len ali dolo~ilo ustave spremeniti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Anderli~.
ANTON ANDERLI^: Mislim, da ta ustavna komisija v tem trenutku tako ali tako ne
obstaja, ampak ne bom problematiziral to, ker pi{e, da ta odlok za~ne veljati z dnem, ko
ga sprejme Dr`avni zbor Republike Slovenije in preneha veljati z dnem razglasitve sprememb Ustave Republike Slovenije, to smo storili.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Za oba predloga je bilo.
ANTON ANDERLI^: Tako ne pi{e tu notri. To je sedaj `e druga zadeva. Bistvo pa
je druga to~ka, ki pravi, da Ustavna komisija... prosim, to sem tako ali tako `e preje. Rekel sem, da no~em problematizirati tega dela, ker se toliko lovite o tem, kaj naj bi Ustavna komisija delala. Ali naj bi odlo~ala ali ne bi odlo~ala. Ustavna komisija je zato postavljena v drugi to~ki, Ustavna komisija Dr`avnega zbora obravnava predloge za za~etek
postopka za spremembo ustave Republike Slovenije, pripravi predlog za spremembo
ustave Republike Slovenije. Mi ho~emo ali no~emo, neke stvari moramo tukaj po~eti in
tukaj je dejansko forma in procedura povezana z vsebino do te mere, da moramo re~i,
kaj ta komisija misli, se odlo~iti in Dr`avnemu zboru predlagati, podati poro~ilo in ~e bo
komisija rekla kvalificirano ve~ino, kot je v tem primeru potrebno, da smatra, da so razlogi in utemeljenost za~etka sprememb ustave, bo tudi pripravila predlog za naslednjo
fazo, tako kot ima pristojnost po odloku. Kar se mene ti~e, lahko se organizira {e kak{na
dodatna razprava, ampak jaz ne verjamem, da gospod Ribi~i~, ki je pri{el sem, pripravljen in je imel je voljo, da bo o tem vpra{anju razpravljal, da ni to storil `e danes in da
rabi {e kak{no dodatno razpravo. Te logike, da ne bi ustavna komisija se opredeljevala
in da naj to naredi kar zbor, pa ni mogo~e razumeti iz odloka in ni obi~ajno po poslovniku za kakr{nokoli drugo stvar. ^e bi bilo temu tako, bi najbr` ta ustavna komisija ne razpravljala in moramo tudi, ~e bi bilo to tako, bi morali tudi kar re~i, da naj Dr`avni zbor
brez ustavne komisije, ker ima pobudo o tem odlo~a. ^e se ustavna komisija po Ribi~i~evo odpoveduje tega, da bo odlo~ila o tem predlogu oziroma dala mnenje, predlog za odlo~anje na Dr`avnem zboru. Tako, da bi bil to nek nov v postopkih in vseh teh
na{ih opravil, ki jih tukaj imamo in jaz sem vendarle za to, da predsednik formulira{
predlog sklepa in ga da{ v obravnavo, ki bo vseboval opredelitev do za~etka postopka
in s tem seveda, ~e bo Dr`avni zbor podobno ali enako kot je naredil pri 68. ~lenu, se
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odlo~il, da to zadevo nadaljuje, bo tudi predlog za spremembo komisija v drugi rundi
pripravila. Jaz drugega v tem trenutku ne vidim. Nisem pa za to, da {e enkrat ponavljam,
naj pa sedaj Dr`avni zbor to odlo~i brez tega. ^e boste pa tako odlo~ili tako, bom pa
sprejel, ampak to je drugo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Anderli~. Da ne bo ne sporazuma. Odlok o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije Dr`avnega
zbora Republike Slovenije v 2. ~lenu govori: Ustavna komisija Dr`avnega zbora Republike Slovenije obravnava predloge za za~etek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije. Takrat, ko je bil odlok sprejet sta bila v Dr`avnem zboru dva postopka in
samo ta dva postopka sta delokrog te ustavne komisije. Ko bosta ta dva postopka zaklju~ena, se bo mandat na{e komisije zaklju~il. Zadnji ~len, 5. ~len govori, to je norma,
splo{na norma, ki je zapisana v vsakem odloku in ne govori izrecno {e enkrat, da samo
ta odlok, da preneha veljati z dnem razglasitve vseh eventualnih sprememb Ustave Republike Slovenije, ki so v postopku. Se pa strinjam, da je mo`no razli~no interpretirati 5.
~len odloka o Ustavni komisiji. Predlagam, da se opredelimo, jaz bi dal na glasovanje
predlog gospoda.
ANTON ANDERLI^: Jaz izjavljam.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim.
ANTON ANDERLI^: Ne problematiziram tega dela, sem pa opozoril, da o~itno se
lahko interpretira tudi druga~e. Jaz sem za to, da se sklicujemo na drugo to~ko, tudi tam
v tistem delu tega ne pi{e. Moralo bi pisati, ~e smo jo takrat ustanovili za dve razpravi,
potem bi mogo~e tudi ta zadnja to~ka bila druga~na.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spra{ujem gospoda Ribi~i~a. Ali {e vztraja na
tem proceduralnem predlogu, da se ustavna komisija ne opredeli do vsebine poro~ila,
ki ga bo dala za plenum Dr`avnega zbora?
dr. CIRIL RIBI^I^: Takrat, ko so bile prve ostre reakcije na to, takrat sem rekel, da
dajem to formalno kot predlog in sedaj tudi vztrajam. Bi pa rad to povedal. Saj je normalno predlagatelj zainteresiran, da se z mnenjem opremi mati~nega delovnega telesa.
V tem primeru vidimo, da je druga~e in specifi~na situacija je v tem, da ne bom {e tretji~
ponavljal, da imamo tukaj veliko podpisov in da o tem odlo~a dokon~no Dr`avni zbor
in druga specifi~na situacija je, da imamo tukaj strokovne podlage, ki so bolj temeljite
kot drugod in to mislim, da govori za to, da ni potrebno {e opredeljevanje ustavne komisije.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. [e dr. Grad.
dr. FRANCI GRAD: Jaz se strinjam z tem kar je bilo prej povedano o tem, da je ustavna norma o postopku res nekoliko ~udna in nenavadna. Na podro~ju je cel kup dilem in interpretacij. Vendar je tako zapisana je vendarle jasno nekaj. Procedura je dvofazna, ampak odlo~a se samo v drugi fazi o vsebini. V prvi fazi se odlo~i samo ali se postopek za~ne ali ne. To seveda govori za to, da bi se ustavna komisija - lahko pa se jaz
seveda ne smem in ne morem spu{~ati v politi~no oceno cele situacije -, lahko bi se
opredelila, da se odlo~i samo o tem oziroma, da predlaga odlo~itev Dr`avnemu zboru
samo o tem, ali se postopek za~ne ali se ne za~ne. Po drugi strani je res, da imamo jasno
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oblikovan predlog, to je res. Da je jasno oblikovan predlog, bi terjal neko jasno opredelitev vseh akterjev v postopku. Sama ustavna norma je taka, da dopu{~a tudi tako interpretacijo in samo {e nekaj bi dodal, da ne bom predolg. Res je, da so pravno izena~eni
vsi predlagatelji, pravno je to nedvoumno, samo ustava je ~isto jasno, ki zelo pogosto
prehaja v politi~no sfero. Politi~no gledano je veliko vpra{anje ali se parlament lahko
obna{a enako do takega velikega {tevila volivcev, kot do drugih predlagateljev, to bi pa
bilo politi~no gledanje. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jan{a
JANEZ JAN[A: Ja, po tem, kar je bilo zdaj povedano o samem postopku, mislim,
da velike dileme ni, tudi glede na prakso, ki smo jo imeli v zvezi z 68. ~lenom ustave, to
pa je, da se v prvi fazi pa~ opredeljujemo do za~etka postopka za spremembo. V tem
smislu so najbr` na voljo tri mo`nosti za dana{nji sklep komisije oziroma za dana{njo
opredelitev. Jaz predlagam, da jih nekako rangiramo, ker tako kot delamo, ko odlo~amo o kak{nih amandmajih, tako da najprej odlo~imo o tem in glasujemo o tem, da se ta
postopek podpre, se pravi, da ustavna komisija podpira predlog teh {tiridesetih, teh {tirideset tiso~ podpisnikov, da se za~ne postopek za spremembo tega ~lena ustave. Kot
drugo bi potem pri{lo na vrsto to, kar predlaga gospod Ribi~i~, ~e bi bil ta predlog zavrnjen, mislim, da bi bilo smiselno glasovati o tem, da ne damo mnenja, da prepustimo
Dr`avnemu zboru, da sam odlo~i brez tega mnenja. Tretje, pa potem, seveda samo po
sebi umevno, ~e eno ne drugo ni sprejeto se potem nobeno ne podpira. Mislim pa, {e
enkrat ponavljam, pa tudi na vse tiste, ki se niste strinjali z vsebino tega predloga, da ne
glasujete zdaj proti temu, da se formalno postopek za~ne in s tem omogo~ite malo
dalj{o vsebinsko razpravo, v kateri bi se morda na{li tudi bolj{i odgovori na vpra{anja,
ki se zastavljajo, na kar smo mi zdaj ponudili ta odgovor.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Mislim, da ne bo nesporazuma,
razprava v Dr`avnem zboru bo odprta, ne glede na to, kako se bo odlo~ila ustavna komisija. Druga zadeva, predlog, ki ga je dal gospod Ribi~i~, jaz ga ne bom podprl, iz razlogov 55. ~lena poslovnika. Dr`avni zbor ne more odlo~ati o zadevah, glede katerih poslancem ni bilo prej poslano oziroma izre~eno osebno gradivo in do katerih ni zavzelo
stali{~a pristojno delovno telo Dr`avnega zbora. Gledano {ir{e je ustavna komisija delovno telo Dr`avnega zbora. Jaz razumem nekatere argumente, ki jih je navedel, namre~ poseben ali morda druga~en status, kar pa ne izhaja iz ustave, ve~ kot {tirideset tiso~ podpisov volivcev, torej ne glede na to, to imamo lahko v mislih, ko bomo razpravljali, moramo pa spo{tovati dolo~be poslovnika in tudi ustave. Tako da jaz bom dal tudi
njegov predlog na glasovanje in potem pa naprej, da se opredelimo do postopka, da
lahko potem pripravimo gradivo za Dr`avni zbor, ta pa bo o tej temi razpravljal ne glede
na to, kako se bomo sicer tukaj odlo~ili. Kajti odlo~itev je na Dr`avnem zboru, ne na ustavni komisiji. Dr. Kau~i~, `elite besedo? Prosim.
dr. IGOR KAU^I^: Zdaj `e prehitevam, ampak navezati sem se hotel na kolega
Grada, prav ta razlaga, ki je pravno korektna, poka`e vso absurdnost situacije. Torej,
odlo~ati o tem, ali naj se za~ne postopek ali ne, in to z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih.
Zakaj le, ~e pa nima pred seboj vsebine, to bi isto bilo, kot ~e bi dovolj bilo teh, da bi teh
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ve~ kot {tirideset tiso~ volivcev samo predlagalo Dr`avnemu zboru, da se za~ne postopek za spremembo ustave, pa bi nekdo rekel, ja, v ~em pa. Ni potrebno povedati, ker 1.
~len, torej 168. ~len govori samo o iniciativi. Zato ponovno pravim, s tem, s tak{no interpretacijo, ki je pravno korektna, ker tako pi{e v ustavi, pridemo do tega v bistvu, da ta
postopek ... o vsebini se ne govori. Nenazadnje bi lahko nekdo se danes postavil na stali{~e, kaj sploh Ustavna komisija razpravlja o vsebini, ampak izklju~no o tem, ali predlaga za~etek postopka ali ne. In ne vidim razloga, da Dr`avni zbor, ki mora biti afirmativno demokrati~en, ne bi rekel seveda, za~eli bomo postopek za spremembo ustave. Zakaj bi nenazadnje zavirali ta postopek, kajti ~e se bo odlo~il proti, bo moral povedati,
zakaj proti za~etku postopka in takrat bo takoj zaplaval v vsebino. To pa ne sme. In prav
to ka`e na to, da je nujno potrebno spremeniti 168. ~len, kajti pravno korektna razlaga,
tukaj smo jo danes sli{ali, ni kaj dodati ne odvzeti, ka`e na to, da na{ ustavodajalec je bil
vse prej kot domi{ljen, ko je to napisal. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Ba{kovi~.
MILAN BA[KOVI^: Rad bi samo nekaj vendarle ob tem rekel. Ne spet ustave tolma~iti nesmiselno, ker predlog za za~etek sprememb ustave jasno, da vsebuje predlog
za spremembo. To je vsebinsko in brez tega sploh ne more nastopiti nobeden predlagatelj, tudi v tem prvem smislu ne. Hvala lepa. In to se tudi jemlje v obzir, ko se odlo~a.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Cerar.
mag. MIRO CERAR: ^e dovolite, samo na kratko. Jaz bi popolnoma isto rekel kot
gospod Ba{kovi~, in {e nekaj povedal. Ko, sedaj pravzaprav gledamo doktrino, ki jo pri
nas, torej pravno doktrino, ki jo v glavnem zelo intenzivno razvija Ustavno sodi{~e, in ki
jo v nekem splo{nem trendu za demokrati~no pravno dr`avo v drugih zahodno evropskih dr`avah vidimo, da se lahko pravni akti razlagajo v {ir{ih kontekstih. In se tudi zavzemam zato, da ~e je nek akt nekoliko ozko napisan, se seveda vedno, to vemo, opravi,
se lahko restriktivno, ekstenzivno razlaga, se lahko kontekstualno, namensko, torej teleolo{ko... In absolutno se zavzemam zato, da se pogleda nek duh te dolo~be, kako ga
spraviti v prakso, predvsem v skladu z na~elom, kot so rekli sodniki Ustavnega sodi{~a
neko~ "in favorem libertatis", torej v korist ljudstva v tem primeru, ~e je to demokrati~en
organ. Torej priznavam vse te zadrege, na katere opozarjajo tudi ostali strokovnjaki,
tudi jaz se z njimi strinjam, ampak ko ta ~len tolma~imo, je potrebno iti po mojem v to
smer, kot je gospod Ba{kovi~ nakazal. Ko bomo pa spreminjali ustavo ponovno, v tem
segmentu bodo po mojem vsi ti argumenti, ki jih je tudi dr. Kau~i~ povedal, zelo, zelo
relevantni. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Bajc. Gospod Lavrinc je bil
prvi.
MAKSIMILJAN LAVRINC: Bom kar bolj glas obrazlo`il kot pa, da bi bil kak{en
prispevek. Glasoval bom kljub vsem tem opozorilom proti, da se za~ne zaradi tega, ker
sem prepri~an, da se tudi ob takem razpravljanju da govoriti predvsem o vsebini in zaklju~ek je samo kot neka logi~na posledica te vsebine, je neko procesno ravnanje. To je
prvo. Drugo, zaradi tega, ker sem prepri~an, da ne Ustavna komisija, ne Dr`avni zbor,
pa nih~e drug, razen sami predlagatelji ne more barantati sedaj oziroma jemati tisto, kar
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so recimo predlagatelji dali, temu kaj dodajati, spreminjati, skratka preoblikovati voljo
njihovo, ker zato nima nobenega pooblastila, sem prepri~an. Mi bi lahko, ~e bi se sami
postavili v vlogo predlagateljev, tam po tistem prvem odstavku tega ~lena, sami svoje
stvari preoblikovali, ne pa drugih. In zaradi tega mislim, da pa~ v tem primeru, je sicer to
ena slaba izku{nja na nek na~in za tiste, ki so pa~ organizirali to zbiranje podpisov, ni pa
to Sizifovo delo. Nasprotno, sem prepri~an, da je z vso ostrino prav ta primer pokazal,
da so nekatere dolo~be v na{i ustavi, ki jih je nujno potrebno popraviti zato, da bi stvari
tekle normalno naprej.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Bajc.
JOSIP BAJC: Mogo~e bi samo besedico dve glede na to, da so predhodniki `e nekaj rekli o tem, kar sem sam mislil. ^e berem 168. ~len in prvi in drugi odstavek, ki napotujeta o ~em se obravnava in kdo obravnava, zame tukaj ni dileme. Pravi: predlog za
za~etek postopka o spremembi ustave - zdaj tukaj govorimo o {tirideset tiso~ih - in o
tem predlogu, jaz tako razumem to, o tem predlogu odlo~a Dr`avni zbor z dvotretjinsko
ve~ino. To se pravi o tem predlogu, ali se opravi razprava, ali ne, jaz mislim, dajte me
popraviti strokovnjaki, odlo~a ta komisija. Samo toliko.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi dal na glasovanje predlog dr. Ribi~i~a,
da Ustavna komisija, ko bo pripravila gradivo za sejo Dr`avnega zbora, da se ne bo
opredelila do samega postopka za spremembo ustave, ali je za ali proti. Sem pravilno
povzel? ...
JANEZ JAN[A: (...)
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a je pa dal predlog, da se pred
tem glasuje o na~elni odlo~itvi, ali Ustavna komisija podpira predlog ve~ kot {tirideset
tiso~ volivcev in volivk za za~etek postopka za spremembo ustave. Prosim, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Ko jaz re~em, da naj se ne opredelim, mislim seveda pozitivno
ali negativno. Seveda, lahko je interes nekoga, da najprej preveri, kako je s pozitivno
opredelitvijo. Ampak jaz nisem hotel biti tukaj pristranski in re~i, da nisem za to. Jaz sem
za to, da se o predlogu odlo~a na Dr`avnem zboru, da smo mi te stvari dobro opredelili
in da predlagatelj ne terja opredeljevanja. Nasprotno, je bil tudi mnenja, da nima smisla,
da se do tega tukaj opredeljujemo. Opozoril bi samo {e na to, kar je prej bila formulacija
gospoda Battellija pa {e nekajkrat napa~na in bi nas privedla do napa~nega rezultata. Mi
se ne opredeljujemo tukaj za ali proti, ampak se bo glasovalo, da se za~ne postopek in
se bo ugotavljalo, ali se dobi potrebna ve~ina. Ni tukaj logika opredeljevanja za ali proti.
Logika je, ali ima nek predlog za spremembo ustave tako podporo, da se ta postopek
formalno za~ne.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, o ~em najprej glasujemo? Glejte, namen Ustavne komisije je, da pripravi gradivo za sejo Dr`avnega zbora. To je po odloku
o na{em delu. Ampak pred tem se je pa pojavila {e ena dilema, ki jo je predlagal gospod
Ribi~i~, namre~ da se pa Ustavna komisija v funkciji mati~nega delovnega telesa ne
opredeli o zadevi, katera bo na seji Dr`avnega zbora. In ~e se vztraja na tem, bomo o
tem glasovali. Gospod Anderli~.
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ANTON ANDERLI^: Jaz bi vendarle moral ugovarjati temu predlogu gospoda Ribi~i~a. Ta Ustavna komisija je bila ustanovljena ravno za to, da bo pripravila za Dr`avni
zbor predlog in to je absolutna zahteva poslovnika in bi bilo mogo~e res bolj{e, da bi se
Komisija za poslovnik opredelila do Ribi~i~evega predloga in ~e bo Komisija za poslovnik rekla, da predsednik nastopa v duhu poslovnika, tukaj, potem je to v redu. Ampak
mislim, da ni tako. Jaz vendarle mislim, da se je treba do predlogov opredeliti in pripraviti za Dr`avni zbor neko stali{~e, lahko se re~e pozitivno, negativno, tako ali druga~no.
Re~i pa, da Ustavna komisija ne `eli in ne podaja tega, pa se mi zdi, da ni v duhu ne odloka in ne poslovnika Dr`avnega zbora. Tako sem jaz vendarle za to, da se komisija pa~
opredeli.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tako. Gospod Delak.
ANTON DELAK: Po moji oceni je tudi ta komisija delovno telo Dr`avnega zbora in
se mora po moji oceni opredeliti. Hvala.
LEON GOSTI[A: Jaz mislim, da je na{ osnovni problem oziroma problem te razprave v tem, da podzavestno `e vsi nekako prejudiciramo kon~no odlo~itev in zaradi
tega se izgubljamo v tem labirintu. Predlagam, da je postopek popolnoma enak kakor je
bil takrat, ko smo {li v spremembo 68. ~lena, potem bomo pa videli, kako se bo zadeva
odvila.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Ribi~i~, ali {e vedno vztrajate
na va{em predlogu?
dr. CIRIL RIBI^I^: Seveda, saj sem povedal, da vztrajam, {e takrat, ko so bile take
ostre ocene - ta primerjava seveda s tistim postopkom ne zdr`i. Mi smo imeli predstavnika vlade, ki je lahko spremenil stali{~e; tukaj imamo podpisnike - tega predloga ne moremo spreminjati. Predlog je namenjen Dr`avnemu zboru. Jaz sem povedal, zakaj iz
specifi~nih razlogov to predlagam, da delamo druga~e kot pri drugih to~kah dnevnega
reda. ^e ho~e kdo opredelitev poslovni{ke komisije, najbr` ni bilo resno mi{ljeno, in
lahko naredimo odmor in imamo ~ez pribli`no tri tedne `e sejo. Tako, da to ni problem.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Dobro. Jaz predlagam, da o tem glasujemo;
~lan Ustavne komisije pa~ vztraja na tem, da se glasuje. Dajem na glasovanje predlog torej, da se Ustavna komisija do predloga, torej do gradiva, ki ga bo dala za sejo Dr`avnega zbora, torej da se ne opredeli do tega predloga. Kdo je za? Pet ~lanov. Je kdo proti?
Devet ~lanov. Hvala lepa. Ker predlog ni bil sprejet, sedaj spra{ujem, ali `eli {e kdo razpravljati, preden dam na glasovanje tudi opredelitev Ustavne komisije do predloga ve~
kot {tirideset tiso~ volivk in volivcev za za~etek postopka za spremembo ustave za odpoklic poslanca. @eli kdo besedo? Gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Tu je treba formulacijo tako postaviti: kdo je za to, da se za~ne
postopek - o tem mora dati najbr` mnenje Ustavna komisija; ne, da bi odlo~ali zdaj za ali
pa proti, kdo je za, ker bomo spet pri{li v tiste te`ave, s kak{no ve~ino. Skratka, kdo je v
Ustavni komisiji za to, da se za~ne postopek - o tem mora dati mnenje, seveda s kvalificirano ve~ino.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, da poslu{ate. Torej, to seveda gre pa
za vsebinsko opredelitev Ustavne komisije, kot smo to podobno naredili pri spremembi
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68. ~lena ustave. Vemo pa, da odlo~itev komisije v ni~emer ne prejudicira odlo~itve
Dr`avnega zbora, gospod Ribi~i~, v ni~emer ne prejudicira odlo~itve Dr`avnega zbora.
(...) Ja, za spremembo ustave 82. ~lena. In za ta sklep, torej sklep vsebinske narave, da je
sklep izglasovan, je potrebna dvotretjinska ve~ina prisotnih ~lanov Ustavne komisije.
Torej, na glasovanje dajem predlog, kdo podpira predlog za za~etek postopka za spremembo ustave, 82. ~lena. Kdo je za? Pet ~lanov. Je kdo proti? Deset ~lanov. [e enkrat,
prosim, kdo je proti? Deset ~lanov. Hvala lepa. Vsi ~lani Ustavne komisije so se opredelili. Predlagam tudi, da se dogovorimo, katero bo gradivo za sejo Dr`avnega zbora; poleg stali{~, torej poro~ila Ustavne komisije, spra{ujem, ali je gradivo tudi strokovno
mnenje skupine pravnih strokovnjakov - mislim, da; prav tako bi predlagal, da je gradivo tudi stali{~e vlade. Ali kdo predlaga {e kak{no dodatno gradivo? Bomo pa seveda
povzeli, tudi v poro~ilu lahko povzame Ustavna komisija tako mnenje vlade kot tudi
mnenje skupine strokovnjakov. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: No, jaz mislim, da imamo tudi predlagatelji pravico, da po svoji
presoji damo za sejo oziroma posredujemo za sejo razli~na strokovna mnenja.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ali kdo nasprotuje temu? Mislim, da je logi~no, da lahko predlagatelji tudi pa~ {e dodatno obrazlo`ijo svoj predlog. [e eno
vpra{anje, ki ni nepomembno: kdaj predlagate, da se Dr`avni zbor na plenarni seji kdaj obravnava to vpra{anje? Bi to vpra{anje razre{ili na prvi naslednji seji kolegija
predsednika Dr`avnega zbora, se strinjate? Da. Vsem se zahvaljujem za udele`bo, ~lanom Ustavne komisije, strokovnjakom in novinarjem, hvala lepa!
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
8. redna seja
(18. februar 1998)
Sejo sta vodila Janez Podobnik, predsednik dr`avnega zbora in
Eda Okreti~-Salmi~, podpredsednica dr`avnega zbora.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spo{tovane kolegice poslanke kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pri~enjam 8. redno sejo dr`avnega zbora Republike Slovenije, ki
sem jo .....
Prehajamo na 1. TO^KO DNEVNEGA REDA - OBRAVNAVA PREDLOGA ZA
ZA^ETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO 82. ^LENA USTAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE. Predlog je v obravnavo zboru predlo`ilo ve~ kot 40.000 volivk in volivcev.
Spra{ujem, ~e `eli predstavnik predlagateljev besedo? Besedo ima gospod Janez Jan{a.
JANEZ JAN[A: Spo{tovani gospod predsednik, kolegice in kolegi! Po svoje je seveda nenavadno, da dr`avni zbor o za~etku postopka za spremembo ustave, skratka o
predlogu, ki ga je podprlo ve~ kot 40.000 volivk in volivcev, razpravlja na seji kot o eni
izmed 68 to~k dnevnega reda. Ampak ne glede na to bi `elel opozoriti na to, da obravnavamo predlog, ki ga ni vlo`il v parlamentarno proceduro en poslanec ali ena poslanska skupina, ampak da gre za predlog, ki ga podpira po javnomnenjskih raziskavah absolutna, skoraj plebiscitna ve~ina v slovenski javnosti in da gre za predlog, pod katerega
se je neposredno v skladu z zakonom podpisalo velikansko {tevilo volivk in volivcev.
Konkretno je ve~ kot 40 tiso~ slovenskih volivk in volivcev predlagalo, da se
na~elo osebne odgovornosti poslancev do volivcev ter pravica volivk in volivcev do odpoklica poslanca zapi{e tudi v slovensko ustavo, in zaradi tega je potem v skladu z zakonom o referendumu o ljudski iniciativi pri{lo tudi do za~etka postopka za spremembo ustave Republike Slovenije.
Konkretno predlagamo, da v ustavi Republike Slovenije spremenimo prvi odstavek 82. ~lena, tako da glasi: "Poslanci so predstavniki ljudstva, odgovorni so volivcem,
ki so jih izvolili. Zahtevo za odpoklic poslanca s pred~asnimi volitvami v okraju lahko
da ena tretjina volivcev tistega volilnega okraja, v katerem je bil izvoljen poslanec. Poslanec je odpoklican z dnem, ko dr`avni zbor potrdi mandat na pred~asnih volitvah izvoljenemu poslancu. Odpoklic poslanca pred iztekom mandata ureja zakon, ki ureja
volilni sistem."
Socialdemokratska stranka Slovenije je na osnovi 168. ~lena ustave Republike Slovenije in 59. ~lena zakona o referendumu in ljudski iniciativi dala pobudo volivkam in
volivcem za za~etek postopka za spremembo ustave, v kateri naj se dolo~i na~elo oseb8. redna seja DZ RS
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ne odgovornosti poslanca do volivcev, ki so ga izvolili. Predlagala je, da bi v ustavi
dolo~ili tudi pravico volivcev, da lahko poslanca zamenjajo pred potekom mandata.
Kot `e re~eno, ustava dolo~a, da se postopek za spremembo ustave za~ne na predlog
oziroma na podporo najmanj 30 tiso~ volivk in volivcev. Mi smo v dveh tednih zbrali
ve~ kot 40 tiso~ podpisov in ~e bi jih zbirali en mesec, bi jih zbrali brez problemov 100
tiso~. To pomeni, da velika ve~ina slovenskih dr`avljank in dr`avljanov podpira uvedbo mo`nosti odpoklica poslanca preden mu pote~e mandat, kadar ta poslanec svoje
funkcije ne opravlja v skladu s predvolilnimi obljubami in pri~akovanji ljudi, ki so ga izvolili. Hkrati pa smo oblikovali predlog, ki bi v vsakem primeru onemogo~al tudi
kakr{nokoli politi~no ali kak{no drugo zlorabo te institucije odpoklica.
To pomeni, da predlagamo zelo visok prag za za~etek tega postopka, to je ena tretjina vseh volivcev v volilnem okraju in predlagamo, da se odpoklic izvede z volitvami.
Se pravi, da to ni v bistvu v tehni~nem smislu odpoklic, ampak je institut pred~asnih volitev v posami~nem volilnem okraju. In tako je pravno-formalno ta postopek v tem
~lenu, za katerega predlagamo novo dikcijo v ustavi tudi definiran.
@elel bi opozoriti na to, da minevata skoraj dve leti, od kar so bili podpisi zbrani, da
se v tem ~asu podpora javnosti tej zahtevi ni v ni~emer zmanj{ala. Ljudje ~utijo dolo~en
problem na tem podro~ju in v zvezi z ve~jo odgovornostjo oziroma v zvezi z opravljanjem tistih funkcij, ki jih sami volijo po ustavi. To ~utenje se seveda odra`a tudi v teh
zahtevah.
Gre za strokovno pa tudi politi~no ob~utljivo vpra{anje, ki ga ni mo`no ozna~iti
samo kot dilemo med reprezentativnim in imperativnim mandatom, kar so posku{ali
narediti nekateri pravni strokovnjaki, ki jih je predsednik ustavne komisije povabil k sodelovanju. So verjetno tudi drugi pravni strokovnjaki, ki bi napisali kaj drugega. To govorim zaradi tega, ker smo dobili v gradivu tudi mnenja teh treh strokovnjakov. Gre pa~
za to, da ti lahko poljubno zbere{ nekatere, ki pa~ napi{ejo tisto, kar mislijo, to so
spo{tovanja strokovna mnenja, ne pomeni pa to, da je to seveda edino zveli~avno mnenje stroke.
Glede na to, da sku{amo vedno, kadar predlagamo kak{ne sistemske spremembe,
narediti tudi mednarodno primerjavo. Naj `e v tem uvodu poudarim, da je malo tujih
izku{enj, ker je ta institut na tak na~in, kot ga mi predlagamo, uveljavljen. Poznajo ga v
[vici in v dvanajstih zveznih dr`avah ZDA. Te tuje izku{nje in ti tuji modeli so v tem gradivu, ki smo ga dobili s strani teh treh izbranih pravnih strokovnjakov v veliki meri minimalizirani pa~ z izjavo, da tukaj ne gre za izku{nje, ki bi veljale na dr`avni ravni. Ob tem
je treba poudariti, da je, recimo, ve~ina ameri{kih zveznih dr`av, ne bom rekel bistveno
ampak nekajkrat, tudi do stokrat ali pa dvestokrat mo~nej{ih, ve~jih in vplivnej{ih, kot
je pa Slovenija, tako da ne bo kdo podcenjeval teh izku{enj.
Res pa je, da je, ko gre za tovrstne re{itve, nehvale`no primerjati izku{nje v dr`avah
z utrjeno, dolgoletno, prakticirano demokracijo in izku{nje v tranzicijskih dr`avah. Vedno je treba izhajati iz konkretnega stanja v neki dru`bi; in ustave in ureditve v mnogih
dr`avah pa~ uporabljajo, imajo znane razli~ne mehanizme za to, da se utrjuje demokracija {e posebej v za~etnem obdobju, ~e so {le dr`ave prej ~ez dolo~en politi~ni sistem, ki
70

8. redna seja DZ RS

je imel druga~no ureditev. Tako imajo, recimo, nekatere ju`noameri{ke dr`ave, ki so
pre`ivele in{titut voja{kih hunt in razli~nih totalitarnih sistemov, v svojih ustavah in svojih sistemih predpisane obvezne volitve oziroma obvezno volilno udele`bo. Na ta na~in
sku{ajo prepre~iti, da bi v nekih pogojih nestabilne demokracije manj{ina, ki bi pri{la
na volitve zaradi vpliva medijev, denarja ali na kratko re~eno, monopolne mo~i, ki si jo
je nekdo nabral v totalitarnem sistemu, odlo~ala namesto ve~inske volje.
Tudi v Evropi je ena dr`ava, ki ima po ustavi oziroma po zakonodaji obvezno volilno udele`bo, to je Belgija. Predstavlja izjemo v Evropi, ena od redkosti je, ampak to pri
njih {e vedno velja, ~eprav je dr`ava z dolgoletno demokrati~no tradicijo. Pa jih seveda
nih~e ne karektirizira s takimi besedami, kot so si to dovolili nekateri od teh ljudi, ki so
kot tako imenovani pravni strokovnjaki. To napisali v svojih stali{~ih, ustavni komisiji,
da ne govorim o tem, kak{no je mnenje vlade, ker gre za popolno politi~no diskvalifikacijo brez argumentov.
Mnogi politi~ni sistemi v svetu, tudi v dr`avah z utrjeno demokracijo poznajo razli~ne mehanizme, prek katerih se uveljavlja ve~ja odgovornost tistih, ki jih ljudje volijo
na neposrednih volitvah. Hkrati s tem, ko je absolutno potrebno, da vsak poslanec
odlo~a v pogojih, ko je zagotovljena svoboda vesti in zagotovljena svoboda odlo~anja,
pa je vendarle dejstvo, da mora biti odgovornost poslancev na nek na~in definirana ne
samo tako, da se samo vsake toliko ~asa periodi~no pa~ voli ponovno v neki dr`avi. To
seveda ni edina garancija za demokracijo.
[e enkrat poudarjam, da je to vpra{anje {e posebej ob~utljivo v tako imenovanih
tranzicijah, totalitarizmih tak{nih ali druga~nih barv, {e posebej v pogojih, ko v dru`bah
ali dr`avah vladajo simptomi neraz~i{~ene preteklosti, ko niso urejeni arhivi iz totalitarnih sistemov, ko niso bili sprejeti ali se ne izvajajo ukrepi za razgradnjo dedi{~ine totalitarnega sistema in ko so volivci v razli~nem polo`aju. So nekateri, ki ve~ vedo o tistih, ki
kandidirajo in so drugi, in teh je ponavadi ve~ina, ki manj vedo o tistih, ki kandidirajo in
za katere volijo, in tako se lahko potem zgodi, da po volitvah, {e predno je sestavljena
vlada, poslanci, ki so bili izvoljeni, iz ene stranke prestopijo v drugo, in na ta na~in v temelju spremenijo razmere politi~nih sil v dr`avi.
V teh strokovnih mnenjih in v mnogih diskusijah, ki so bile na ustavni komisiji, so
vsi poudarjali, kako v Evropi ni primera, razen [vice, kjer bi bil podoben institut uveljavljen; smo lahko prej{nji teden prebrali v Delu zanimivo vest iz Francije, kjer je ustavni svet odvzel poslanski mandat edinemu poslancu nacionalne fronte. In to brez volitev, brez referenduma, brez pred~asnih volitev. Zaradi tega, ker je ta ustavni svet ugotovil nekatere nepravilnosti in malverzacije v kampanje te stranke. Sprejel je dva sklepa:
Prvi~. Odvzame se edini poslanski mandat, poslancu nacionalne fronte in ta poslanec eno leto ne sme kandidirat. Prepoved kandidiranja za eno leto in to so sprejeli v
Franciji ve~ kot 200 let po francoski revoluciji. Brez volitev, {e enkrat poudarjam. In tudi
nekatere druge dr`ave imajo nekatere druge mehanizme, ne tako demokrati~ne, kot ga
mi predlagamo v obliki pred~asnih volitev, s katerimi je mo`no uveljavljati odgovornost
poslancev. Res je, da se ti mehanizmi zelo redko uporabljajo, vendar pa obstajajo, in `e
obstoj teh mehanizmov prepre~uje, da nastane prevelik razkorak med predvolilnimi
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obljubami in med tistim, kar nekdo potem, ko je izvoljen in se ~uti trdno v sedlu, dejansko dela, in da nastane prevelik razkorak med interesi izvoljenih in med interesi volivcev.
[e enkrat poudarjam, da te dileme ni mo`no tako enostavno, kot so to sku{ali nekateri v razpravi na ustavni komisiji zreducirat na vpra{anje reprezentativnega ali interativnega mandata.
Opozoril bi tudi na to, da po na{em mnenju in po mnogih diskusijah, ki smo jih o
tem problemu naredili po letu 1994, ne bi bilo potrebno spreminjati ustave, zato da se
uvede mo`nost pred~asnih volitev. Vendar pa je bilo potem v strokovni in politi~ni, posebej v politi~ni javnosti veliko razhajanj okoli tega, ali bi bilo mo`no v zakonu o volitvah brez spremembe ustave to institucijo uvesti tako, da ne bi bilo nobenih dvomov.
Ker so se mnenja razhajala, smo se odlo~ili, da se bomo izginili vsakim dvomom. In zaradi tega je potem pri{lo do te pobude, ki je do`ivela mno`i~no podporo v slovenski
javnosti in je bila tudi neposredno na z zakonom predpisan na~in podprta.
Seveda pa se razprava o tem ni za~ela leta 1994, ampak mnogo prej. Verjetno se
ve~ina, kar nas je tukaj v dvorani, spominja zdaj `e te zgodovinske bro{ure, gre za teze
za novo slovensko ustavo; napisane so bile v sodelovanju med Dru{tvom slovenskih pisateljev in slovenskim sociolo{kim dru{tvom v letih 1987 in 1988, iz{le so pa aprila 1988.
Pri pisanju te tako imenovane pisateljske ustave so sodelovali ljudje, ki so potem v
veliki meri sodelovali tudi pri oblikovanju slovenske ustave, ki je bila sprejeta leta 1991.
V zadnjem delu tega gradiva, kjer so v bistvu napisani ~leni, ki so v veliki meri dobesedno enaki kot so zdaj zapisani v veljavni slovenski ustavi, je tudi opredelitev do instituta
odpoklica poslancev oziroma do uveljavljanja neposredne odgovornosti.
Najprej bom prebral, kdo je te teze pisal, zaradi tega ker smo v javnosti zadnji dve
leti, ko je bila ta tema aktualna, od istih ljudi v~asih sli{ati tudi razli~na mnenja. Pri
kon~ni redakciji teh tez in pri potrditvi so sodelovali s strani Dru{tva slovenskih pisateljev: Milan Avtih, Janez Menart, Tone Pav~ek, Tone Per{ak, Dimitrij Rupel in Veno Taufer. S strani slovenskega sociolo{kega dru{tva pa: dr. France Bu~ar, dr. Tine Hribar, dr.
Peter Jambrek, Mitja Kamu{i~, Veljko Rus, Ivan Svetlik. Mislim, da imajo tudi ti zadnji,
ker tukaj ne pi{e, doktorsko titulo. In te teze so bile potem natisnjene in izdane kot njihovo skupinsko delo; dr`avna ureditev, poglavje o dr`avni ureditvi, kjer je tudi opredelitev do enakega predloga, kot ga mi zdaj obravnavamo, pa je napisal dr. France Bu~ar.
In v ~etrtem poglavju te pisateljske ustave, kjer se obravnava parlament oziroma takrat {e institucija, ki se je imenovala skup{~ina, pi{e naslednje: "Skup{~ino sestavljajo
poslanci slovenskega naroda. Poslanci so predstavniki naroda, ne samo kak{ne politi~ne stranke, vezani so s svojo vestjo. Poslanci se volijo po volilnih okrajih s splo{nim,
neposrednim in tajnim glasovanjem. Listam, ki v enem volilnem okraju ne dobijo niti
5% glasov, se ne dodeli poslanskega mesta. Skup{~ina se voli za 4 leta. Skup{~ino je
mogo~e odpoklicati na podlagi splo{nega referenduma, posameznega poslanca pa na
podlagi referenduma, izvedenega v njegovem volilnem okraju."
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V praksi je to, kar je zapisano v tej pisateljski ustavi, enako kot mi zdaj mi predlagamo, da se dopolni v veljavni slovenski ustavi. Pred~asne volitve v volilnem okraju ali referendum v volilnem okraju je ve~ ali manj enako. Gre za splo{no volilno pravico.
Torej, to sem posebej citiral in posebej poudaril zaradi tega, ker smo od nekaterih,
ki sem jih prej na{tel, tudi od avtorja, bom rekel, tega dela ustave, pisateljske ustave samega, sli{ali nekak{no nestrinjanje s tem, kar mi predlagamo. [e enkrat poudarjam, da
je na{ predlog v bistvu samo povzetek opredelitve do odgovornosti poslanca iz pisateljske ustave, kar pomeni, da je bila zavest v velikem delu politi~ne javnosti leta 1988 o
tem, kaj lahko dr`avo ~aka v tranziciji v ~asu, ko bo pri{lo do svobodnih volitev in ko se
bo gradila in utrjevala demokracija, ve~ja kot pa je zdaj po 10 letih, vsaj, ~e sodim po
tem, kaj so nekateri govorili na seji ustavne komisije.
Kakorkoli, glede na to, da v sedanji ustavi, pa tudi na za~etku tega ~lena, ki ga
predlagamo kot spremenjenega, pi{e, da smo poslanci vsega ljudstva, predlagam, da se
danes tako tudi opredelite. Kot sem `e prej rekel, po vseh merjenjih javnega mnenja, po
vseh merjenjih volje tega ljudstva, pa tudi glede na veliko podporo, ki jo je ta akcija
do`ivela, ko smo zbirali podpise, 90% ljudi v Sloveniji zahteva tak{no mo`nost kot jo mi
predlagamo. Skratka, ~e smo res poslanci vsega ljudstva, potem bomo to voljo upo{tevali. Ravno v tej to~ki se bo pokazalo, ali je to, kar so nekateri omenjali in navajali kot
glavni razlog, kot glavni argument za zavrnitev tega predloga, ali gre tukaj za spo{tovanje volje ljudstva ali gre za kaj drugega. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Janezu Jan{i, ki je spregovoril v imenu predstavnikov predlagateljev. Predlog je obravnavala ustavna komisija
dr`avnega zbora kot mati~no delovno telo in dovolite mi, da v funkciji njenega predsednika podam poro~ilo.
Spo{tovane kolegice in kolegi! Ustavna komisija dr`avnega zbora Republike Slovenije je na svoji 5. seji, 17. oktobra 1997 obravnavala in se opredelila do predloga ve~
kot 40.000 volilk in volilcev za za~etek postopka za spremembo ustave za odpoklic poslanca. Na pro{njo predsednika ustavne komisije so strokovnjaki pravne fakultete univerze v Ljubljani dr. Franci Grat, dr. Igor Kav~i~ in mag. Miro Cerar pripravili strokovno
mnenje o odpoklicu poslanca in ga na seji {e dodatno utemeljili. Rad bi povedal {e naslednje, da sem se obrnil tudi na nekatere druge pravne strokovnjake, ki pa se vabilu, da
bi strokovno sodelovali pri tem vpra{anju, niso odzvali.
Vlada Republike Slovenije je na svoji seji 3. julija 1997 obravnavala predlog za
za~etek postopka in tudi podala svoje mnenje. Mnenje ste prejeli tudi danes s sklicem k
tej to~ki dnevnega reda, s predlogom pa se vlada ne strinja.
Na kratko bi rad povzel poro~ilo, ki ste ga vsi tudi prejeli. Predstavnik predlagateljev je najprej predstavil predlog za za~etek postopka za spremembo 1. odstavka 82.
~lena ustave Republike Slovenije, nato so ~lani strokovne skupine predstavili strokovne
poglede na to vpra{anje. Nato je sledila razprava. Strokovna skupina, torej vsak strokovnjak iz svojega podro~ja je predstavil mnenje. Vsebino razprave ali stenogram ste
lahko, ~e vas je to zanimalo, prejeli. Iz same razprave bi rad omenil naslednje. Predvsem je {lo za nekatera odprta poslovni{ka oziroma proceduralna vpra{anja, {e pose8. redna seja DZ RS
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bej, na kak{en na~in se obravnava spremembo ustave. Namre~, {lo je za vpra{anje 2.
odstavka 168. ~lena ustave Republike Slovenije, katere dolo~ba obravnava na~in
odlo~anja dr`avnega zbora. Na sami seji prisotni takratni predsednik sekretariata je pojasnil, da dr`avni zbor odlo~a o predlogu z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev,
kar konkretno pomeni, da mora dve tretjini poslancev glasovati za predlog. Bilo je {e
nekaj drugih vpra{anj proceduralne narave, ki so bila potem vsa razre{ena s samim glasovanjem.
Torej o sami vsebini razprav in stali{~ strokovnjakov ste poslanke in poslanci
obve{~eni. Na sami seji so prisotni ~lani tudi sogla{ali, da je sestavni del tega poro~ila
tudi strokovno mnenje skupine pravnih strokovnjakov. Ustavna komisija je po kon~ani
razpravi najprej glasovala o naslednjem sklepu. Ustavna komisija se ne opredeli do
predloga ve~ kot 40.000 volivk in volivcev za za~etek postopka za spremembo 1. odstavka 82. ~lena ustave. Komisija je ta sklep zavrnila. Pet glasov je bilo za, devet pa proti.
Nato je ustavna komisija glasovala o sklepu. Ustavna komisija podpira predlog ve~ kot
40.000 volilcev za za~etek postopka za spremembo 1. odstavka 82. ~lena ustave. Komisija je ta sklep zavrnila. Pet glasov je bilo za, deset pa proti. V skladu z izidom, glasovanj
v zgoraj navedenih sklepih je mogo~e ugotoviti, da ustavna komisija ne podpira predloga ve~ kot 40.000 volivk in volivcev za za~etek postopka za spremembo ustave za odpoklic poslanca.
Zato, po opravljeni razpravi in glasovanju o predlogu ve~ kot 40.000 volivcev za
za~etek postopka za spremembo prvega odstavka 82. ~lena ustave, ustavna komisija
dr`avnemu zboru Republike Slovenije predlaga, da glasuje o naslednjem sklepu: "Na
podlagi predloga ve~ kot 40.000 volivk in volivcev se za~ne postopek za spremembo
prvega odstavka 82. ~lena ustave Republike Slovenije in se ga zavrne." Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spra{ujem, ~e `eli besedo predsednik sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne `eli.) Ali `eli besedo predstavnik vlade?
(@eli?) Gospod Maru{i~, minister za pravosodje.
TOMA@ MARU[I^: Predsednik, hvala lepa. Spo{tovane poslanke in poslanci! Vlada je stvar obravnavala na svoji seji dne 3.7. lanskega leta in po prou~itvi stvari podala
svoje mnenje, da pobuda 40.000 volivk in volivcev ni sprejemljiva.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu ministru. Prehajamo na
besede predstavnikov poslanskih skupin. Predlagam pa, da dr`avni zbor pred nadaljevanjem, torej pred mo`nostjo, da spregovorijo predstavniki poslanskih skupin, prekine
z delom in nadaljuje ob 14.30 uri. Prosim za prijavo. Gospa Zba~nikova, `elite pojasnilo
oziroma opozorilo?
MAJDA ANA KREGELJ-ZBA^NIK: [e enkrat prosim vse ~lane odbora za zdravstvo, delo in dru`ino, da se takoj sedaj sestanemo za 10 minut v veliki dvorani na
Tom{i~evi 5. Za 10 minut. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi, nadaljujemo z 8. redno
sejo. Ugotavljamo prisotnost! (40 prisotnih.) Ponovili bomo glasovanje. Ugotavljamo
prisotnost! (57 prisotnih.) Dr`avni zbor je sklep~en in lahko odlo~a. Dodatno so opravi~eni za nadaljevanje 8. seje dr`avnega zbora 18. februarja popoldne: Peter Hrastelj,
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Vili Trofenik. Opravi~ujem se za nekoliko zakasnelo nadaljevanje seje. Imeli smo delovni pogovor vodje poslanskih skupin glede ene od to~k dnevnega reda.
Smo pri 1. to~ki dnevnega reda - pri predlogu za za~etek postopka za spremembo
82. ~lena ustave Republike Slovenije. Pri{li smo do razprav poslanskih skupin. K razpravi se je prijavil v imenu poslanske skupine Slovenske ljudske stranke, gospod Leon Gosti{a in mu dajem besedo.
LEON GOSTI[A: Hvala za besedo. Spo{tovani kolegi in kolegice.
Dr`avni zbor Republike Slovenije se drugi~ v tem sklicu sre~uje s pobudo za
za~etek postopka za spremembo ustave.
Sprejem 68. ~lena ustave je predlagala vlada. Tokrat pa predlagatelji posredujejo
predlog ve~ kot 40 tiso~ volivk in volivcev, ki so s svojimi podpisi podprli predlog za
odpoklic poslanca. Veljavna ustava Republike Slovenije instrumenta odpoklica poslanca ne vsebuje. Namen predlagatelja, da se na ta na~in uveljavi na~elo neposredne odgovornosti poslanca do volivcev, je posledica dejstva, da je preverjanje delovanja poslancev mo`no le post festom, na volitvah v ~asu trajanja mandata pa so njegove odlo~itve
osebne oziroma v na{em parlamentarnem sistemu obi~ajno podrejene zahtevam politi~ne stranke, ki ga je kandidirala.
Osnovno vpra{anje je, ali bi uveljavitev odpoklica poslanca zadovoljivo re{ila
problem osebne odgovornosti poslanca. Odgovor se zdi, da je na dlani. Te`ava nastopi,
ker je ta instrument nemogo~e vgraditi v veljavni proporcionalni volilni sistem. Komu je
poslanec odgovoren? Celotnemu volilnemu telesu v okraju, v katerem je kandidiral, ali
samo tistim volivcem, ki jih je sam ali njegova stanka s svojim programom prepri~ila, in
so mu dali svoj glas.
^e izhajamo iz dejstva, da je po ustavi poslanec predstavnik ljudstva, ne moremo
razlikovati med tistimi, ki so zanj volili, in ostalimi, ki so s podporo drugim kandidatom
posredno volili proti njemu. Ve~ina nas je bilo izvoljenih z odstotkom glasov, ki je bistveno manj{i od polovice in teoreti~no bi `e sama izvolitev lahko izzvala nestrinjanje
volilnega telesa ter pri~etek postopka odpoklica.
Nadomestne volitve bi se v tem primeru prakti~no izrazile po ve~inskem sistemu,
saj bi bili posamezni okraji neodvisni od celotne volilne enote. Mogo~a je seveda korektura z ozna~evanjem glasov volivcev. Kako je to mogo~e prakti~no izvesti brez, da bi se
isto~asno izognili, oziroma brez da bi zagotovili hkrati tudi tajnost glasovanja, mi ni povsem jasno. Jasno pa je, da bi v primeru postopka odpoklica, ko bi odlo~ali le volivci, ki
so prvotno podprli kandidata, ti volivci omogo~ili stranki, ki ji dolo~en poslanec ne ustreza, da sama izsili postopek odpoklica in s tem negira ustavno dolo~ilo poslancu kot
predstavniku ljudstva. Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke iz navedenih razlogov ne more podpreti predloga, saj bi njegov sistem popolnoma poru{il veljavni proporcionalni volilni sistem.
Predlog pa odpira {e eno pomembno vpra{anje, ki se nana{a na ustavo in poslovnik dr`avnega zbora. V danem primeru se bo verjetno zgodilo, da bo odlo~itev dr`avnega zbora v nesoglasju s predlogom volivcev. Kaj je ve~ vredno na tehtnici? Dvotretjinska
odlo~itev dr`avnega zbora, ali ustavno zagotovljena pravica instituta ljudske pobude.
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Potreben je torej korenit razmislek in harmonizacija ustave in poslovnika, s katero bi
natan~no opredelili pristojnosti dr`avnega zbora v takem primeru.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Gosti{i. V imenu poslanske skupine Zdru`ene liste socialnih demokratov dajem besedo gospodu Potr~u.
MIRAN POTR^: Hvala lepa, gospod predsednik. Spo{tovane kolegice in kolegi,
poslanska skupina Zdru`ene liste socialnih demokratov sogla{a z ugotovitvami ustavne
komisije dr`avnega zbora, utemeljene v mnenju pravnih strokovnjakov, da predlagane
spremembe 82. ~lena ustave Republike Slovenije niso sprejemljive. Predlagane spremembe bi namre~ bistveno posegle v temelje na{e ustavne ureditve, saj bi v veljavni
predstavni{ki mandat, ki je zna~ilen za parlamentarne demokracije v Evropi, uvedle pomembne elemente imperativnega mandata. Poslanci smo namre~ po slovenski ustavi
formalno predstavniki vsega ljudstva, ne pa le predstavniki svojega volilnega okraja.
Delovati naj bi bili dol`ni v skladu z interesi vsega ljudstva, ne pa na podlagi navodil kogarkoli, tudi ne le svoje stranke in tudi ne le volivcev svojega volilnega okraja. Predlagane spremembe pa bi bilo mogo~e poleg tega uveljaviti le, ~e bi ob njihovi uveljavitvi bistveno posegli v veljavni volilni sistem.
Razre{itev poslanca bi namre~ pomenila, da se morajo nadomestne volitve opraviti
le v volilni enoti in to po ve~inskem volilnem sistemu. To bi pomenilo vna{anje tudi v
veljavni volilni sistem dodatnih elementov ve~inskega sistema, poleg tega pa bi nadomestne ali pa ponovne volitve v posameznih volilnih okrajih potencialno poru{ile temeljno razmerje med strankami, kakr{no je bilo vzpostavljeno z volitvami.
Nobenega dvoma torej ni, da ti predlogi niso v skladu z veljavnim ustavnim konceptom parlamentarne demokracije, predstavni{kega mandata in vloge dr`avnega zbora ter da bi pomenili bistven poseg v ustavo in veljavni sistem volitev v dr`avni zbor. To
je kon~no razumljivo tudi z vidika ciljev predlagateljev, saj se moramo spomniti ~asa, ko
je bila pobuda dr`avljanov zbirana. Zbrana je bila namre~ isto~asno s predlogi za referendum o volilnem sistemu, o predlogu socialdemokratske stranke Slovenije, da se v
Sloveniji uvede dvokro`ni ve~inski volilni sistem. Vse to so razlogi, zaradi katerih poslanci Zdru`ene liste ne bomo podprli predloga za spremembo 82. ~lena ustave Republike Slovenije.
Ne glede na tako stali{~e pa se nam zdi prav o tem predlogu poudariti, da nam
mora biti veliko podpisov pod zahtevo za odpoklic poslanca tudi dati misliti o tem, kje
so razlogi, da dr`avljanke in dr`avljani v veliki meri podpirajo tak predlog. V poslanski
skupini Zdru`ene liste socialnih demokratov smo mnenja, da je tudi v na{em delu, v
delu poslank in delu dr`avnega zbora veliko razlogov za tak{no stanje. Menimo, da je
prav, da se na nekatere od teh razlogov opozori, da bi vsaj deloma in postopoma prispevali k druga~nemu ravnanju in s tem pove~ali ugled in zaupanje, ki ga imajo dr`avljanke in dr`avljani v poslance, dr`avni zbor in stranke. Prvi~. Ni dvoma, da s svojim delom tudi sami kaj ali veliko prispevamo k temu, da se potrjuje vtis, da smo poslanci v celoti in izklju~no odvisni od svojih strank. Te pa, da v veliki meri delujejo nedemokrati~no, brez vpliva ~lanstva, z vplivom le zelo redkih vodij v strankah na njihove
odlo~itve. In vsebina odlo~itev strank, da je zelo malo in premalo povezana z dejanski76
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mi problemi in interesi ljudi. Grajena, da je izklju~no na medijski pozornosti, na neiskrenih obljubah na potenciranju razlik, na nepotrebnem medsebojnem konfrontiranju
in prepirih, ne pa na pripravljenosti sodelovati in z argumenti iskati najbolj{e skupne
re{itve.
Prav malo je bistveno, ali in koliko je to res. Prav malo je bistveno, koliko to velja za
vse ali le za posamezne stranke in kak{ne so razlike. Bistveno je, in upam, da tu delimo
skupno mnenje, da je tak{na, kot sem jo opisal, prete`na zaznava strank in delovanja
poslancev v javnosti. V javno-mnenjskih anketah namre~ niti dr`avni zbor, niti poslanci,
niti stranke, kak{nega posebnega ugleda ne u`ivamo. Tudi javno-mnenjska anketa, ki
je v januarju opisovala to stanje, je pokazala, da so prvi~ zadovoljni s stopnjo demokracije v Sloveniji le pribli`no v eni tretjini vpra{anih. Zato ni ~udno, da najmanj ugleda
med anketiranimi u`ivajo stranke, absolutno najmanj. Dr`avni zbor, pa je bil skupaj s
sodi{~i in cerkvijo v naslednji skupini z najmanj{im ugledom in zaupanjem anketiranih.
Zato je tudi razumljivo, da te volivke in volivce ne zadovolji, ko jim mi citiramo, da smo
predstavniki vsega ljudstva, nam pogosto tega ne verjamejo. Prepri~ano so, da se to trudimo prikazati predvsem v ~asu volitev, nato pa na to prav kmalu pozabimo in vsak v
svoji stranki ravnamo po svoje, najve~krat tako, kot omisli ali zahteva tisti, ki uspe v
stranki sebi zagotoviti najve~ji vpliv in najve~jo medijsko pozornost. Torej, pogosto niti
organi stranki ne, ampak praviloma kar posamezniki ali njihovi predsedniki.
Drugi~. Razmisliti ka`e, koliko sami prispevamo k uveljavljanju ustavnega na~ela
tudi v odnosu do konkretnega obna{anja pri vpra{anjih, ki zadevajo na{ volilni okraj.
Rezultati volitev v letu 1996 in veliko {tevilo izvoljenih ob~anov nam ne daje mo`nosti
trditi, da je predstava ljudi in da so tudi na{a ravnanja tak{na, da razmi{ljamo in
odlo~amo vedno predvsem glede na interese in koristi vseh dr`avljank in dr`avljanov;
ravno obratno, na{e konkretno ravnanje je zelo velikokrat povezano izklju~no z lokalnimi interesi svoje ob~ine ali svojega volilnega okraja. Kadar gre za ta vpra{anja, ravnamo predvsem v skladu z interesi te ob~ine, tega volilnega okraja, in nas ne zanimajo
mnoge posledice, ki jih bo taka odlo~itev imela za odnose v dr`avi. To je zelo o~itno ob
prora~unski razpravi, to je zelo o~itno ob predlogih za razna vpra{anja teritorialne organizacije ali sede`ev dr`avnih in{titucij - kar spomnimo se, kam vse smo sede`e in ministrstva `e delili in locirali. Tako ravnanje se bo, se bojim, pokazalo tudi na tej seji, ko
bomo odlo~ali o referendumskih obmo~jih za nove ob~ine. ^e je temu tako, ~e je v
dr`avnem zboru res - kot marsikdaj pi{ejo in tudi mi govorimo - najmo~nej{i `upanski
lobi, povezan z interesi posameznih v ob~ini in okraju, potem se ne smemo ~uditi, da
tudi dr`avljanke in dr`avljani ne verjamejo, da smo res vedno predvsem predstavniki
vsega ljudstva, ne pa samo dolo~enih volilcev.
Tretji~. Ugled dr`avnega zbora in poslancev se lahko krepi le z odgovornim in kvalitetnim delom. Ne glede na razloge moramo ugotoviti, da na{emu ugledu in zaupanju
gotovo ne koristijo dejstva, da imamo ve~ izrednih kot rednih sej; da skoraj nikoli ne
znamo realno programirati svojega dela in se nam zato pogosto seje vle~ejo v nedogled.
Glede na preobilico to~k dnevnega reda in slabo pripravljenost posameznih to~k, najve~krat niti v za~etku seje, niti isti dan ne vemo, kaj bomo ta dan delali, ampak se
8. redna seja DZ RS

77

odlo~amo kar sproti oziroma namesto nas o tem odlo~ajo predsedujo~i, da se, posebej
v tem mandatu, vse bolj kr{ijo pravila demokrati~nega ravnanja parlamenta. Dr`avni
zbor je v polo`aju, ko je popolnoma odvisen od vlade in vladne koalicije, svojega lastnega programa nima; svojih pravil delovanja se ne dr`i. Poslovnik je za koalicijo pomemben le {e takrat, ko koristi njenim predlogom, pa {e javnost se po~asi navaja na to
in se nam, opozicijskim poslancem, ~udi, zakaj se pravzaprav jezimo, saj je vendar jasno, da sta vlada in ve~ina v dr`avnem zboru tista, ki imata vse v rokah, mi pa lahko
samo ~akamo na naslednje volitve. Ob tem pa je treba vedeti, da javnost parlamenta
kljub temu ne zaznava tako; ampak da takrat, ko gre za odlo~itve, ki so v {kodo ljudi - in
teh je vsak dan ve~ - obi~ajno vsi sli{imo, saj ste v dr`avnem zboru sprejeli tako
odlo~itev. Takrat pa ni ni~ ve~ va`no, ali je kdo tak{ni odlo~itvi oporekal ali je imel argumente proti ali ne, takrat ni ve~ zaslu`na ali kriva koalicija, takrat je naenkrat kar kriv cel
dr`avni zbor. Veliko primerov o~itanega, nesprejemljivega ravnanja ve~ine v dr`avnem
zboru je mogo~e navesti. ^e bi navajal vse, ne bi kmalu kon~al svojega uvoda, zato naj
navedem le tri.
Prvi~. Naj opozorim ponovno, in to bom delal najbr` {e mnogokrat, kakorkoli je
komu zoprno, na odlo~anje ob prora~unu za leto 1997 in ob predlogu za pove~anje
sredstev za krvodajalce. To je tipi~en primer, ko so poslanci morali glasovati po popolni
strankarski disciplini. Ko so namre~ mnogi povedali, da mislijo druga~e in so posamezniki celo morali zapustiti dvorano, da jim ni bilo treba glasovati, tako kot jim je bilo ukazano in ko hkrati vsi vemo, da ni {lo niti za noben princip, niti za velika sredstva, niti za
to, da bi postal ogro`en dr`avni prora~un ali blaginja dr`ave, ampak da je {lo enostavno
samo za to, da se ni smel sprejeti amandma, ki ga je predlagala opozicija in so disciplinirano poslanci koalicije morali z ustreznimi znaki glasovati.
Drugi tak, res tipi~en primer, je bilo odlo~anje o spremembah in dopolnitvah zakona o prometnem davku. Vsem je bilo jasno, da na podlagi veta dr`avnega sveta zakon
predvideva neustavni rok oziroma rok, ki je `e zdavnaj mimo, bilo so dana opozorila od
sekretariata, od poslancev. Ne, bilo je treba to o~itno protiustavno stanje izglasovati,
~eprav se je vedelo, da, ~e bi se sklical dr`avni zbor v decembru mesecu in ~e bi se koalicija bila sposobna sestati, bi lahko ta veto dali na glasovanje tudi pred decembrom.
In kon~no. Mnoge odlo~itve dr`avnega zbora o sklicu izrednih sej in o sprejemanju
zakonov po hitrem postopku so, to pa~ v opoziciji skozi ugotavljamo, v o~itnem nasprotju s poslovnikom. Do takega dela dr`avnega zbora prihaja samo zaradi tega, ker
vlada pravo~asno ne zmore, ne zna, no~e, pozabi, se ne uspe uskladiti in podobno, pripraviti zakonov. Tisti moment, ko jih pripravi, pa ra~una, da so tudi `e sprejeti in zato
zahteva, da se dajo, ali na izredno sejo ali po hitrem postopku, opozicija bo `e svoje povedala, mi bomo pa svoje izglasovali. Mislim, da je tak{no stanje slabo, skrajno slabo,
tudi danes smo imeli vrsto tak{nih primerov.
Spo{tovane kolegice in kolegi! Vem, verjamem, da se nam je vsem skupaj ali pa
marsikomu zdelo poslu{ati to, kar sem govoril, zoprno, in da ste mnenja, da pravzaprav
ne ka`e ponavljati tega, ker s tem smo neprijazni drug do drugega. Vendar se nam je
zdelo prav, da hkrati ob sporo~ilu, da ne bomo podprli predloga za spremembe 82.
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~lena ustave, povemo tudi nekaj teh opozoril. Z njimi smo `eleli poudariti, da je prav, da
tudi poslanke in poslanci razumemo, v ~em in zakaj so bile zahteve volivk in volivcev,
ki so v tako velikem {tevilu podpisali pobudo za ustavne spremembe in zahtevali ve~jo
odgovornost, ~e je treba tudi odpoklic poslancev dr`avnega zbora. Prepri~ani smo, da
je ta njihova zahteva vsebinsko ve~ kot upravi~ena, formalno pa te`ko izvedljiva ali nezmo`na. Zato upamo, da danes, ko bomo odlo~ali o tem, ne bomo to zahtevo le formalno zavrnili, tak{no bo vsaj na{e glasovanje, ampak da bomo vsaj malo posku{ali, ~e druga~e ne, vsaj ob tej to~ki, ~e `e ob naslednji ponovno ne, ugotoviti, da je tudi na nas precej, da bi lahko zagotovili druga~no kvaliteto dela dr`avnega zbora in tudi na{ skupni
druga~en odnos do tistih, ki so nas izvolili. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Potr~u. @eli {e katera poslanska skupina besedo? /Ne `eli./
Potem prehajamo na besede oziroma mo`nost, da spregovorijo poslanke in poslanci. Pisnih razprav ni bilo. Tisti, ki se niso pisno prijavili k razpravi, tistim bom omejil
na 5 minut. Kdo `eli besedo? Ne `elite besede? Potem pomeni, da smo razpravo zaklju~ili. Zaklju~il bi splo{no razpravo in bi pre{el na glasovanje.
Ustavna komisija predlaga dr`avnemu zboru, da glasuje o naslednjem sklepu:
"Na podlagi predloga ve~ kot 40 tiso~ volivk in volivcev se za~ne postopek za spremembo prvega odstavka 82. ~lena ustave Republike Slovenije. Ustavna komisija predlaga zboru, da navedeni sklep zavrne." Odpiram razpravo o predlaganem sklepu. Ali `eli
kdo besedo? (Ne `eli.) Zaklju~ujem razpravo o predlogu sklepa in prehajamo na glasovanje.
Predno preidemo na glasovanje, pa bi vas rad opozoril, da bo skladna z drugim odstavkom 168. ~lena ustave Republike Slovenije predlagani sklep sprejet, ~e bosta zanj
glasovali dve tretjini navzo~ih poslancev dr`avnega zbora.
Na glasovanje dajem predlog sklepa. Predlog sklepa, ki sem ga `e tudi prebral. Na
podlagi predloga kot ve~ kot 40 tiso~ volivk in volivcev se za~ne postopek za spremembo prvega odstavka 82. ~lena ustave Republike Slovenije in ga zavrne. Ugotavljamo prisotnost! Oprostite, da ne bo nejasnosti pri glasovanju.
Ustavna komisija torej predlaga zavrnitev. Sklep se glasi:
"Na podlagi predloga ve~ kot 40 tiso~ volivk in volivcev se za~ne postopek za spremembo prvega odstavka 82. ~lena ustave Republike Slovenije." To je predlog sklepa.
Jaz sem prej seveda prebral, tudi vsebino stali{~a ustavne komisije. Se opravi~ujem!
Sklep bo sprejet, ~e ga podpre ve~ kot, ~e bo zanj glasovalo dve tretjine navzo~ih
poslancev dr`avnega zbora. Ugotavljamo prisotnost! (56 poslancev.)
Kdo je za predlagani? Torej, nih~e se ni oglasil. Mislim, da sem korektno vodil in
sem zaklju~il razpravo. Proceduralno? Ampak med glasovanjem smo. Torej, gospod
[pileti~ ne morem vam dati besedo.
BOGOMIR [PILETI^: Gospod predsednik samo prosil bi, ~e {e enkrat jasno in
glasno poveste, o ~em glasujemo. Namre~ enkrat ste obrnil vpra{anje pozitivno, enkrat
ste ga negativno. Prosim, dajte jasno povedati, o ~em glasujemo.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: V svojem drugem posegu sem povsem jasno
povedal. Dr`avni zbor glasuje o naslednjem sklepu: "Na podlagi predloga ve~ kot {tirideset tiso~ volivk in volivcev se za~ne postopek za spremembo prvega odstavka 82.
~lena Ustave Republike Slovenije." O tem sklepu dr`avni zbor glasuje. [e enkrat bomo
ugotavljali prisotnost. Ugotavljamo prisotnost! (61 poslancev.)
Kdo je za navedeni sklep? (16 poslancev.) Je kdo proti? (44 poslancev.)
Na podlagi izida glasovanja ugotavljam, da sklep ni bil sprejet.
S tem zaklju~ujem 1. to~ko dnevnega reda 8. seje.
...
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
USTAVNA KOMISIJA
1. redna seja
(17. junij 1997)
Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Ustavne komisije

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi, vsi prisotni. Pri~enjam
prvo sejo Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije. Predlagam naslednji
dnevni red: prva to~ka, dogovor o delu Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike
Slovenije; druga to~ka, predlog Vlade Republike Slovenije za za~etek postopka za spremembo 68. ~lena Ustave Republike Slovenije; tretja to~ka, predlog ve~ kot {tirideset tiso~ volivcev za za~etek postopka za spremembo prvega odstavka 82. ~lena Ustave Republike Slovenije, "za odpoklic poslanca". Rad bi vam povedal, da sem poleg, seveda,
~lanov Ustavne komisije, generalne sekretarke, sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, k drugi to~ki povabil Vlado Republike Slovenije, k tretji to~ki predstavnika pobudnikov gospoda Janeza Jan{o, prav tako pa sem povabil tudi strokovnjake za ustavno
pravo in sicer prof. dr. Franca Grada, doc. dr. Igorja Kau~i~a, mag. Mira Cerarja, povabljena sta bila tudi strokovnjaka za mednarodno pravo in sicer prof. dr. Mirjam [krk in
prof. dr. Borut Bohte, ki pa se dana{nje seje nista mogla udele`iti. Spra{ujem, ~e `eli kdo
razpravljati o dnevnem redu prve seje Ustavne komisije? Ne `eli. Potem dajem dnevni
red prve seje Ustavne komisije na glasovanje. Kdo je za? Osemnajst ~lanov. Je kdo proti?
Nih~e. Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda prve seje Ustavne komisije Dr`avnega
zbora sprejet. Prehajamo k prvi to~ki dnevnega reda, k dogovoru o delu Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije. Pri tej to~ki bi sam rad pri uvodu povedal naslednje, da je moja `elja oziroma, da bi predlagal, da bi pri odlo~anju, torej pri delu Ustavne komisije, iskali ~im ve~ji konsenz med ~lani, torej da bi glede sklepanja odlo~itev,
torej, da bi pred odlo~anjem gradili na konsenzu, to je prvo, torej glede odlo~anja, seveda razen procesnih sklepov, kot je bilo, na primer, glede dnevnega reda, kjer je pa~ potrebna razumljivo tudi navadna ve~ina. To je prvo. Potem mislim, da je zelo pomembno,
kar sem `e v uvodu povedal, da bi na seje Ustavne komisije povabili tudi strokovnjake
tako za ustavno pravo kot tudi za mednarodno pravo. Prav tako se mi zdi pomembno,
da bi se danes na~elno dogovorili tudi za okvirne roke, kdaj bo Ustavna komisija pripravila predloge Dr`avnemu zboru v obravnavo. To so po moji oceni trije tak{ni vsebinski
poudarki pri tej to~ki, torej dogovor o delu Ustavne komisije Dr`avnega zbora. To je po
moji oceni pomembno tudi zato, ker sedaj prvi~, od kar ima Slovenija novo ustavo, ozi1. seja Ustavne komisije DZ RS
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roma ustavo, smo v postopku za spremembo ustave in je zelo pomembno na kak{en
na~in bo Ustavna komisija delovala. Toliko bi imel sam k tej to~ki dnevnega reda, gospod Peterle, ki je tudi podpredsednik Ustavne komisije, prosim, in gospod Jan{a.
ALOJZ PETERLE: Gospod predsednik, spo{tovane kolegice in kolegi, gospe in
gospodje! Ravno to, kar si predsednik povedal zdaj, na koncu, je tudi moje vodilo za besede, ki jih bom sedaj povedal. Ker gre za spremembo ustave, bi `elel, da bi vsaj pri tako
pomembni zadevi ne prihajalo do obi~ajnega politi~nega izigravanja, `al se je to zgodilo ponovno, kajti 10. junija smo predsedniki parlamentarnih strank sedeli skupaj v vladni pala~i in se dogovorili, da bo sestavljena komisija po merilih, ki so bila uporabljena
za sestavo KVIAZ, zadeva ni potekala v skladu z dogovorom, ampak je bila izvoljena
komisija v sestavi, kot jo je v prvi rundi KVIAZ postavil, jaz moram proti temu protestirati, ker se o~itno ni dr`alo dogovora in to na tistem mestu, ki je bilo za to najbolj odgovorno, se pravi iz strani predsednika LDS, in me ne zanima ali je obvestil svoje ali jih ni. Rezultat ni v skladu z dogovorom in ~e se je `e za~elo, kako se bo {e kon~alo vse skupaj.
Jaz v takih okoli{~inah ne `elim sodelovati kot podpredsednik te komisije in iz tega mesta odstopam. @elim, da od za~etka ravnamo po{teno v skladu z dogovorom in `elim,
da se tisti dogovor realizira. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Preden dam besedo gospodu Jan{i, bi rad povedal dve stvari. Najprej bi predlagal gospodu Peterletu, da vendarle odlo~itev, da odstopi ponovno premisli, ob naslednjem. Namre~, jaz sem bil sam prisoten tako na... sem
bil povabljen na sre~anje predsednikov parlamentarnih strank 10. junija 1997, prav tako
pa sem sam na seji kolegija, na kateri smo govorili o vsebini izredne seje, ki se je zgodila
prej{nji ~etrtek popoldne, izpostavil prav vpra{anje sestave Ustavne komisije in takrat je
bil tudi dogovor, ki smo ga sprejeli, da ~e bo pri{el predlog, da se da predsedniku
KVIAZ pobuda, da se po nekem hitrem postopku, oziroma mo`nost celo preko koresponden~ne seje, oblikuje druga~no sestavo Ustavne komisije. Res je, da je bilo na tem
sre~anju predsednikov parlamentarnih strank dana pobuda, da bi bila Ustavna komisija
sestavljena na na~in, kot je bil sestavljen KVIAZ, sam osebno menim, da prav ob dejstvu, da bi iskali konsenz priklju~itve Ustavne komisije, to ni klju~no vpra{anje. Ker pa
gre za vpra{anje zaupanja in iskanja konsenza med parlamentarnimi strankami, je pa to
pomembno vpra{anje, zato sem ga na kolegiju izpostavil, ker potem ni bilo tega predloga, pa pri sami izredni seji Dr`avnega zbora v kateri smo sprejemali odlok o ustanovitvi,
nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije, ni
bilo nobene razprave, in kot me spomin, ~e me spomin ne vara, so vsi prisotni poslanke
in poslanci soglasno potrdili ta odlok, pa~ Ustavne komisije, s tem so po moji oceni tudi
potrdili sestavo te komisije. Torej, jaz bi pozval gospoda Peterleta, da njegova odlo~itev,
da odstopi kot podpredsednik, da vendarle premisli in posku{amo najti re{itev pri tem
zapletu. Dobro, replika, gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Tam ni {lo za pobudo, tam je {lo za dogovor, da se bo KVIAZ ponovno sestal in to zadevo uredil v skladu z dogovorom. S tem se mi razlikujemo. Jasen
dogovor je bil, da se KVIAZ {e enkrat dobi, in veste, kdo bi komu moral kaj povedati.
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Zato mene ne zanima, kaj bi bilo na kolegiju, ampak kaj so partnerji vsak po svoji liniji
storili. Tisti klju~ni ni storil ni~.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. K besedi se je prijavil gospod
Jan{a. Repliko ima gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Jaz bi rad samo pojasnil, gospod predsednik, gospodu Peterletu,
ki je s tem zapletom utemeljil ta svoj odstop. Jaz upam, da bo, ko bomo na koncu raz~istili to vpra{anje, ta svoj odstop umaknil. Ne nazadnje zaradi tega, ker bi rad obvestil
~lane komisije in s tem tudi gospoda Peterleta, da Komisija za volitve in imenovanja, ko
je oblikovala predlog odloka, ki ga je brez ugovora na sami seji komisije in pozneje tudi
brez glasu proti, sprejel tudi Dr`avni zbor z glasovi vseh prisotnih poslancev, tisti trenutek tudi poslanci opozicije, konkretno tudi poslanci Slovenske kr{~anske demokracije.
Vendarle bi rad povedal, da je pet strank povedalo razli~ne klju~e pri sestavi te komisije
in da ne ~lani posameznih poslanskih klubov niti ne nih~e od kvalificiranih predlagateljev ni predlagal ali obvestil komisije o nobenem druga~nem predlogu. Edini, ki je predlagal klju~, po katerem je sestavljena Komisija za volitve in imenovanja, je bil poslanski
klub Socialdemokratske stranke. Poslanski klub SKD je predlagal manj{e {tevilo ~lanov
te komisije. Gospod Mozeti~ je zastopal to stali{~e na seji te komisije. Gospod predstavnik iz Zdru`ene liste, kot naslednja opozicijska stranka, so predlagali devetindvajset~lansko komisijo za ustavna vpra{anja, LDS enaindvajset, DeSUS in SLS nista konkretneje oblikovala svojega predloga, kot takega predloga ni oblikoval poslanski klub
Slovenske nacionalne stranke. Nobenega razloga ni bilo torej, da bi na sami seji komisija kakorkoli, ali pa kdorkoli, izpostavljal to vpra{anje. Nenazadnje je sama komisija od
samega za~etka zelo dobro vedela, da je za sprejemanje odlo~itev potrebna dvotretjinska ve~ina. V prvi fazi, verjetno bo to tudi predmet dana{nje prve to~ke dnevnega reda,
verjetno ve~ina prisotnih na Ustavni komisiji, pozneje, ko bomo oblikovali besedilo pa
tudi dvotretjinska ve~ina vseh ~lanov te komisije. Zaradi tega to ni bilo pretirano izpostavljeno dejstvo. Kot predsednik za volitve in imenovanja sem posebej skrbno pazil, da
je bila diskusija do konca iz~rpana in tudi na seji kolegija predsednika Dr`avnega zbora,
kamor sem bil povabljen, nih~e, poudarjam nih~e, ni oporekal takemu odloku. Zaradi
tega menim, da je do zapleta, ki ga omenja Lojze Peterle, o~itno pri{lo na na~in, ki vsaj
nam, ki delamo v Dr`avnem zboru, predstavnikom vseh poslanskih skupin, vklju~no s
poslansko skupino kr{~anskih demokratov, ki jo je na tem sestanku predstavljal gospod
Mozeti~ in gospod Bo`i~, ni bilo jasno, kaj in za kak{en dogovor naj bi {lo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a. Replika ima prednost. Prosim,
gospod Jelin~i~.
ZMAGO JELIN^I^: Hvala lepa. Samo kratka replika gospodu Bav~arju. Na kolegiju predsednika Dr`avnega zbora sem jaz opozarjal na ta problem, ki se bo zgodil, vendar potem na Dr`avnem zboru ga nisem ponovno na~enjal.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Jelin~i~. Besedo ima gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Preden nekaj re~em na to temo, ki je ravno odprta, bi protestiral {e
proti na~inu sklica Ustavne komisije. V ponedeljkih so poslanske pisarne,... poslanci ni1. seja Ustavne komisije DZ RS
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smo v Dr`avnem zboru, mi smo zve~er na poro~ilih zvedeli, da je za danes sklicana seja
Ustavne komisije. Za druga delovna telesa dobimo vsaj telegram, ~e je seja sklicana ~ez
no~. Zato prosim, naj se drugi~ stvar sklicuje tako, da bo zadeva verodostojna, ne pa da
zjutraj dobimo gradiva. Kar se pa ti~e sestave Ustavne komisije, je to navidezno sicer
manj{i problem, dejansko pa zadevo odra`a neko {ir{e stanje. Dejstvo je, da se je v zadnjih tednih pokazalo, da ta oblast in ta dr`ava zelo neusklajeno nastopa v znani politiki.
Ni ~udno, ~e celo najve~ja vladna stranka ne komunicira med seboj, ko gre za povsem
jasne dogovore. To, kar je rekel gospod Peterle, popolnoma dr`i. Na prvem sestanku
koordinacije predsednikov strank je bilo brez glasu proti sprejeto, ~eprav to ni bilo
izrecno poudarjeno na koncu, naj bi se Ustavna komisija oblikovala tako kot je sestavljen KVIAZ, v enakem {tevilu. Potem je pri{lo do sestanka KVIAZ, ki je dolo~il predlog
za sestavo Ustavne komisije. Ker pa so poslanske skupine dale razli~ne predloge, se je o
predlogih glasovalo in izglasovan je bil predlog Liberalne demokracije, ki ni upo{teval
tistega dogovora. Zaradi tega smo potem naslednji dan, ko je bil {e en sestanek koordinacije, to zadevo problematizirali. Nih~e drug kot predsednik najve~je vladne stranke
in predsednik vlade, dr. Drnov{ek, ki je pred vsem javno obljubil, da bodo oni to uredili, da bi se moral ta dogovor dr`ati, in da je on tisti, ki bo poskrbel, da bo pri{lo do spremembe predloga. Pred to izredno sejo, ki je bila sklicana, sem osebno govoril s predsednikom Dr`avnega zbora, na njegov predlog, kot sem tam razumel, je bilo zmenjeno,
da se KVIAZ sestane in da dolo~i predlog o skladu z dogovorom. Nakar sem govoril tudi
z gospodom Anderli~em in ki mi je rekel, da on ni~ ne ve, kaj smo se zmenili na koordinaciji predsednikov parlamentarnih strank, jaz sem mu rekel, naj pokli~e svojega predsednika, pa bo zvedel, ~e se pa~ prej niso izmenjali teh informaciji, o~itno je bil nedosegljiv, kot obi~ajno v takih trenutkih, ali pa gre tukaj za neko igro, ki je jaz tukaj ne bi
imenoval, ker bi moral uporabiti zelo grdo besedo. ^e ne dr`ijo dogovori, ko gre za osnovne proceduralne zadeve, kako je mo`no pri~akovati, da bomo potem dosegli konsenz o bistvenih stvareh, kot je sprememba ustave, zato jaz, enako kot gospod Peterle,
vztrajam na tem, da se spo{tuje ta dogovor, druga~e ne vidim nobenega smisla v sklicevanju koordinacije predsednikov parlamentarnih strank, ~eprav je to organ, ki je nekako dobil formalno osnovo v zaklju~kih zadnje izredne seje, ko smo govorili o zunanji
politiki in na{a stranka bo razmislila o nadaljnjem sodelovanju v taki Ustavni komisiji in
v koordinaciji predsednikov parlamentarnih strank, ~e se izka`e, da se niti osnovni dogovori ne spo{tujejo. Moram re~i {e to, da ~e bi bila bistvena razli~na mnenja v zvezi z
sestavo Ustavne komisije na tej koordinaciji, in ~e bi vsak vztrajal pri svojem, potem bi
najbr` tudi pri{lo do glasovanja na KVIAZ in morda tudi do take komisije, in to ne bi bil
problem, ampak tam je bilo brez vsakega odpora, je bil sprejet ta predlog kot smiseln in
na tem drugem sestanku se je sam predsednik vlade zavzel, da ga bo posredoval naprej
in realiziral, in ker gre za predsednika vlade, ki je iz LDS, ker gre za predsednika KVIAZ,
ki je iz LDS, sem mislil, da se bosta vsaj to dogovorila, ne pa da se tukaj v takih primerih
potem vle~e razlika med vlado, med to koordinacijo parlamentarnih strank in med
Dr`avnim zborom in njenimi, njegovimi organi. Tako da jaz predlagam, da ta, bom rekel nesporazum, ~e gre za to, ~e ne gre za kaj drugega, odpravimo in da stvar normalno
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naprej dela. Naslednja zadeva, za katero mislim, da se je treba dogovoriti o okviru te
prve to~ke, je vpra{anje vabljenih strokovnjakov na sejo Ustavne komisije. Mene zanima, kdo bo dolo~il tiste strokovnjake, ki jih bomo vabili na sejo Ustavne komisije, ali
bodo to ustavni pravniki, ki so pisali to ustavo, ali bodo morda ustavni pravniki, ki so pisali prej{nje ustave in kdo lahko da ta predlog, kar je zelo va`no pa, koga se vabi. Jaz bi
rad tu uravnote`ena mnenja, ne pa enostranska. Predlagam pa~, da povabimo ljudi, ki
tudi zastopajo razli~na stali{~a in v zvezi s spremembo ustave in v zvezi z vsebino predlaganih sprememb, in ~e je to ta stvar, je pa vpra{anje. Imamo dva formalna postopka za
spremembo ustave, oba sta formalno vlo`ena, eden je bil vlo`en `e v jeseni lanskega
leta, drugi pa pred kratkim. Ta, ki je bil nazadnje vlo`en, je objavljen v Uradnem listu, tisti prvi pa {e vedno ni objavljen v Uradnem listu. Po ustavi sta oba predloga povsem izena~ena; oba uradna pobudnika sta verificirana skozi ustavno na~elo. In zanima me, zakaj je pri{lo do te razlike, ko gre za dostopnost oziroma za obve{~anje javnosti o obeh
predlogih. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Jan{a. Pravzaprav ste odprli ve~ vpra{anj. Jaz bi predlagal, da bi najprej razre{ili prvo. Mislim, da ga bomo lahko
razre{ili, torej glede sestave Ustavne komisije, da bi ta zaplet nikakor ne obremenil dana{njega dela. Da bi pa~ delali naprej in se dogovorili, kako ta problem re{iti. Potem ste
pa odprli nekaj vsebinskih vpra{anj, torej glede vabljenja strokovnjakov. Jaz bom tukaj
odprt za va{e pobude, mislim, da se lahko Ustavna komisija dogovori, da lahko daste
~lani komisije predloge in se potem dogovorimo, na kak{en na~in bodo vabljeni oziroma na kak{en na~in bodo strokovnjaki, tako za ustavna vpra{anja kot tudi za druga posamezna pravna podro~ja, delovali. Mislim pa, da je zelo pomembno, kljub temu, da
smo v situaciji, za katero sicer najraje re~emo, da je ~asovna stiska, da na seje Ustavne
komisije vabimo tudi strokovnjake, torej ustavnopravne, oziroma ustavne in tudi mednarodne, in pa tudi za druga pravna podro~ja. Glede objave predloga mislim, da ste mislili v Poro~evalcu, ne v Uradnem listu. Mislim, da je lahko, v Poro~evalcu, meni ni znan
razlog, zakaj predlog {tirideset tiso~ volivcev ni bil objavljen v Poro~evalcu. To je napaka tistih, ki so za to odgovorni. To je lahko samo tak odgovor. Jaz bi prosil, da bi najprej
re{ili torej to prvo, glede sestave Ustavne komisije, in bi tudi predlagal ~lanom in ~lanicam Ustavne komisije, da bi posku{ali ta problem preiti, in da se ne bi pri njem preve~
ustavljali. Gospod Anderli~ se je prej oglasil na to temo. Prosim.
ANTON ANDERLI^: No, jaz bi rad pojasnil neke stvari, ki se mi zdi, da jih je potrebno pojasniti. Jaz dopu{~am, da je v tem dogovarjanju po dveh poteh o~itno pri{lo
do dolo~ene pomote ali pa bom rekel "neprenosa" dolo~enih informacij. Treba je pa
re~i, da je zame popolnoma jasno, da se v Dr`avnem zboru postopki spo{tujejo po poslovniku tako, kot to zaukazuje predvsem 126. ~len poslovnika, ki govori o tem, kako
naj bodo sestavljena delovna telesa. Mi smo ravnali skladno s tem in podali svoj predlog, ki je po na{em mnenju najbolj verodostojno odra`al in odra`a sestavo v Dr`avnem
zboru, glede na poslanske skupine oziroma dose`en rezultat. In nam se je zdelo zelo
samo po sebi umevno, da ~e ima recimo Socialdemokratska stranka, s {estnajstimi odstotki dobrih dose`enih rezultatov, devetnajst odstotkov sede`ev v Ustavni komisiji, da
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je prav, da ima Liberalna demokracija, ki je dosegla sedemindvajset celih in nekaj odstotkov rezultata {est poslanskih sede`ev, kar znese osemindvajset odstotkov. Torej,
razlika v plus LDS je manj{a v tem primeru in ne razumem, zakaj bi LDS imela pribli`no
{tiri odstotke manj zastopanosti, SDS pa tri odstotke ve~. Ampak nam to ni bil poseben
imperativ, da bi postavili tako razmerje, kjer bi na nek na~in ne upo{tevali tega dogovora. Bili so predlogi, o njih smo glasovali in nobenega ugovora druga~nega ni bilo. Jaz
sem {el podrobno pogledati {e enkrat magnetograme, kajti v primeru, ko diskutiram s
poslanci Socialdemokracije, predvsem z gospodom Jan{o, moram vedno biti precizen,
ker druga~e lahko se kak{na stvar tolma~i druga~e. No, in predlog, ki je bil podan s strani LDS takrat, je bil tam podprt z osem proti ni~, o drugih predlogih ni bilo ne govora na
na~in, da je treba o njih prej glasovati ali kakorkoli, ampak da se o njih glasuje. In tega,
da tudi v petek na Dr`avnem zboru ni bilo ugovora temu odloku, si ne znam razlagati
druga~e, kot da se na nek na~in izkori{~a zdaj ta nesporazum pri oblikovanju komisije
za odlaganje za~etka razprave spremembe ustave. To, recimo, pa no~em tega preve~
potencirati tukaj, za mene je {e vedno sveta procedura in po proceduri smo, in po poslovniku smo mi vlo`ili ta predlog za sestavo. Bil je dolo~en tako, kot veleva poslovnik,
in tudi zbor je o tem glasoval. In jaz menim, da bi edino na tak na~in lahko tudi spreminjali te stvari. Teh predlogov ni bilo, nobenih ugovorov, in jaz {e enkrat pravim: ta predlog verodostojno odra`a sestavo v Dr`avnem zboru. Je pa mogo~e, in ~e bi seveda bila
intenca druga~na, tudi kakr{nokoli drugo sestavo dolo~iti. In jaz bi tudi takrat na KVIAZ
podprl predlog samo zato, da bi ustanovili komisijo za ustavna vpra{anja, zato, da bi
za~eli s postopkom, tudi kak{en drug predlog, kajti zavedam se, da je bistvena ve~ina.
Jaz sem tam zelo brez zadr`kov podprl predlog za podpredsednika komisije in umaknil
na{ predlog, ki smo ga tudi imeli, ravno s ciljem, da se naredi most, da se z opozicijo pa~
dogovorimo, da vsi na nek na~in participiramo pri tej obravnavi, da si porazdelimo
neke odgovornosti, in na koncu je seveda tudi rezultat pa~ lahko skupen. In moje dejanje na KVIAZ je bilo ravno, ~eprav je bil tudi pri nas mogo~e kak{en pomislek, zakaj pa
tako vehementno potegniti svoj predlog nazaj in podpreti opozicijskega kandidata ampak sem utemeljeval, da je to ravno prispevek k temu, da za~nemo delati, in je prav,
da je opozicija ustrezno zastopana. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Repliko ima gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Gospod Anderli~, nih~e ni polemiziral z va{imi procentualnimi
izra~uni; najbr` ~isto dr`ijo, ~eprav jih nismo preverjali. Vendar morate vi v pravilnost
teh izra~unov in v pravilnost logike, da se ti izra~uni uporabijo za sestavo Ustavne komisije, prepri~ati va{ega predsednika, ne nas. Mi smo se pa~ dogovorili, to bom rekel, na
najbolj odlo~no vztrajanje ravno va{ega predsednika za nek drug kriterij. Vi ste potem
po legalni proceduri, jaz jo ne osporavam, na KVIAZ izglasovali nekaj drugega, in potem, ko je bil {e en dogovor, da se to popravi, tega dogovora niste upo{tevali. Jaz ne vidim nobenih problemov na relaciji opozicija - procedura, ali opozicija - vi, ampak vidim, problem je v komunikaciji v va{i stranki. In ~e je to, kar ste sedaj povedali, va{e stali{~e oziroma stali{~e Liberalne demokracije, potem to mi vzamemo na znanje, ampak
iz tega izhaja, da nima smisla hoditi na sestanke predsednikov strank, se tam nekaj do94
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govoriti, ker se bo potem itak glasovalo in bo {lo po neki proceduri. Zakaj bi zgubljali
~as, se dvakrat nekaj zmenili, vi pa boste potem ven privlekli neke izra~une in predlagali tisto, in to se bo izglasovalo. Jaz moram re~i, da tudi ne vidim nobenega racionalnega
jedra v tem va{em ravnanju, ker ~e je komu v interesu, da stvar hitro ste~e, kot vedno
poudarjate, ste to vi. Sedaj pa s postavljanjem teh presti`nih vpra{anja sami zapletate zadevo, predvsem pa, ~e se toliko ~asa zgublja, da tam sedimo na vladi in razpravljamo o
stvareh, ki potem ne dr`ijo, bolje, da pol tega ~asa LDS porabi pa se sama usede med seboj in se zmeni kak{no je njeno stali{~e.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Kacin in gospod Pahor.
JELKO KACIN: Gospod predsednik, kolegice in kolegi! Mene dana{nja razprava
resni~no presene~a, in to najbolj neprijetno. Dejstvo je, da koordinacija parlamentarnih
politi~nih strank ne more nadomestiti Dr`avnega zbora. Kakr{enkoli dogovor med politi~nimi strankami omogo~a bolj u~inkovito delo Dr`avnega zbora. Dr`avni zbor je odlo~il in je sprejel odlok. Odstop podpredsednika Ustavne komisije lahko v svoji posledici zahteva spremembo odloka, sprememba odloka je mogo~a samo s ponovnim sklicem Dr`avnega zbora. Tovrstno proceduralno zavla~evanje, je v nasprotju s politi~nimi
deklaracijami, ki so jih politi~ne stranke doslej izra`ale o tem, da obstoji politi~na volja,
da se na{a ustava prilagodi v ~asu, ki nam je na voljo in s tem vpliva tudi na pozitiven
izid nekaterih integracijskih procesov, ki ravno sedaj potekajo. I{~emo ne samo dvotretjinsko ve~ino, ki je potrebna za spremembo ustave, posku{amo dose~i konsenz. Dana{nja razprava se mi zdi korak stran od tega konsenza, preprosto gre za zavla~evanje
in iskanje izgovorov, da bi vsebinska razprava o spremembi ustave Republike Slovenije
ne bila mogo~a. Iz tega razloga me to resni~no presene~a, kajti prav ta razprava dokazuje, da mnoge visoke besede, ki so bile izre~ene na koordinaciji politi~nih strank in po tej
koordinaciji, za seboj nimajo prave vsebine, in da {e vedno v nekaterih strankah ne obstoji nujno potrebna volja, da bi se ustava spremenila v ~asu, ki nam je na voljo. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Pahor. Replika, gospod
Jan{a.
JANEZ JAN[A: Jaz se strinjam s tem, da mnoge besede, ki so bile izre~ene na koordinaciji predsednikov politi~nih strank o~itno nimajo za seboj nobene vsebine. Predvsem tiste besede, ki jih je izrekel predsednik Liberalne demokracije, ker se potem v
Dr`avnem zboru, na pobudo njegove lastne stranke, dela druga~e. Tako da gospod Kacin ima, kar se tega ti~e, povsem prav. Ne pristajamo pa, in nikoli ne bomo pristali na logiko, ki je bila ravno zdajle ilustrirana, ~e{, ali boste pristali na na~in dela, kot ga bomo
vsiljevali mi, ali pa ste proti Evropi. Jaz opozarjam, da na ta na~in v Evropo ne bomo
pri{li, tako kot nismo pri{li v Nato zaradi podobnih ravnanj.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Peterle, replika.
ALOJZ PETERLE: Torej, jaz bi se rad izognil moraliziranju, s katerim je na zna~ilen
na~in za~el gospod poslanec Kacin. Zavla~evanje traja dve leti s strani tistih, ki imajo
klju~no besedo v slovenski politiki, za to ni prav ni~ kriva opozicija, mi samo vztrajamo
na tem, s ~imer se dela notranjo in zunanjo kredibilnost, to pa je, da se je treba dogovo1. seja Ustavne komisije DZ RS
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rov dr`ati. Zato, kar zadeva zavla~evanje, bi pa omenil realno zavla~itev, ki je pri{la tudi
s strani koalicije. Namre~, za en teden je bil `e premaknjen sestanek, na katerem je bilo
povedano, je bilo planirano predstaviti, predstavljanje za{~itnih ureditev na razli~nih
podro~jih in ne vem, ali bo to kon~no jutri ali ne bo, {e zdaj ni jasnega odgovora na to
temo. Na realnih zadevah ni nobenega napredka in bo te`ko prepri~ati poslance, ~e
tega napredka ne bo. Kar zadeva pa ta zaplet, ki je nastal, tako jaz razumem sedaj, ker
vidim na~elno podporo za to, da se vendar zadeve upo{teva, kot so bile dogovorjene, je
pa res o~itno pri{lo na na~in, kot ga jaz poznam {tiri leta, da Drnov{ek preprosto vam ni
povedal, kaj se je zmenil. Dajte to, prosim, notri urediti. KVIAZ naj se {e enkrat sestane,
zadevo uredimo in gremo lahko naprej zelo hitro, kot poznamo procedure.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Preden bi dal besedo gospodu
Pahorju, imam predlog, s katerim bi re{ili ta zaplet, kot ga imenujemo, glede sestave komisije. Jaz bi vpra{al gospoda Peterleta, ali {e vedno vztraja na njegovi odlo~itvi, da odstopa kot podpredsednik Ustavne komisije. Namre~, ~e vztraja, ~eprav sam `elim, da
svojo odlo~itev ponovno premisli in jo umakne, potem Ustavna komisija nima podpredsednika, torej so formalni razlogi, da se ponovno sestane KVIAZ, in na tej seji lahko
potem obravnava tudi sestavo komisije, Ustavne komisije. Toda, jaz sem prepri~an, da
taka eventualna ponovna odlo~itev KVIAZ nikakor ne more zavre~i dela Ustavne komisije in danes lahko mirno delo nadaljujemo naprej. Jaz bi v tem smislu predlagal, da bi ta
problem re{ili in da ne bi ve~ govorili o sestavi Ustavne komisije. Lahko, gospod Peterle, na ta izziv odgovorite?
ALOJZ PETERLE: Lahko. Hvala za besedo. Jaz vztrajam pri moji odlo~itvi zato, da
pridemo do resni~nega spo{tovanja dogovorjenega.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Pahor.
BORUT PAHOR: Protislovje tega dialoga je, da imata obe strani prav, kolega
Bav~ar in Anderli~, ko pravita, da je bila procedura spo{tovana in je bila, s proceduralnega vidika ni mo~ ugovarjati na~inu ustanovitve Ustavne komisije. Kolega Peterle in
Jan{a pa, ko pravita, da je bilo dogovorjeno na sestanku predsednikov parlamentarnih
strank druga~e. Tudi je verjetno potrebno priznati in poudariti, da parlamentarna, da
koordinacija predsednikov strank ne more substituirati ali nadomestiti procedure v parlamentu, vendar je tudi hkrati res, da se potem postavlja smiselnost take koordinacije.
Koordinacija ima smisel, da se dogovorimo o nekaterih ukrepih, ki olaj{ajo sprejemanje
odlo~itev, ki potrebuje dvotretjinsko ve~ino, najmanj. No, vidite, v tem smislu predlagam, da morda v tem trenutku zaustavimo to razpravo, v kateri, kot re~eno, imata obe
strani prav in poi{~emo neko kompromisno re{itev. Kar se Zdru`ene liste ti~e, moram
zagotoviti, da nima namena zavla~evati razprave o spremembi ustave, `eli pa opozoriti
na tem mestu, da bi bilo potrebno in koristno veliko ve~ ~asa posvetiti sami vsebini
spremembe ustave, saj spreminjamo enega najpomembnej{ih ~lenov tega ustavnega
besedila. Na{ predlog bi bil, da LDS morda umakne enega ~lana Ustavne komisije, Peterle pa odstopi od njegovega umika. To bi pomenilo, da lahko nadaljujemo z delom in
da se posvetimo vsebinskim vpra{anjem. To bi bil, recimo, na{ predlog za razmislek.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Lavrinc.
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MAKSIMILJAN LAVRINC: Ja, jaz imam kratko vpra{anje. Namre~, ali je, torej
mo`no, da v okviru te to~ke dnevnega reda, ki jo imamo tukaj, sami odlo~amo, kak{na
bo sestava te Ustavne komisije ali ne. To je prvo. Drugo. O tem smo menda odlo~ali na
Dr`avnem zboru in kot mi je poznan poslovni{ki red, je bila tam prilika, da se te stvari
povedo, torej, da se popravijo in da se konstruktivno, v neki konstruktivni debati pride
do neke re{itve, ki bi bila korektna in za vse sprejemljiva. Zato spra{ujem zdajle tiste, ki
imajo pomisleke, zakaj so takrat mol~ali.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a, Bav~ar.
JANEZ JAN[A: Verjetno spra{ujete, zakaj so poslanci glasovali za ustanovitev Ustavne komisije, ~e so bili pomisleki. Na{a poslanska skupina se je zavestno odlo~ila, da
ne bo glasovala proti ravno zaradi takih manipulacij v javnosti kot se pojavljajo, ker ~e
problematizira{ nesprejemljive stvari, te potem obto`ijo, da si proti Evropi. Glasovali
smo zato, ker se strinjamo, da se Ustavno komisijo ustanovi. Kon~no je bil to tudi na{
predlog. Ne strinjamo se pa s sestavo, zato zdaj to problematiziramo in ni res, da nismo
o tem pred glasovanjem govorili, ker je bil izrecen dogovor s predsednikom Dr`avnega
zbora na vpra{anje, ali vztrajamo na spremembi, sem rekel, da vztrajamo. To lahko gospod Podobnik potrdi. In potem so stekle stvari, da bi se {e enkrat sestal KVIAZ, pa se
o~itno ni. Jaz sem imel obveznosti, tako da potem nisem bil v Dr`avnem zboru, in v dobri veri, da stvari te~ejo kot je dogovorjeno, sem bil potem naravnost {okiran, ko sem
zve~er izvedel, kaj se je zgodilo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Najprej bi rad rekel, da se mi zdijo sestanki {efov strank na sploh
smiselni, konkretno v zvezi s problematiko, ki je tudi predmet odlo~anja na na{i komisiji, pa sploh. Zato bi se rad zavzel za to, da seveda do teh sestankov prihaja naprej. To je
prva stvar. Drugi~. Sam bi rad izrecno rekel, da nih~e, predvsem pa LDS ni vsilila nikomur nobene odlo~itve v zvezi s sestavo in pristojnostmi te komisije, niti na seji KVIAZ,
niti pozneje na seji Dr`avnega zbora. In sam predlagam in podpiram Janeza Podobnika,
da se pa~ v okviru situacije, ki je nastala po odstopu Lojzeta Peterleta, ponovno sestane,
ker se itak mora sestati KVIAZ in ponovno premisli celotno situacijo. Pozval pa bi vse
predstavnike poslanskih skupin in vodstev strank in pri tem dobrohotno vrnil nasvet
glede ureditve notranjih razmer in komunikacij v strankah, da seveda pravo~asno obvestijo tudi svoje strankarske prijatelje in ~lane poslanskih skupin, da se seveda v primeru,
da je do dogovora res pri{lo, ravnajo podobno kot to zahtevate od predstavnikov LDS,
tudi sami. V tem primeru seveda pri~akujem, da pomembne poslanske skupine pridejo
s predlogi, kakr{ni naj bi bili menda izglasovani in sprejeti na sestanku {efov strank. To
pomeni, da ne pri~akujem tega samo od predstavnikov Socialdemokracije, pa~ pa tudi,
da predstavnik SKD umakne svoj predlog o manj{i sestavi te komisije, predstavnik
Zdru`ene liste umakne svoj predlog o ve~ji sestavi te komisije in da ostali seveda povedo tudi, ali se s tem formalno strinjajo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Bav~arju. Poglejte, dva
~lana Ustavne komisije, gospod Pahor in gospod Bav~ar sta podprla moje razmi{ljanje,
na kak{en na~in bi pre{li ta zaplet glede sestave, sestave volilne komisije, in seveda... Mi
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delo nadaljujemo. Jaz samo spra{ujem, ali kdo od tukaj prisotnih ~lanov Ustavne komisije tak{ni re{itvi tega zapleta nasprotuje? Nasprotujete. @elite besedo? Besedo ima gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Ni res, da nih~e ni predlagal tega, kar smo se dogovorili. Na{a poslanska skupina je predlagala natan~no tisto, kar je bilo dogovorjeno, ampak ~e spustimo oziroma ~e upo{tevamo dejstvo, da je malo ~asa poteklo od prvega sestanka, pa do
seje KVIAZ, ko je bilo res malo ~asa, ampak telefoni menda delajo, ampak potem ni
mo`no tega razloga upo{tevati za pa~ drugi primer, ko je bil, ko je bilo {e enkrat na tem
sestanku poudarjeno, da je to potrebno upo{tevati dogovor, pa se kljub temu to ni storilo. Tako da ne zvra~ati pa~ krivde na opozicijo in pozivati, naj se umakne predloge, ki
`e zdavnaj ve~ ne obstajajo. Ko je KVIAZ izglasoval en predlog, ostalih pa~ ni bilo ve~ in
jih ni, nima{ kaj umikati.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tako je.
IGOR BAV^AR: ... {e ena seja kolegija, in na tej seji kolegija ponovno ve~krat
izrecno s strani predsednika Dr`avnega zbora, pozvano predstavnike poslanskih skupin, da se izre~ejo o tako pripravljenem odloku in razen gospoda Jelin~i~a, ki je rekel,
da bo problem, ni pa znal pojasniti natan~no, kaj je bilo sklenjeno, nih~e ni `elel
besede.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: (...)
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tako je. Jaz sem tudi to povedal na seji kolegija. Gospod Peterle, gospod Pahor.
ALOJZ PETERLE: Ja, tukaj bodo noji postali {ibki v primerjavi z nami, kar se ti~e
ti{~anja glav v pesek. Dajmo, ~im prej mogo~e sklicati ta KVIAZ, dajmo uskladiti tamkaj{njo odlo~itev s tem, kar je bilo dogovorjeno na tistem kolegiju pred enim, na koordinaciji {efov strank pred enim tednom, v skladu s tem popravimo odlok in delajmo
naprej.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Pahor.
BORUT PAHOR: No, ~e bi `eleli vsebinsko kot komisija delati naprej, hkrati pa
spo{tovati dogovor o dvajsetih ~lanih s proporci, o katerih so se dogovorili, potem bi
lahko en ~lan LDS ta hip odstopil, Peterle pa ostane podpredsednik in lahko vsebinsko
nadaljujemo z delom. Odlok se pa potem vmes spremeni, medtem v Dr`avnem zboru.
To je moj predlog, zato da lahko nadaljujemo z delom, ampak prosim...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Torej, jaz bi ponovno povedal
svoje mnenje, torej, zaplet glede sestave Ustavne komisije ima dva vidika. Prvi je pomemben zato, ker pa~ gradi en zelo ob~utljiv konsenz med parlamentarnimi strankami
in o~itno to ni preprosta naloga. Drugi je pa ta, jaz sem prepri~an, za 20 ali 21 ~lanov Ustavne komisije danes, na dana{nji seji, o ni~emer ne bo odlo~ilno, zato vztrajam na svojem predlogu, ki sem ga dal, ker ~eprav, {e zmeraj upam, da se lahko druga~e zgodi,
glede na odlo~itev podpredsednika Ustavne komisije vemo, da bo KVIAZ pozvan, da
bo predlagal tudi predlog za podpredsednika Ustavne komisije. Na tej seji KVIAZ se
lahko v celoti tudi sanira dogovor predsednikov parlamentarnih strank. Ta odlo~itev
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KVIAZ ne more zavreti delo, ker ni razlogov dana{nje seje in v tem smislu bi vpra{al, ali
je {e kdo, {e kdo od ~lanov Ustavne komisije `eli razpravljati pri prvi to~ki glede dogovora o delu Ustavne komisije. Gospod dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Ne, seveda, o tem vpra{anju, ampak do treh drugih vpra{anjih,
ki so bila omenjena, bi se opredelil. Eno je glede sklicevanja seje. Jaz bom to malo primerjal s poslovni{ko komisijo. Mi bomo spremenili poslovnik in smo trikrat sklicali sejo
en mesec prej, preden se je seja odvijala zato, da smo oblikovali strokovno skupino in
da smo opredelili temeljno smer poslovnika. Seveda poslovnik ni tako pomemben kot
je ustava, ampak moram se strinjati s pripombo na sklicevanje te komisije ~ez no~. To se
na ta na~in ne bi smelo delati in ne bi se smelo o~itati tistemu, ki bomo dajali take pripombe tudi v prihodnje na proceduro, da zavla~uje. Tukaj gre za stvari, ki jih je mo`no
organizirati na bolj ustrezen na~in in tako, da bo vsak trenutek jasno, da spreminjamo
kon~no najvi{ji zakon te dr`ave, ustavo. Druga pripomba je na to, kar je govori gospod
Jan{a tukaj o strokovnjakih. Jaz se strinjam s tem, da je treba tudi v komisiji se dogovoriti
na kak{en na~in se strokovnjaki vabijo, da morajo biti vabljeni uravnote`eno. Bi pa rad
povedal glede na to, kar je rekel glede vsebine, da je ravno v tistih kriterijih, ki jih je on
omenil glede strokovnega znanja, poznavanja s tega vidika tudi proceduralnih
vpra{anj, pa ustavnopravne teorije in sodelovanja pri dosedanjem delu, pri dosedanjih
ustavah, da je to vabljenje tokrat na dana{njo sejo bilo po moji oceni zelo uravnote`eno.
Tisto, kar se mi zdi smiselno je, da takrat, ko konkretno vpra{anje obravnavamo, vabimo lahko {e druge strokovnjake. Zlasti se mi zdi, da pri spremembi 68. ~lena gre tukaj
za strokovnjake s podro~ja mednarodnega oziroma meddr`avnega prava. Tretje
vpra{anje je to, kar je predsednik gospod Podobnik omenil v zvezi s konsenzom kot
na~inom dela te komisije. Jaz seveda sem za to, da bi posku{ali ~im ve~ odlo~itev sprejemati s konsenzom, ampak kon~no smo parlamentarno telo, ki bo moralo sprejemati
odlo~itve in to povsem konkretne odlo~itve. Predlagam, da tukaj ravnamo z odvisnostjo od tega, kaj imamo na dnevnem redu. Jasno, proceduralne zadeve bomo sprejemali s
tistimi ve~inami, ki se nana{ajo ali na nek normalen sklep z ve~ino opredeljenih glasov,
ali ~e gre za poslovni{ke narave, s stro`jo ve~ino, ampak kar se ti~e pa ustavnopravnih
zadev, te, ki jih imamo na dnevnem redu kot Ustavna komisija, pa mislim, da je prav, da
v prvi fazi sprejemamo z dvotretjinsko ve~ino prisotnih in v drugi fazi z dvotretjinsko
ve~ino vseh ~lanov te komisije. Logika je pa~ v tem, da sprejemamo odlo~itve v tem telesu Dr`avnega zbora na enak na~in kot bomo te odlo~itve v eni in drugi fazi sprejemali
v samem Dr`avnem zboru. To bi zagotavljalo zadostno stopnjo soglasja, ki ima zadostne garancije za to, da bodo tudi sprejete odlo~itve potrjene, sprejete v samem Dr`avnem zboru, medtem ko bi vztrajanje pri popolnem konsenzu seveda lahko pomenilo
popolno blokado dela zaradi posameznega ~lana komisije, ki bi nasprotoval posamezni odlo~itvi. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala dr. Ribi~i~u. Glede sklicevanja sej pripombe sprejemam. Rad bi povedal, da je Dr`avni zbor odlok o ustanovitvi Ustavne komisije sprejel v ~etrtek zve~er. Jaz sem v petek popoldne podpisal vabilo za prvo sejo
Ustavne komisije. Res pa je, da ste poslanci to vabilo z vsebino sprejeli {ele v ponede1. seja Ustavne komisije DZ RS
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ljek, ampak v petek popoldan, ko sem podpisal, sem se tudi veliko posvetoval s strokovnjaki sploh o dnevnem redu, cel petek, cel dan. Popoldne sem to podpisal, in bil
sem v dilemi, ali je sploh mo`no sklicati sestanek v torek. Toda, vsi vemo in o tem neradi
govorimo, da smo v ~asovni stiski. Zato je moje naslednje vpra{anje, kako naj sklicujem
sejo Ustavne komisije?
dr. CIRIL RIBI^I^: Gospod predsednik, se opravi~ujem, jaz ne bi rekel, ker posku{am biti natan~en, da je seja sklicana ~ez no~, ~e ne bi dobil vabila, kjer pi{e 16. junij,
v~eraj{nji datum in va{ podpis. Skratka, od v~eraj na danes, ne od petka na danes.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prav to vam ho~em pojasniti, da se je iz meni
zelo znanih razlogov datum zgodil, 16. junij. Jaz sem original podpisal, kjer pi{e 13. junij
1997.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz se tudi opravi~ujem, ker ne bi rekel ~ez no~, ~e ne bi verjel
temu datumu.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Glede drugega vpra{anja, kako se vabijo strokovnjaki, se strinjam z vami. Ponovno bi povedal, da sem odprt za predloge ~lanov Ustavne komisije in da se dogovorimo, kateri strokovnjaki bi pri delu sodelovali. Zelo pomembna se mi zdi razprava o tretjem segmentu glede na~ina odlo~anja, jaz jo v celoti
predlagam tako, kot je predlagal dr. Ribi~i~. Tudi spra{ujem druge ~lane komisije, ~e se
z njo strinjajo, ker sicer bi potem ta del pre{li. Namre~, da se vpra{anja procesne narave
sprejema z navadno ve~ino, predlog za~etek postopka z dvotretjinsko ve~ino prisotnih
na Ustavni komisiji in dokon~en predlog o spremembi pa dvotretjinsko ve~ino vseh ~lanov Ustavne komisije. S tem bi nekako kopirali odlo~itve na plenumu. Ta vpra{anja glede odlo~anja je eno, vabljenje strokovnjakov je drugo, glede sklicevanja sej pa sem povedal. Zaplet se ne bo ve~ ponovil, tudi glede samega datuma, kot se je. Gospod
Peterle.
ALOJZ PETERLE: Gospod predsednik, svetujem, da ugotovite zakaj je nastala oblikovna razlika med {est zgoraj in {est spodaj. Nekdo je iz tri naredil {est, podpis je pa
va{.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Bom ugotovil.
ALOJZ PETERLE: Druga zadeva. Prosim samo za deset minut odmora za kratek
posvet, ker je bilo danih ve~ predlogov, kako zadevo re{iti. Mi ne `elimo nikakor zavla~evati zadev in `elimo kratek posvet.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Sejo prekinjam, nadaljujemo ob 11.10 uri.
Predlagam, da se vse poslanske skupine posvetujejo, ~e je potrebno karkoli.

***
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ker je za posvet prosil gospod Peterle, mu
dam najprej njemu besedo. Prosim!

100

1. seja Ustavne komisije DZ RS

ALOJZ PETERLE: Hvala, gospod predsednik! Mi smo uskladili v opoziciji naslednja stali{~a Prvi~, zahtevamo, da se dogovore koordinacije predsednike politi~nih
strank spo{tuje. Spo{tuje se jih pa tako, da se jih izvaja. Drugi~, pogojno umikam odstop
v prepri~anju, da bo na KVIAZ pri{lo do spremembe odlo~itve v duhu predloga, kot ga
je dal prej gospod poslanec Pahor, skratka da bo v tej novi odlo~itvi, ki jo bo potem treba formalizirati tudi pri samem odloku, pri{lo do sestave, kakr{na je bila, oziroma do
uporabe kriterija, kot je bil pri predsednikih parlamentarnih strank dogovorjen. Smo
zato, da danes nadaljujemo to sejo, da ne pride do zavla~evanja vendar predlagamo, da
se danes ne sklepa, ker {e vedno nismo pri{li do tega, kar je bilo dogovorjeno, namre~
na zadnji seji predsednikov parlamentarnih strank je bilo dogovorjeno, da bo danes vlada ponudila, oziroma predlo`ila {ir{emu krogu predstavnikov parlamentarnih strank
tako imenovane za{~itne ureditve. Tega ni pripravila in mi `elimo te zadeve prej videti,
ker smo se tako dogovorili, potem ko bo to predstavljeno, pa smo zato da Ustavna komisija nadaljuje delo in seveda tudi potem, ko bo KVIAZ tudi pri{el do te nove odlo~itve, mislimo, da se to lahko zelo hitro naredi, sedaj smo pa zato, da nadaljujemo z bolj
informativnim delom dana{nje seje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospodu Peterletu! @eli o tem kdo
razpravljat? V okviru prve to~ke, gospod Pahor.
BORUT PAHOR: Jaz sem hotel {e na prej{nje, ~e se spomnite, predsednik, sem
prosil za besedo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ja, to~no, to~no.
BORUT PAHOR: ^e lahko, ali mislite, da bi morali tukaj sedaj sklenit...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ne, saj verjetno se bo ta va{a razprava dotikala katere od teh tem.
BORUT PAHOR: Del.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim.
BORUT PAHOR: Dve kratki pripombi. ^e to uvodno misel kolega Peterleta, da je
potrebno izvajat sklepe, ne gre tolma~it zelo ozko. Seveda {e enkrat je treba povedati,
koordinacija predsednikov parlamentarnih strank ne more nadomestiti nobene institucije, nobene ustanove, pravnega reda, gre preprosto za to, da je smiselna pa seveda toliko, kolikor dogovori prispevajo k la`jemu oblikovanju soglasja. V tem smislu jaz razumem, to da ne bi bilo kak{nega govora. In drugi~, hotel sem se odzvati na tisti del razprav, ki jih je bilo zaznati v uvodu, da bi vsako vpra{anje, vsak premislek, celo kritika,
ali pa celo proceduralni predlog za nekatere `e pomenil zavla~evanje procedure, spremembe ustave in s tem tudi zapiranje vrat v Evropsko unijo. Jaz predlagam, ker je to
prva, v nekem smislu konstitutivna seja, ugotovimo, da je procedura spremembe ustave, torej poseg v temeljni pravni red, izjemno pomemben poseg, je tudi zapleten in da ta
o~itek ni umesten, verjetno smo tukaj zato, da do spremembe na koncu pride, vendar
bo zelo pomembno, da se bomo poslu{ali pri raznih mnenjih in stali{~ih in si ne bomo
nagajali s stali{~em, da to pomeni zavla~evanje. Zdru`ena lista bo v tem smislu konstruktivna in bi rad tukaj posebej poudaril, da je edina stranka, ki se je odzvala na prvi
predlog besedila ustavne spremembe in dala svoj predlog. Tako da ponavljam, za nas
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to ni problem, ne bi pa hotel sli{ati v nadaljevanju ugovorov, ~e{ da to pomeni neko
"preko-evropsko" politiko, ~e bomo imeli kako tako ali druga~no stali{~e glede tega.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Pahorju! Vsaj glede tega
razmi{ljanja, da vsak proceduralni predlog `e pomeni zavla~evanje, z mojih ust tega
razmi{ljanja ni bilo sli{ati, tudi sam sem nekatere pripombe ~lanov Ustavne komisije
sprejel dobronamerno in se strinjam, da je procedura zelo pomembna in predlagam, da
to dr`o, ki bi jo sam ocenil kot konstruktivno s strani predstavnikov opozicije, ~eprav bi
predlagal, da se ne bi v tem smislu naslavljali, ~eprav je to mo`no. Iskali naj bi resni~no
konsenz, sicer se zgodi lo~nica opozicija-pozicija. Ustavna komisija najverjetneje ni mesto, kjer bi na tak na~in razpravljali. Ne predstavljam si takega na~ina razpravljanja, ~eprav je legitimen, torej da bi z delom nadaljevali. Pri prvi to~ki bi postavil samo eno
vpra{anje, ki se mi zdi klju~no. Ali lahko ugotovim predvsem glede odlo~anja v Ustavni
komisiji, da je sprejet predlog, ki je bil `e prej podan, da se pri procesnih vpra{anjih pa~
upo{teva princip navadne ve~ine, pri ostalih dveh mo`nostih, to je za~etek postopka,
dvotretjinska ve~ina prisotnih. Zadnji predlog, ki ga bo pa~ Ustavna komisija dala za
spremembo ustave, pa dvotretjinska ve~ina vseh ~lanov Ustavne komisije. Ali kdo takemu predlogu odlo~anja v Ustavni komisiji nasprotuje oziroma ima kak{en druga~en
predlog? Nih~e. ^e ga nima, potem ugotavljam, da smo... Gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Prej sem `e rekel, pa me je sedaj tudi kolega Pahor na to opozarja. Pri proceduralnih predlogih je mi{ljeno te manj pomembne odlo~itve, ne tiste, ki
bi na nov na~in vzpostavile pravila igre v tej komisiji. Ker tiste bi morali tudi sprejemati
tudi s tako ve~ino kot poslovnik, to se pravi z dvotretjinsko ve~ino prisotnih. Samo ta
omejitev je.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Se razume, gospod Ribi~i~. To je sicer ob~utljivo vpra{anje, ker je treba oceniti, kdaj neko vpra{anje prese`e procesno naravo. Ampak to bo zopet stvar dogovora v sami Ustavni komisiji. ^e ni nasprotovanj, potem ugotavljam, da smo se dogovorili za na~in odlo~anja v Ustavni komisiji. Prav tako pa predlagam glede strokovnjakov za ustavno pravo, da ~lani Ustavne komisije predlagajo, sam
bi prevzel to nalogo, strokovnjake za posamezna podro~ja. Zagotavljam vam, da bom
vse va{e predloge upo{teval in jih potem povabil k delu. Ponovno opozarjam na nekaj,
kar ni prijetno opozarjati. To lahko ni dobra popotnica za delo Ustavne komisije. Ho~e{,
no~e{ smo v situaciji, ki ji lahko re~emo tudi ~asovna stiska. Zato bo zelo pomembno,
da bomo na{li eno dobro re{itev kako bomo v delo vklju~ili strokovnjake. S tistimi, s katerimi sem `e govoril so vsi pokazali interes, da bodo svoja strokovna znanja dali na razpolago Ustavni komisiji. Tako da tukaj ne vidim problemov in vas vabim, da svoje predloge posredujete. Glede sklicevanja sej bom maksimalno upo{teval dolo~be poslovnika. Glede na moje prej{nje razmi{ljanje o situaciji, kjer ~as ni na{ zaveznik, imam namen, da bi bila druga seja Ustavne komisije {e ta teden. Sem v delni zagati. Zelo
spo{tujem instrument koordinacije predsednikov parlamentarnih strank, hkrati pa se
zavedam, da je Dr`avni zbor avtonomen, legitimen organ zakonodajne veje oblasti. To
dejstvo bom upo{teval in vidim koordinacijo predsednikov parlamentarnih strank
predvsem kot veliko pomo~ pri na{em delu. Ker sem tudi vabljen na seje predsednikov
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parlamentarnih strank, bom lahko pozitivno izkoristil ~im ve~ji konsenz pri vpra{anjih,
ki se bodo odprla v tej koordinaciji. Ima pa Dr`avni zbor svoje pristojnosti, kot jih ima
ustavna komisija, tako da bom zelo sledil, da ne bi kakorkoli se neka koordinacija, ki
ima predvsem politi~no funkcijo, da bi dolo~ala tempo dela Ustavne komisije. Gospod
Peterle, gospod Pahor.
ALOJZ PETERLE: Gospod predsednik, dajmo si biti na jasnem, kaj je s to koordinacijo. Ta koordinacija bi se morala ustanoviti, pa je {e ni, v skladu s sklepi tega Dr`avnega zbora. In mislim, da zdaj me{amo vodo brez potrebe. Po sklepu Dr`avnega zbora
je treba tako koordinacijo ustanoviti, seveda je pa v funkciji na{ega dela. In jaz tudi
predlagam, da se ta koordinacija dogaja v Dr`avnem zboru, ne samo za medijske potrebe predsednika vlade v vladni pala~i.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Peterle, jutri bo sre~anje predsednikov parlamentarnih strank v tem prostoru, kjer zdaj mi sedimo. Gospod Pahor.
BORUT PAHOR: No, glede tega ima tukaj predsednik Podobnik prav. Jaz mislim,
da tukaj lahko jutri pride do enega pomembnega koraka naprej, ~e bomo uskladili sporazum, ki ureja tudi vpra{anje poslovnika in te koordinacije, in lahko formaliziramo tudi
v tem smislu sklep Dr`avnega zbora. Ampak rad bi raz~istil {e eno stvar danes, gospod
predsednik. Dvakrat ste omenjali ~asovno stisko. Zdru`ena lista socialnih demokratov
se strinja z oceno, da je treba, seveda upo{tevajo~ demokrati~no proceduro in raz~i{~enje vsebinskih zapletov, pa~ ustavo spremeniti ~imprej. Ali je kak{en drug rok, ki nas
pri tem vodi glede tega vpra{anja, gospod predsednik, ko omenjate ~asovno stisko? Ali
ste lahko natan~nej{i v tem smislu?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, jaz mislim, da sem govoril o stvareh, za
katere vsi to~no vemo, za kaj gre. Lahko odpremo vpra{anje pri~akovanj konference v
Amsterdamu in tako naprej. Jaz mislim, da to sicer ne sme vplivati na delo na{e komisije, ampak je pa to dejstvo, pred katerim ne moremo zatiskati o~i. In jaz bom storil vse,
da nas ta situacija ne bi kakorkoli prizadela v tem smislu, da bi bile odlo~itve, tako Ustavne komisije, kot Dr`avnega zbora, preuranjene, premalo domi{ljene in tako naprej.
Ampak objektivno dejstvo je tako, ali se pa morda motim. Prosim, gospod Leni~.
JO@E LENI^: Gospod predsednik, jaz `elim na za~etku izraziti svoje mnenje okoli
te koordinacije predsednikov. O teh stvareh sem veliko razmi{ljal, pa {e nisem imel
mo`nosti se o teh stvareh izjasniti. Jaz izrazito podpiram va{o interpretacijo koordinacije predsednikov strank. Ne more koordinacija predsednikov strank nadomestiti parlamenta, ki je edino, in v na{em sistemu edino mesto, kjer se zadeve usklajujejo in vsebinsko razpravljajo. Predsedniki strank - spo{tujem vse od njih - so spo{tovani mo`je in
nedvomno imajo velik vpliv. Ampak na volitvah smo bili izvoljeni mi in v tem parlamentu se morajo zadeve usklajevati in dogovarjati. Na koordinaciji predsednikov strank naj
se zadeve posku{ajo usklajevati, naj bodo kot pomagalo, naj bo koordinacijsko telo,
ampak dati tej koordinaciji neko ve~jo pristojnost, o kateri se zdaj tukaj pogovarjamo, bi
bil pa po mojem osebnem mnenju nek precedens in na nek na~in napad na temelj neke
parlamentarne demokracije, ki v Sloveniji je. To je moje osebno mnenje in predlagam,
da se v tem smislu to tudi spo{tuje.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegi in kolegice, bi predlagal, da to ni nadaljnja tema. Jaz bi predlagal, {e tretji sklep izredne seje... prosim, kolegi... Dr`avni zbor
podpira, ker to je edina dikcija, po mojem, ki je logi~na, Dr`avni zbor podpira ustanovitev stalne koordinacije parlamentarnih strank, kot mo`nost za politi~no usklajevanje v
zvezi z vklju~evanjem Slovenije v Evropsko zvezo, pri ~emer predlaga, da se posveti
tudi vpra{anju spremembe ustave, pod pogojem predhodne priprave za{~itne ureditve
glede nekaterih klju~nih nacionalnih vrednot v skladu s pravnimi standardi Evropske
zveze. To je sklep. Dr. Ribi~i~, gospod Jan{a.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz bi rad kot eden od ~lanov komisije, ki ni predsednik stranke, povedal pa~ na{ interes, ki je zelo enostaven glede tega. Samo prej bi rekel to, da je
koordinacija strank v obliki tudi sporazuma vseh parlamentarnih strank v preteklosti `e
ve~krat pozitivno prispevala k bolj{im odlo~itvam tega Dr`avnega zbora v zelo usodnih
in odlo~ilnih zadevah. Samo tisto, kar bi bila na{a pro{nja, jaz mislim, navadnih ~lanov,
je, da naj predsedniki parlamentarnih strank laj{ajo na{e delo s politi~nim sporazumevanjem, ne pa ote`ujejo in onemogo~ajo na{e delo; mi, seveda vsak posamezno, pa
bomo ravnali v skladu z ustavno dolo~bo, da nismo vezani na nobena zavezujo~a navodila in nas bo morala vsaka poslanska skupina, seveda nas bo morala vsaka stranka in
vodstvo stranke prepri~ati, da je tisto, kar predlaga in kar se je sporazumela, pametno.
Ampak pro{nja je, naj nam laj{ajo, ne pa ote`ujejo delo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: No, samo vpra{anje je, kako ravnati v primeru, ko se ta koordinacija sporazume, in zdaj govorimo o tem primeru, pa se to potem ne upo{teva. Jaz ne vem,
kako bi se {e bolj laj{alo delo, kot da se sporazume.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: [e dve repliki, potem pa predlagam, da to
vpra{anje zapremo. Gospod Lavrinc, pa gospa Lavti`ar Bebler.
MAKSIMILJAN LAVRINC: ^e bi bilo izvajanje gospoda Jan{e iskreno, potem bi to
storil takrat, ko je bila prilika za to. [e enkrat poudarjam, na Dr`avnem zboru. Ravno
tako bi dobil o~itek, da zavla~uje, kot ga bo lahko dobil danes. Torej, osebno ne vidim
nobenega razloga, da nadaljujemo v to smer.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Ja, jaz {e vedno ne vidim kak{ne spremembe ustave v
tem smislu, da bi nam ta omogo~ala ali prelagala imperativni mandat. Jaz {e vedno verjamem v 82. ~len ustave. In zaradi tega ne pristajam na taka tolma~enja, da moramo
upo{tevati. Upo{tevati - seveda lahko upo{tevamo in najbr` bomo upo{tevali, ampak
nimamo imperativnega mandata. To smo `e vzeli in kot vemo, se ni najbolj{e obneslo.
Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi relacijo s koordinacijo predsednikov
parlamentarnih strank zaprl, ~e se strinjate. Gospod Pahor, `elite o tem govoriti?
BORUT PAHOR: Ker se {e nekateri ogla{ajo, o tem moram {e enkrat, ~etrti~, ponoviti na{e stali{~e, ki je natan~no tako, kot ga eksplicira kolega Leni~, pa zdaj kolegica,
gospa Beblerjeva - ni druga~nega stali{~a. Zato predlagam, da v to smer nadaljujemo.
Zato smo tudi ~utili potrebo, da pojasnimo to uvodno stali{~e kolega Peterleta, ki bi lah104
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ko bilo napa~no razumljeno. In je zdaj pojasnjeno in tukaj med nami ni razlik glede tega
- to je treba ugotoviti - ni razlik glede funkcije koordinacije v tem procesu.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Jaz spra{ujem, `eli {e kdo razpravljati o prvi to~ki dnevnega reda? Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Ali je sedaj jasno in akceptirano tisto, kar je opozicija tukaj usklajeno predlo`ila oziroma izrazila pri~akovanje, kako bodo zadeve tekle? Deloma je `e
v sklepu izredne seje Dr`avnega zbora povedano, kak{no je zaporedje dogodkov. Po
predhodni predstavitvi za{~itne zakonodaje!
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: O ~em govorite?
ALOJZ PETERLE: Govorim o tem, kako bo vse skupaj naprej teklo. Ali se torej
zgodi KVIAZ oziroma za{~itna zakonodaja, KVIAZ, sprememba odloka, in te~e vse skupaj naprej.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Poglejte, v lu~i prej{nje razprave je treba zelo
pomembno - bi seveda postavil sam vpra{anje - sama tema za{~itne zakonodaje je zelo
pomembna, ampak to ni tema Ustavne komisije. Je pa seveda razumljivo, da je to eminentno politi~no vpra{anje in jaz pri~akujem o tem vpra{anju iskanje konsenza v krogu
predsednikov parlamentarnih strank. Tukaj smo povezani, ampak vsak s svojimi
pristojnostmi.
ALOJZ PETERLE: ... (...)... mi {e zdaj nimamo informacije, kaj bo to.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Glejte, jaz sem vas tako razumel, da danes
predlagate, da se delo Ustavne komisije nadaljuje. Jaz to va{e stali{~e pozdravljam, sem
pa bil zelo pozoren do va{ega stali{~a, ~eprav, ko ste rekli "opozicije", da se danes ne
sklepa. Moja ambicija je bila, da bi se pri drugi in tretji to~ki seznanili s predlogi za spremembo ustave, in potem seveda o teh stvareh odprli razpravo. In jaz sem tako razumel,
da v tem smislu nadaljujemo z delom. Tako, da bi jaz pre{el na drugo to~ko dnevnega
reda. Pri prvi to~ki smo se dogovorili o na~inu sklepanja oziroma odlo~anja Ustavne komisije, dogovorili smo se o strokovnjakih, ki bodo sodelovali pri delu Ustavne komisije.
Nejasno je {e ostalo, kak{en je, kaj storiti z zapletom glede sestave volilne komisije.
dr. CIRIL RIBI^I^: Gospod predsednik, pobuda na{e komisije, naj se sestane
KVIAZ, bi bila mogo~e tu na mestu.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Namre~, ~e sem prav razumel, gospod Peterle pravi, da umika svoj predlog, torej svoje stali{~e oziroma odlo~itev, da odstopa kot
podpredsednik, pogojno. Veste, na Ustavni komisiji ni prijetno poslu{ati besedo "pogojno", jaz jo ne sli{im rad, tako da bi predlagal, da jo pa~ zelo premi{ljeno uporabljate,
ker ~e bomo za~eli postavljati pogoje, potem bomo te`ko nadaljevali z delom, torej ob
pri~akovanju, da se sestane KVIAZ, preu~i situacijo glede sestave Ustavne komisije in
da KVIAZ tudi odlo~i v smislu dogovora na koordinaciji predsednikov parlamentarnih
strank. Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Ni treba ni~ prou~evati, je treba samo ravnati v skladu z
dogovorom.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, imamo proceduralno mo`nost, v katerem lahko glasujemo z navadno ve~ino, torej, da Ustavna komisija pozove Komisijo za
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volitve, imenovanja in administrativne zadeve, da se sestane, preu~i situacijo glede sestave Ustavne komisije, upo{teva usmeritve iz na{e razprave in se pa~ ponovno odlo~a
o sestavi Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije. Ta odlo~itev, torej
KVIAZ, pa ne zavre dela Ustavne komisije. Torej, ta svoj predlog, torej poziv KVIAZ, da
se sestane, dajem na glasovanje. Kdo je za? Trinajst ~lanov. Je kdo proti? Nih~e. Ugotavljam, da je ta predlog proceduralne narave sprejet. Prosim, gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Jaz samo obve{~am ~lane Ustavne komisije, da bom ~etrtkovo
sejo ob 8.30 uri raz{iril s to to~ko dnevnega reda.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, predsednik KVIAZ. S tem bi zaklju~ili prvo to~ko. Prehajamo na drugo to~ko dnevnega reda - predlog Vlade Republike Slovenije za za~etek postopka za spremembo 68. ~lena Ustave Republike Slovenije.
Na to sejo smo vabili tudi predstavnika vlade, gospoda Janka. Torej, gospod Janko se je
udele`il seje in mu tudi dajem besedo. Prosim.
LOJZE JANKO: Vlada Republike Slovenije je 5. junija letos sprejela predlogo za
za~etek postopka za spremembo 68. ~lena ustave. S tem je v bistvu obnovila in aktualizirala predlog iz leta 1995, vendar s tem, da ne predlaga ve~ ~rtanja drugega odstavka
68. ~lena, temve~ njegovo ustrezno spremembo, gre za 68. ~len v celoti. Za pospe{eno
vklju~evanje Slovenije za pribli`evanje Evropski zvezi je vsekakor potrebna tudi evropskost ustave Republike Slovenije. Raz{iritev trgov, vklju~evanje v Evropske tokove kapitala, dela in tehnologije je bistvena za bodo~i razvoj Republike Slovenije. Sporazum o
sodelovanju med evropskimi skupnostmi in Slovenijo bo potrebno nadomestiti s sporazumom o pridru`itvi, da bo omogo~en strukturni, politi~ni dialog med Evropsko zvezo
in Slovenijo. Zamisel o potrebni ustavni spremembi je zorela kar nekaj let, izhaja pa tudi
iz sklepov Dr`avnega zbora aprila lani in maja letos ter ne navsezadnje tudi iz odlo~be
Ustavnega sodi{~a. Vlada meni, da so razlogi za za~etek postopka podani in utemeljeni.
Pri svojem predlogu vlada izhaja iz teh izhodi{~. Da se v celoti ohrani temeljno na~elo,
postavljeno v 13. ~lenu ustave, da imajo namre~ tujci v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice zagotovljene s to ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo
po ustavi in zakonu samo dr`avljani Republike Slovenije. Kot primer navajam specifi~no ureditev na podro~ju volitev, izro~itev tujca, pribe`ali{~a in drugih zadev, ki so v
ustavi urejene v 43., 47., 48. in 79. ~lenu. Da na ustavni ravni ne bi ve~ razlikovali
splo{nega pojma nepremi~nina od pojma zemlji{~e kot ene od njegovih pojavnih oblik.
In tretji~, da se zasnova spremenjenega 68. ~lena postavi v afirmativno, torej neprepovedno obliko kot je sedaj v drugem stavku 68. ~lena in da se na ta na~in Republika Slovenija tudi izena~i glede ustavnopravnega pristopa z ustavami dr`av Evropske zveze ter
dr`av kandidatk za {iritev Evropske zveze v prvem krogu kot so ^e{ka, Poljska, Mad`arska, Estonija in Litva, na primer. Zato vlada predlaga, da bi se zasnova 68. ~lena spremenila tako, da bi tujci lahko torej pridobivali lastninsko pravico na nepremi~ninah pod
pogoji, ki jih dolo~a zakon, ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba ob pogoju vzajemnosti. To je sedaj predlog in mislimo, da je ta predlog za za~etek postopka, torej, podan
in utemeljen. Glede, samo {e eno besedo glede prikaza bodo~e pravne ureditve sistema
varovanja dr`avnega interesa, bi jaz le spomnil tiste kolege in kolegice, da ste takrat 10.
106
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junija dobili gradivo na dvanajstih straneh in da je treba to gradivo obravnavati, ne pa
govoriti, da tega gradiva ni. S tem bi malo popravil tiste, ki pravijo, da gradiva sploh niso
dobili. Gradivo so dobili vsi 10. junija, predstavitev pa mislim, da bo jutri, in da bodo jutri morali in mogli resorni ministri povedati in pokazati, kako si vnaprej zami{ljajo posamezne zakonske projekte, ki bi vsebovali te specifi~ne pravne ureditve za posamezna
podro~ja. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Odpiram razpravo, torej k drugi
to~ki dnevnega reda. Gospod Janko, ja, jaz sem sicer mislil dodatno vpra{anje postaviti
gospodu Janku, ~e bi vendarle nekoliko bolj vsebinsko {e predstavili svoj predlog. S
tem bi morda tudi la`je izzvali razpravo. Gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Hvala lepa za besedo. Torej, neobi~ajno je, da nimamo pred
seboj besedila. Dobili smo obrazlo`itev, tudi ta ustna obrazlo`itev je {la nekoliko dlje
od tega, kar je tukaj zapisano v nekaterih obrazlo`itvah, kar je v samem predlogu, pa
tudi nekoliko druga~na je, vsaj to, kar je glede vzajemnosti, glede pogojev vzajemnosti,
bilo na koncu re~eno. Mislim, da bi bilo prav za Ustavno komisijo, da govorimo na podlagi besedila spremembe. Jaz ne vem, verjetno je dovolj za to, da se prva faza opravi, da
sklenemo podobno, kot je vlada tukaj predlagala. Ampak da bi to lahko sklenili pa mislim, da pred seboj potrebujemo besedilo, da resna razprava pa~ ni mogo~a, ~e nimamo
pred seboj besedila, saj ga kon~no imamo, saj veste v prvi obravnavi vsakega navadnega zakona. No, in tukaj prehajam zdaj na to drugo vpra{anje, na problemati~nost formulacij, ki jo imamo v predlogu, ki se glasi: "mednarodna pogodba ali ~e obstaja vzajemnost". Mi smo posredovali, kot Zdru`ena lista, v teh delovnih fazah neke pripombe. Bistvo teh pripomb gre ravno v tej smeri, da bi bilo treba vzajemnost zagotavljati v vsakem
primeru. ^e bi izjemoma, torej, se zgodila ta situacija, da bi z mednarodno pogodbo dopustili nakup nepremi~nin v Sloveniji tujcem, ne da bi bila podana vzajemnost, potem
terjamo zato kvalificiran na~in odlo~anja o tak{nem zakonu z dvotretjinsko ve~ino prisotnih poslancev, skratka nam se zdi ta razprava o vzajemnosti, ki ima razli~ne vidike,
tista, kateri bi morali posvetiti najve~jo pozornost. In tretja stvar, ki bi jo odprl bolj osebno, v stranki o tem {e nismo mogli {e nekaj obse`nej{e razpravljati, gre bolj za strokovno vpra{anje, to je vpra{anje naslova teh ustavnih sprememb, kako se bo imenoval akt
ustavnih sprememb. Seveda, ustava govori o aktu o spremembi ustave, vendar ne daje
konkretnega imena, to je generi~ni pojem, to je pa~ splo{na dolo~ba. Vsaka sprememba
ustave bo v obliki nekega akta. Ampak mi se moramo odlo~iti, kako se ta akt imenuje.
In jaz, konkretno, glede na to, kak{na je vsebina te spremembe, predlagam, da se to
imenuje ustavni amandma. To se pravi, da bi to bil amandma ena k ustavi Republike
Slovenije, verjetno amandma, ki bi se nana{al na ustavni zakon z dolo~bo, da bi se tudi
ta ustavni zakon sprejemal z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev, kar se mi zdi, da je to
tista tradicija, ki je v Sloveniji uveljavljena in ki je smiselna in pomembna. Se pravi, da se
soglasje dosega ne samo pri spremembi ustave, ampak tudi glede rokov in na~inov izvedbe spremembe ustave, kar ureja ustavni zakon.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, dr. Ribi~i~. Preden bi dal besedo
naprej kolegom in kolegicam, bi izzval dr. Grada prav zaradi tega vpra{anja, kako bi se
imenoval akt o spremembi ustave, ~e bi lahko na to temo.
dr. FRANC GRAD: Hvala lepa, gospod predsednik. Res je, da smo prej{njo ustavo
tudi v tistih osamosvojitvenih ~asih spreminjali vedno z amandmaji. Res je pa tudi, da je
strokovna analiza pokazala, da so amandmaji, nekako bi ~lovek rekel, neprimerna tehnika pri spreminjanju ustave, in sicer iz dveh razlogov. Prvi razlog je primerjalnopravni,
pravzaprav. Amandmaji v Evropi niso obi~ajni ampak so pri{li iz Amerike in s kak{nimi... (...), kot na~in spreminjanja in biv{e jugoslovanske ustave in slovenske, meni ni
znano. Vsekakor je pa drugi razlog morda pomembnej{i. Ta je pa v tem, da amandmaji
pomenijo dopolnjevanje ustavnega besedila in povzro~ajo zelo velike te`ave v interpretaciji. ^e zakon spreminjamo tako, da pose`emo neposredno v besedilo, ~rtamo del,
spremenimo del, je stvar jasna. Pri amandmajih je pa to bistveno te`je, zaradi tega se
meni osebno zdi, da strokovni razlogi govorijo za to, da bi ob novi ustavi, ki jo imamo,
opustili prej{nji na~in spreminjanja ustave kakr{en je bil v prej{nji ustavni ureditvi, v
prej{nji ustavi, in da bi se oprijeli takega na~ina spreminjanja, kot je bolj obi~aj v Evropi.
To se pravi pose~i neposredno v ustavno besedilo. V kak{ni obliki, kak{no ime bomo
dali, je drugo vpra{anje. Najbolj enostavno je to po Evropi, da se mu re~e ustavni zakon.
Tu pri nas nastopi dejansko ena te`ava, ki je v tem, da se je ustavni zakon razvil v praksi,
ne da bi bilo tudi v prej{nji ustavi kakorkoli tako dolo~eno, razvil v akt, ki pravzaprav
vzpostavlja prehodni re`im, na~in izvr{evanja ustave. Vendar morda to samo po sebi ne
bi bilo ovira, da ne bi tudi za spremembo ustave uporabljali izraz ustavni zakon, ki je
primerjalnopravno najbolj ustrezen, mislim pa, da glede na to, da smo novo ustavo zavestno koncipirali kot ustavo, ki sodi v krog tipa evropskih ustav, da bi bil to razlog, da
bi tudi spremembe izvajali na pribli`no enak na~in, kot jih izvajajo druge evropske
dr`ave. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa dr. Gradu. Gospod Pahor in potem gospod Peterle.
BORUT PAHOR: Temu strokovnemu posegu kolega Ribi~i~a v razpravo bi dodal
{e politi~no pripombo stranke. Predsednik vlade rad navr`e v javno razpravo, da opozicija zavla~uje v razpravi o spremembi ustave, zato je ob tej prilo`nosti pravo mesto, da
potem, ko naj bi vlada dve leti vedela za to, da je treba spremembo dati, nimamo pred
seboj predloga teksta. To je treba ugotoviti in je treba upo{tevati to dejstvo. To se pravi,
kljub temu, da smo dve leti vedeli, da bo treba spremeniti ustavo, ta hip danes nimamo
predloga teksta. Kot re~eno, Zdru`ena lista je predlagala svoje besedilo in mi smo zadovoljni, da je gospod Janko to upo{teval in zavzel stali{~e do tega. Razprava vzajemnosti
je za nas klju~nega pomena v tej razpravi.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Preden dam besedo gospodu Peterletu, bi vpra{al gospoda Janka glede teksta. To je zelo pomembno vpra{anje tudi za delo
Ustavne komisije. Mislim, da bi morali ta problem razre{iti.
LOJZE JANKO: V tistem hipu, ko je bilo sklenjeno, da bo Ustavna komisija tista, ki
bo dolo~ila osnutek teksta predloga, ki bo potem v Dr`avnem zboru sprejet oziroma za108
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vrnjen, vlada ni `elela `e v naprej napisati besedilo tega. To pa ne pomeni, da nimamo
tega dnevnega besedila in dogovorjeno je bilo in prej{nji teden smo to napovedali in
pri~akujem, da bo jutri tudi na to vpra{anje odgovor. ^e pogledate formalni predlog vlade z dne 5. junija 1997 pi{e, da naj se za~ne postopek za ustrezno spremembo 68. ~lena,
in sicer tako, da bi tujcem omogo~ili ... lastninske pravice in drugih pravic na nepremi~ninah, se pravi v skladu s tistimi na~eli, ki sem jih prej omenjal in pi{e tudi tako: "^e
dolo~a mednarodna pogodba ali ~e obstaja vzajemnost". Ker smo {li {tudirati pojem
vzajemnosti in ker ugotavljamo, da po na~inu nastanka imamo torej diplomatsko vzajemnost, ki nastane praviloma z mednarodno pogodbo, lahko tudi z deklaracijo vlade,
da imamo zakonsko vzajemnost, tisto vzajemnost, ki se vgradi v zakonu, in da imamo
fakti~no oziroma dejansko vzajemnost. Zato smo menili, da je potrebno to, tudi glede
na razli~ne pomisleke, in da razli~ne mo`nosti pre{irokega tolma~enja, da je potrebno
mednarodno pogodbo tu vezati na vzajemnost. Zato smo alternativo sedaj spremenili v
kumulacijo. To je pa~ pomembna sprememba, vendar menim, da bi jo morali jutri na
tem sestanku s predsedniki vseh parlamentarnih strank dore~i in mislim, da ni ni~ zamujenega oziroma nasprotno. Menim, da je dobro, da vlada ni naredila korektnega in
konkretnega predloga, kajti potem bi nekateri `e lahko trdili, da je `e `elela prejudicirati re{itev, po kateri predlaga spremembo ustave. Zato je v na{em prepri~anju ta prva
faza taka, da vlada prepri~a oziroma ne prepri~a Dr`avni zbor, da se za~ne postopek za
spremembo ustave in smer spremembe. Mislim, da to je podano. ^e je sedaj sklenjeno,
da bi bila Ustavna komisija mo`na celo ta teden, bo tekom jutri{njega dne na razpolago
ta delovna zasnova, ki jo bo vlada po posvetu z vsemi predsedniki parlamentarnih
strank lahko dolo~ila.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Spo{tovani! Jeseni leta 1994 je vlada najavila spremembo ustave. Maja 1996 je predlagala to Dr`avnemu zboru in tam je tudi povedala, kako naj se to
naredi. Danes predstavnik vlade pravi, da tisto umikajo in da bi se naredilo zadevo nekoliko druga~e v neki mo`ni smeri, ~emur bo sledila {e delovna zasnova ta teden. Junija
1997, torej, nimamo pred seboj besedila, imamo pa predlagatelja, ki je predlagal Dr`avnemu zboru spremembo ustave in to je slovenska vlada, jaz to razumem tako, mi smo
vam predlagali, da za~nite, sedaj pa si izmislite v Dr`avnem zboru kako in zakaj. Mislim,
da to ni pravo zaporedje, mislim, da bi morali imeti `e danes tukaj natan~no dolo~eno
besedilo, mislim predlagano, predlog besedila, in problem v relaciji med vlado in
Dr`avnim zborom je ta, da se prelaga odgovornost v strani vlade na to hi{o in se naknadno i{~e konsenz za zadeve, na podlagi katerih bi jih morala vlada `e iskati. Meni bi
se zdelo normalno, da vlada pride z besedilom, povabi stranke tako ali druga~e in na
podlagi besedila i{~e konsenz, ne pa da i{~e konsenz vnaprej, potem pa se bomo o besedilu pogovarjali, narobe svet po mojem. Jaz torej menim, da ni prav pri~akovati, da bo
sedaj komisija sama, bi rekel, iz svojega razmisleka in tehtanja pri{la do besedila, ampak da bo za~ela delo na podlagi besedila, oziroma predloga besedila vlade, tako bi se
mi zdelo normalno in seveda v vladi je dovolj pravnikov je tudi posebna slu`ba in upravi~eno pri~akujemo, da bo predlagatelj predlagal tudi ta tekst, kakorkoli bo `e potem
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izgledal. Res pi{e tukaj v odloku, da pripravi komisija predlog za spremembo ustave,
vendar mislim, da bi bilo prav, da vlada nekaj ponudi v ta namen.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa! Preden dam besedo gospodu Battelliju bi povedal naslednje, da je postopek vendarle dvofazen. Jaz se strinjam, da je potrebno, da imamo ~lani Ustavne komisije tudi vsebino, celotno vsebino spremembe
tudi v pisni obliki pred seboj, sam razumem, da je zelo pomembno za prvo fazo, da pa~
Ustavna komisija predlaga Dr`avnemu zboru predlog za~etek postopka za spremembo
ustave. Jaz si predstavljam, da prva faza {e ne bo vsebovala detajlne vsebinske spremembe, ampak bo v obrazlo`itvi povedala kateri so nameni v katero spremembo bo {la
sprememba ustave in da bo isto~asno Dr`avni zbor tudi sprejel sklep, da bo Ustavna komisija pripravila delno besedilo predloga sprememb ustave, na podlagi navadnega
predloga in razprave, ali na Ustavni komisiji ali na plenumu, in tako naprej, tako da bi
opozoril na to dvojnost, da je postopek za~etek spremembe ustave tisti, ki mora pred
vsem vsebovati glavne vsebinske poudarke spremembe, celovito dikcijo, ki je zelo pomembna, bo pa vsekakor tudi tema tako sekretariata in strokovnih slu`b, in tako naprej.
Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa gospod predsednik! Delno ste `e vi na~eli, oziroma povedali, kar sem sam nameraval, moram pa poudariti tudi naslednje dejstvo, da
je bilo na prav tej isti koordinaciji kjer se je vse skupaj za~elo pa~ nemogo~e dose~i dogovor o predlogu, ki naj bi ga dala vlada. Se pravi, najprej je nekdo onemogo~il vladi, da
da svoj predlog, ona bi ga sicer dala, in sedaj pa si o~ita vladi, da tega ni storila, kar je seveda precej ~udno. Potemtakem bi mi lahko danes sklenili kot Ustavna komisija, da
zahtevamo od vlade, da da svoj predlog, potem ga bomo preu~evali, v kolikor nismo v
stanju sami to proizvesti. Kar pa zadeva vzajemnost, jaz razumem pomisleke, ki jih lahko ima Zdru`ena lista okrog tega vpra{anja, predvsem glede problema kako ugotoviti,
ali neka ureditev v neki drugi dr`avi dejansko omogo~a dr`avljanom Republike Slovenije nakup nepremi~nin v tej dr`avi ali ne. Opozarjam pa na naslednje dejstvo, da ima
velika ve~ina dr`av nekje, ali v zakonodaji ali pa v podzakonskih aktih, kot generalno
pravilo naslednje, da dr`avljani tiste dr`ave, kjer dr`avljani doti~ne dr`ave ne morejo
kupovati nepremi~nin, pa~ ne morejo kupovati v tej dr`avi nepremi~nin in obratno. V
kolikor mi vklju~imo ali v zakon ali v ustavni zakon za izvedbo spremembe ustave ali
kje drugje tako dolo~ilo, potem je stvar re{ena in ni treba imenovati nobene dr`ave posebej, in velja generalno pravilo, da tam, kjer smejo dr`avljani Slovenije kupovati nepremi~nine, dr`avljani tiste dr`ave lahko kupujejo nepremi~nine v Republiki Sloveniji, in
stvar je generalno re{ena.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Gospod predsednik, najprej bi proceduralno predlagal, da se posku{amo delovno organizirati tako, da posku{amo re{evati nekatera odprta vpra{anja.
Tukaj je bilo odprto vpra{anje, ki se mi zdi pomembno, glede tehnike spreminjanja ustave in menim, da bi bilo dobro, da se ga danes na nek na~in dore~e. To, kar sta spro`ila
gospod Ribi~i~ in gospod Grad pozneje, se mi zdi vpra{anje dobro, da ga re{imo na
za~etku. Drugi~. Menim, da je to, kar je v parlament poslala vlada, dovolj tehtno gradivo
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za to, da za~nemo ta postopek in da opravimo to prvo fazo, ki jo na Ustavni komisiji moramo narediti. Opozoril bi na to, da je bilo s strani najve~je opozicijske stranke v ~asu,
ko je ta parlament umaknil zakon o ratifikaciji, o~itano vladi, da je poslala v parlament
sploh to, kar je poslala. S strani Janeza Jan{e, ~e se ne motim, je takrat bilo izrecno osporavano temu dejstvu, ~e{ da naj bi tudi glede tega vpra{anja obstajal nek dogovor med
pravniki parlamentarnih strank. Jaz mislim, da je dobro, da je vlada to poslala, mislim,
da je tudi dovolj jasno povedala re{itev, v katero naj gredo te spremembe ustave. Sodim, da bi bilo prav, da glede tega danes oblikujemo kaj ve~ kot zgolj informativno seznanitev s tem predlogom, pa~ pa posku{amo sprejeti vsaj sklepa, ki ju vlada predlaga na
koncu, da se pribli`amo seji Dr`avnega zbora na kateri bomo za~eli postopek za spremembo 68. ~lena ustave. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Jelin~i~. Se opravi~ujem, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: V tem, kar je gospod Battelli govoril ne vidim racionalnega argumenta, ker tudi ~e bi kdo v vladi posku{al prepre~iti, da po{lje svoj predlog, tega ne bi
mogel narediti. Jaz ne vem, kako bi nekdo... Ne, ni bil tak dogovor. Na moj predlog na
zadnjem sestanku predsednikov parlamentarnih strank, je bilo potem re~eno - jaz sem
pribli`no tako opozoril, da je sicer res, da Ustavna komisija in Dr`avni zbor v prvi fazi
odlo~a samo o tem, ali za~ne postopek za spremembo ali ne, da pa bo razprava bistveno kraj{a, ~e bo hkrati pred ~lani Ustavne komisije tudi `e nek tekst, iz katerega bo bolj
jasno, kot samo okvirno razvidno, kak{na naj bo ta sprememba. Spet moram re~i, da je
bilo to mnenje sprejeto. Za razliko od mnenja, ki ga izrazil gospod Bav~ar, ~e{ da je dovolj to, kar je vlada poslala. Isto sekundo, ko je gospod Bav~ar govoril, smo tudi dobili
na mizo delovni osnutek teksta za spremembo ustave in ustavnega zakona. Se pravi,
zdaj je bil tisti dogovor na koordinaciji predsednikov parlamentarnih strank realiziran ta
trenutek, ker smo to dobili na mizo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jelin~i~.
ZMAGO JELIN^I^: Hvala lepa. No, jaz bom kar od za~etka direktno povedal, da je
na{a stranka proti spremembi 68. ~lena ustave, iz enega zelo enostavnega razloga: {e
vedno se v vseh aktih, tudi v tem aktu, v tem predlogu za za~etek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije, {e vedno govori, da bo Vlada Republike Slovenije
pripravila tako imenovano za{~itno zakonodajo. In {e do danes pravzaprav nismo nobenega od teh za{~itnih zakonov dobili na mizo. In jaz se zdaj spra{ujem, kaj se gre na{a
vlada. ^e pogledamo primer z Nato paktom, smo to~no videli. Najprej smo podpisali
sporazum za IFOR, potem smo podpisali sporazum za SFOR. Oba sporazuma, oziroma
isti sporazum, ki je potem nadaljevan, je v bistvu izredno {kodljiv za Republiko Slovenijo. Mi smo se priklonili ~isto do tal pa {e malo bolj, Ameri~ani so nas pa potem lepo zbrcali. In vlada ni opazila tega, da nas bodo zbrcali tisti trenutek, ko so nam navkljub
temu, da so nam obljubljali, da bodo umaknili oziroma ukinili vizume za potovanje v
Zdru`ene dr`ave, da tega Ameri~ani niso naredili. To bi moral biti evidentni znak, da
na~in slovenske vlade, na kakr{nega je pripravljena pristopiti k tem zadevam in vedno
se uklanjati in vedno se priklanjati, da to ni pravi. In da v tem primeru pride samo do
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tega, da nas izkoristijo in potem, ko nas ne rabijo ve~, nas brcnejo tja, kamor konec koncev s takimi potezami vlade tudi sodimo, to se pravi v kot. ^e gledamo in ~e tolma~imo
zadeve benevolentno, kar bi Evropa nedvomno lahko naredila, bi se Evropa morala zavedati, da `e po zakonu o gospodarskih dru`bah in po zakonu o zavodih, pa tudi po nekaterih drugih zakonih lahko tuje fizi~ne in pravne osebe ustanavljajo dru`be in pa zavode, in s tem postanejo tudi lastniki ozemlja oziroma nepremi~nin v Republiki Sloveniji. Zakaj Evropa tega no~e priznati in enostavno sili Slovenijo, da poklekne ~isto do konca, in da odpre vrata popolnoma na ste`aj, ko dejansko nimamo niti enega za{~itnega
mehanizma; imamo nekaj malega pri zakonu o kmetijskih zemlji{~ih in vendar se tisti
zakon da lepo izigravati. Nedvomno dejstvo je, da ima Italija, Republika Italija, pripravljenih {est milijard nem{kih mark za nakup slovenskega ozemlja. Ne bodo spra{evali za
ceno, ozemlje bodo kupili zaradi tega, ker kupujejo strate{ko pomembno ozemlje.
Ho~ejo dobiti nazaj Rapalsko mejo. In na ta na~in, kot dela slovenska vlada, jo bodo
tudi dobili. Jaz mislim, da se italijanska politika pravzaprav nikoli ni spremenila, ne glede na to, ali so na vladi komunisti ali so na vladi ekstremni desni~arji ali fa{isti; intence
italijanske vlade so vedno iste, samo v malo druga~en celofan in z druga~no ma{nico so
opremljeni. Mislim, da tudi ~e spremenimo ustavo oziroma ~e bi spremenili ustavo, kdo
nam pa garantira, da nas bodo sploh sprejeli? Jaz sem mislil, da bo slovensko vlado
streznilo tole dejanje z Nato paktom, in kolikor vidim, je ni ~isto ni~. Jaz {e vedno pri~akujem kak{ne bolj trezne poglede, ne pa od takih izjav, kot jih je dal recimo gospod zunanji minister, ko je rekel, da ni~ se ni treba bati, da bi Italijani kupovali, da bi optanti
kupovali, saj so vsi stari `e triinsedemdeset let ali ve~. In vendar tem ljudem, ki so stari
triinsedemdeset let ali ve~ bodo italijanske banke ponudile ugodne kredite - zakaj? Ker
bodo to hipotekarni krediti, in ko bodo ti, stari triinsedemdeset let ali ve~ pomrli, bo to
vse pre{lo v last italijanskih bank, kar pomeni v last pravzaprav italijanske dr`ave. Na to
noben ni pomislil in kakorkoli `e, mi smo proti temu. Poleg tega, ~e pa vzamemo recimo ta delovni osnutek akta o spremembi ustave Republike Slovenije, ko pravi, naj se
68. ~len spremeni tako, da se glasi - v bistvu da ostane prvi odstavek: "Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako
dolo~a mednarodna pogodba ob pogoju vzajemnosti." Ta pogoj vzajemnosti ni dodelan; kar nekaj pravnih tolma~enj tega pogoja vzajemnosti je. In dokler nimamo tukaj jasno in trezno in normalno napisano, tukaj smo mi absolutno proti spremembi 68. ~lena
ustave.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Jelin~i~u. Jaz bi predlagal, gospod Mozeti~, da bi morda razre{ili to dilemo, torej kako se bo imenoval akt o
spremembi ustave - to je pa~ ta bolj tehni~ni del, potem pa vsebinski del. Sicer je te`ko,
da bi pa~ razpravo razdelili, ampak morda bi bilo dobro, ~e se strinjate, da bi najprej to
dilemo, torej kako bomo poimenovali ta akt. In na podlagi razprave dr. Grada smo lahko razumeli, da se on zavzema tudi glede na prakso evropskih ustav, da bi se to sprejemalo v obliki ustavnega zakona. Je pa pa~ navedel eno nerodnost, ki je prisotna v na{i
praksi, da tudi obstoja ustavni zakon za izvedbo ustave, ampak kljub temu bi se morda
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na{la kak{na re{itev v tem smislu. Bi `elel dr. Kau~i~ v tem smislu {e besedo? Prosim,
potem pa dam besedo gospodu Mozeti~u, dr. Ribi~i~u. Prosim, ja.
dr. IGOR KAU^I^: Hvala. Torej, res je, da je prej{nja amandmajska tehnika bila
zelo problemati~na, kajti ne samo da je bila povzeta po ameri{ki ustavnorevizijski tradiciji, ki je neprenosljiva v na{e okolje; namre~, kot veste, se ameri{ka ustava dopolnjuje z
amandmaji, tako da se k osnovnemu besedilu samo pridodajajo novi amandmaji. Na{i
so nekako priredili v preteklosti tako, da so preprosto z amandmaji posegali v ustavno
besedilo, torej ne samo dopolnjevali, ampak spreminjali, raz~lenjevali, tako da je pri kopici ustavnih sprememb dejansko pri{lo tudi v stroki do povsem razli~nega mnenja o
pomenu ustavnega besedila. Mislim, da bi morali tako tehniko pustiti in dejansko uporabiti tisto, ki jo uporablja tudi Evropa, ki ji po doma~e pravimo noveliranje ustave. Gre
preprosto za to, da se z aktom - sam osebno se navdu{ujem za ustavni zakon, ker je nekako rezerviran termin za take posege, torej, da se z ustavnim zakonom lahko nadomesti ustavna dolo~ba, da se dopolni ali pa spremeni. Sam ustavni zakon, ki je bil v dosedanji uporabi, to je tako imenovani izvedbeni ustavni zakon, pa se lahko imenuje zakon, torej ni potrebno, da imamo dva ustavna zakona, ampak da se imenuje zakon o izvedbi ustavnega zakona, tako kot smo imeli sedaj ustavne zakone za izvedbo ustave mi
ga imamo celo za izvedbo temeljne ustavne listine, kajti samo ime za ta drugi ustavni zakon ni toliko relevanten, kot je pa relevanten njegov status torej, tudi za ta izvedbeni zakon mora veljati enaka procedura, torej zahtevna in ne enaka, kot velja za obi~ajni zakon. Sam mislim, da ~e bi s to prakso za~eli tako, kot jo tudi sicer v Evropi uporabljajo,
ne bi prihajalo do dvomov o tem, kako se na kak{en na~in se ustava spreminja. In drugi
razlog, ki me prepri~uje v smiselnost takega ravnanja, je tudi to, da seveda nih~e od nas
ne razmi{lja, da bi na tej ustavi uporabljali tako dinami~ne spremembe kot so bile v preteklosti, recimo sto ustavnih amandmajev in podobno, ~e jih je Amerika sprejela nekaj
~ez dvajset v dvesto letih, sicer ne upam, da bomo mi tako vzdr`ni, ampak vendarle ustavni zakon naj bi praviloma urejal samo eno dolo~bo in ne skupino dolo~b in ne poglavij in podobno, v tem primeru se seveda strinjam s kolegom Ribi~i~em, da je amandma
primeren, ko gre za spremembo, zakaj, zato ker bi amandma preprosto nadomestil besedilo, ~e bi in ~e ga bo 68. ~lena, lahko pa seveda pride do zapletov v bodo~e, ~e bodo
te zadeve druga~ne, zlasti, ~e se bo ustava dopolnjevala ali spreminjala in se bo ta sprememba nana{ala na vrsto drugih dolo~b, potem se zastavlja vpra{anje, koliko ta amandma in v ~em spreminja druge dolo~be. V~asih so to v amandma napisali, ampak ni bilo
jasno ali to pomeni tudi, da smiselno spreminja druge dolo~be ali izklju~no samo tiste,
ki so v amandmaju navedene, glede naziva akta, tisto pa, kar je danes `e bilo omenjeno,
pa mislim, da tudi lahko rodi nekatere zaplete, je ve~ kot nerodna ustavna dolo~ba
na{ega ustavodajalca, ki pravi, predlog za za~etek postopka za spremembo ustave lahko da, namre~ ta dolo~ba je edinstvena v svetu, kajti nobena ustava ne pravi, kdo ima
pravico, da predlaga za~etek postopka, ampak vse ustave dolo~ajo, kdo predlaga spremembo ustave, torej gre za v na{i ureditvi, po enem razumevanju, samo za to, da predlagatelji lahko predlagajo, da se za~ne postopek, niti ni pomembno, da ob tem prilo`ijo
akt, oziroma predlog akta k spremembi. Drugje je pa povsem jasno, da tisti, ki predlaga,
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mora predlagati spremembo ustave, zakaj je do tega pri{lo, po mojem vedenju ~isto
enostavno zato, ker je ustavodajalec prepisal prej{njo ustavo, ~e je bila, kot vemo,
edinstvena in sedaj smo dobili vsaj v teoriji dvom o tem, pravzaprav kaj lahko dvajset
poslancev kot pravi ustava, vlada ali trideset tiso~ volivcev predlagajo, ali v prvi fazi
samo predlagajo za~etek postopka, pri ~emer je seveda razumljivo, da samo predlog
za~etka postopka brez obrazlo`enega predloga, predloga, kot v zakonodajnem postopku, ne gre, ali pa smo s tem dobili nevede {e kak{no tretjo fazo? Najprej odlo~amo o
tem, ali bomo spreminjali, ali bomo za~eli ustavo. Drugi~, kako jo bomo spreminjali?
Tretje, kot vidimo v nadaljevanju, to, kar pravi ustava. Kajti ~e pogledamo zakonodajni
postopek, tudi tam ne poznamo predloga, da se za~ne zakonodajni postopek, ampak
imamo samo predlog zakona, o katerem potem Dr`avni zbor odlo~a. Mislim, da bi bilo
potrebno smiselno razlagati to dolo~bo tako, da bi morala Ustavna komisija predlagati
Dr`avnemu zboru, da se ,oziroma ne za~ne postopek za spremembo postopka za spremembo ustave. Da pa ta odlo~itev, kot je nekdo `e omenil, je nemogo~a, ~e poslanci
oziroma ~lani Ustavne komisije ne vedo tudi, kak{na je vsebina teh sprememb. Sicer ne
mislim, da bi morala biti povsem natan~na dikcija bodo~e spremembe, vsekakor pa bi v
obrazlo`itvi moralo biti jasno prikazano v ~em in kako naj se ustava spremeni. Strinjam
se s tem, da je Ustavna komisija tista, ki pa se mora formalno, ~e ne druga~e, pa oblikovati predlog delovnega besedila, ki ga obravnava in odlo~a o njem Dr`avni zbor. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa dr. Kav~i~u. Gospod Mozeti~ in dr.
Ribi~i~.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa. ^e tudi jaz najprej povem svoje mnenje, kar zadeva imena. Mislim, da je bilo tudi to, kar predlagajo strokovnjaki najbolj prav. Da je pa~
sprememba ustave z ustavnim zakonom. ^e je problem samo prakse, da imamo ustavni
zakon za izvedbo ustave, mislim, da lahko in ~e ni to nikjer napisano, mislim pa, da ni,
pomeni, da se to prakso lahko spremeni in se prilagodi in se pa~ re~e zakon za izvedbo
ustave. Drugo vpra{anje je, s kak{no ve~ino se pa~ tudi tisti zakon sprejema. Kar zadeva
predloga. Ne glede na vse te nerodnosti s katerimi se strinjam, da so notri, vendar si ne
predstavljam, da bi dobili samo predlog, da se za~ne postopek za spremembo ustave
kar tako, naj se nekaj spremeni, kar pomeni, da mora biti nujno zraven tudi to, kaj naj se
spremeni, tako kot je bilo to sedaj re~eno in s tega vidika je pa~ `e ta prva faza, ki se
sprejema po nekoliko druga~ni ve~ini, je samo to, da je nekoliko la`ji postopek sprejemanja, da se dejansko za~ne postopek za spremembo ustave, vendar mislim, da mora
biti `e dosti natan~no opredeljeno, kaj naj bi se spremenilo. In s tega vidika, ~e grem na
vsebino, mislim, da smo spet v nekem proceduralnem problemu, ker predlagatelj - vlada - je dala nek predlog, v katerem je napisala dolo~eno vsebino v kak{ni smeri naj bi se
stvar spremenila. Danes, ~eprav tukaj ne pi{e, kdo je ta papir naredil, ampak predpostavljam, da je vladni papir, interno delovna zasnova 16. junija, delovni osnutek je nekoliko druga~en. To pomeni, da imamo sedaj prakti~no dva predloga. Vlada kot predlagatelj, da se za~ne postopek za spremembo ustave, mislim, da se kljub vsemu mora odlo~iti, s kak{no verzijo bo pri{la, in s tisto verzijo moramo iti naprej, ne pa, da bi se tukaj
na Ustavni komisiji odlo~ali o razli~nih verzijah. Sedaj pa {e dolo~ene pomisleke ali
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mnenje, ki ga imam okrog te formulacije. Mislim, da je ta formulacija v delovnem osnutku tega, datum 16. junija, ki smo ga danes dobili na klop, bistveno bolj{a, predvsem
zato, ker postavlja kumulativni pogoj. Torej, mednarodna pogodba in zakon in vzajemnost. Tukaj se meni postavlja {e eno vpra{anje, jaz sem {el malo prebirat okrog te vzajemnosti, ali ne bi bilo kljub vsemu nujno postaviti, da gre tukaj za dejansko vzajemnost,
predvsem iz razloga, ker mednarodne pogodbe se razli~no, tudi ko so `e ratificirane
oziroma sprejete, podpisane, se razli~no vna{ajo v interno zakonodajo. Pri nas je po ustavi, ko je podpisana, ratificirana in objavljena, potem velja neposredno, tako kot na{
doma~i zakon. Za Evropo v celoti ne poznam, vendar razlike so. Ponekod mora biti
taka tudi `e sprejeta mednarodna pogodba, bodisi sprejeta ~isto kot zakon ali pa vne{ena v doma~o zakonodajo, in dokler to ni storjeno, to ne dr`i, ne velja. Kar pomeni, s
tega vidika lahko nastane vpra{anje, da mi sicer imamo t.i. diplomatsko vzajemnost dogovorjeno, vendar v resnici ta vzajemnost ne velja, ~e pravilno tolma~im tisto, kar sem
prebral. Tudi, ~e, recimo, ena dr`ava ima v svojem zakonu in v svojih predpisih napisano, ob pogoju vzajemnosti in da priznava drugim, v resnici pa ne priznava. Mislim, da je
v vseh teh primerih najbolj pomembna dejanska vzajemnost. To pomeni, da se tudi tisto, kar je dogovorjeno in kar je dolo~eno, v resnici tudi izvaja. Kako se ugotavlja
vpra{anje, ali je dejanska vzajemnost ali ne, to so tudi diplomatske poti, po katerih se
ugotavlja. Te stvari bi morale biti dovolj raz~i{~ene. [e ena stvar, ki mislim, da bi morala
biti tudi `e v predlogu vsaj nakazana, da je potrebno, in po mojem mnenju bo nujno,
glede na vse, kar se v zadnjih mesecih dogaja v tej dr`avi, v vladi, v parlamentu, tudi nakazati, da je tako za mednarodne pogodbe, ki bi dolo~ale pravico dr`avljanom dolo~enih dr`av, da imajo pravico nakupa nepremi~nin v Sloveniji, in tudi tisti zakon, ki bi urejal pravico tujcev, ki niso pokriti z mednarodnimi pogodbami, da se sprejema z dolo~eno kvalificirano ve~ino. Ne bom govoril kak{no, ampak skratka, kvalificirano ve~ino.
Torej, ve~ina, ki ni to, kar je sedaj navadna ve~ina navzo~ih. Ali je to dve tretjini vseh ali
je ve~ina vseh, kakorkoli. Skratka, ve~ina, ki bi morala biti druga~na od te, ki je sedaj
dolo~ena. Razlog je pa, ne bom veliko razlagal, stvari, ki se dogajajo v zadnjih dveh mesecih, ka`ejo na to, da se vladajo~i koaliciji ne more zaupati toliko dale~, da bi lahko
sama sprejemala tako pomembne zadeve, ki bi potem po spremembi ustave nastale,
tako mednarodno pogodbo ali pa zakon, ki bi urejal pravice tujcev, ki niso pokriti z
mednarodno pogodbo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu Mozeti~u. Dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: O dveh vpra{anjih bi rad govoril. Prvo je to vpra{anje poimenovanja akta. Rad bi poudaril na to, da moja prva intenca mojega predloga je bila ravno
v tem, da dobi ta akt ime, da ne bi govorili o aktu o spremembi. Pravzaprav je podrejeno
vpra{anje, ali bi se to imenoval ustavni zakon ali ustavni amandma. Kar se ustavnega zakona ti~e, je bilo tukaj `e povedano, da smo ga velikokrat uporabljali v preteklosti za izvedbeni akt, za tisti akt, ki govori o izvedbi ustave, ~eprav smo ga imeli leta 1953, v neki
daljni zgodovini, tudi uporabili v drugi funkciji, da je prakti~no spremenil polovico ustave. Kar se ti~e ustavnih amandmajev, pa smo jih na nek na~in... to ameri{ko idejo in
obliko spreminjanja ustave, na nek na~in poslovenili. ^etrtina stoletja je bila pri nas v
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uporabi. In tukaj bi rad rekel, ~eprav mislim, da so upravi~ene pripombe s strogo strokovnega vidika, da so ti amandmaji v Sloveniji odigrali izredno pomembno pozitivno
vlogo. ^e gre za amandmaje k ustavi iz leta 1974 in to tistih, ki so se za~eli septembra
1989 pa do leta 1991, in teh je bilo enaindevetdeset pribli`no, preko devetdeset, zadnji
je bil o grbu in zastavi, mogo~e ni najbolj{i in najbolj posre~en primer, ampak to so bili
tisti amandmaji, ki so spremenili celotno ustavno ureditev ekonomsko in politi~no.
Za~elo se je pa s tistim devetim amandmajem o samoodlo~bi kot trajni neodtujljivi pravici. Ne da bi o tem obse`no govoril, ampak se mi zdi, da se je amandma pri nas udoma~il v Sloveniji tudi kot nekaj pozitivnega in ne samo kot nekaj, kar je nepotrebno, kar
komplicira in tako naprej, ampak kot nekaj, kar je nam omogo~ilo v pomembnem zgodovinskem obdobju zelo resne spremembe. Moj predlog je, da ne bi o tem na hitro danes odlo~ali, ampak da bi strokovna skupina pripravila predlog tega poimenovanja, da
bi na podlagi tak{ne argumentacije, ki ne bi bila tako na hitro iz rokava stresena, kot
smo danes to posku{ali, da bi se potem ta odlo~itev sprejela. Ker bistvo stroke najbr` ni
v tem, da na vpra{anje predsednika takoj v eni minuti da odgovor, ampak da damo tudi
mo`nost, da dela tako kot se spodobi, da se strokovna skupina sestane, da pogleda, {e
konsultira kaj, najde {e kak{no re{itev. Najbr` re{itev z ustavnim zakonom je ena izmed
resnih mo`nosti, najbr` mogo~e tudi najbolj{a s tem, da bi res potem ne mogli imenovati ustavnega zakona za izvedbo ustavnega zakona, ampak bi morali potem iskati potem
novo imenovanje za ta izvedbeni ustavni zakon, ampak mislim, da to ni neka nepremostljiva re{itev. Drugo vpra{anje, o katerem bi rad govoril, se pa nana{a na to besedilo, ki smo ga zdaj dobili kot interno besedilo s strani vlade, in bi rekel na na{o zahtevo,
ker zdaj karkoli naredi vlada, je narobe. Najprej nam ne da teksta, ga zahtevamo, potem
nam ga da, pa pravimo, da ni v redu in tako naprej. Seveda, stvari so lahko zapletene.
Jaz bi rekel z vidika tega, kar je Zdru`ena lista socialdemokratov imela pripombo, je ta
tekst bistven napredek. Vzajemnost daje ve~jo te`o, ve~ji pomen, seveda samo ob pogoju, da ga je mogo~e tolma~iti tako, da se nana{a tako na mednarodne pogodbe kot na
zakon. Jaz ga seveda na ta na~in berem, da ob pogojih, ki jih dolo~a zakon ob pogoju
vzajemnosti, ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba o pogoju vzajemnosti. ^e bi so to
dalo {e bolj natan~no napisati, da se ta pogoj vzajemnosti nana{a na eno in drugo, zdaj,
ali je to res samo z vejico mogo~e, ali je to mo`no s ponavljanjem tega na~ela vzajemnosti ali na kak{en tretji na~in, bi bilo nam glede na to, kar mislimo o tej stvari, {e bolj pogodu. Se pravi, da bi {e jasneje bilo povedano, da brez vzajemnosti niti zakon niti mednarodna pogodba ne more dati tujcem mo`nosti pridobivanja lastninske pravice na nepremi~ninah v Sloveniji. Mi smo sicer predvideli v na{em predlogu {e eno izjemno
mo`nost, da tam, kjer ne bi bila predpisana vzajemnost, da bi to lahko v zakonu dolo~ali, vendar s kvalificirano dvotretjinsko ve~ino. ^e ta izjema ni potrebna, toliko bolje, je
stvar trdnej{a, je jasnej{a v ustavi. Se pa strinjam s tistimi, ki so opozarjali tukaj na razli~na pojmovanja vzajemnosti, na razli~ne vidike vzajemnosti, in mislim, da je to tudi
eno od strokovnih vpra{anj, kjer bi nam lahko strokovnjaki, tako ustavnopravni kot
meddr`avnega prava, lahko nalili ~istej{ega vina na eni naslednjih sej Ustavne komisije.
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Ali formulacija, ki ji re~ejo pogoj vzajemnosti, pokriva vse razli~ne vidike vzajemnosti.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, dr. Ribi~i~. Imam vpra{anje za ~lane
Ustavne komisije, ali ocenjujejo, da so danes izpolnjeni pogoji, da bi lahko Ustavna komisija se odlo~ila glede temeljnega vpra{anja in predlagala Dr`avnemu zboru, da se
za~ne postopek za spremembo 68. ~lena ustave glede na dejstvo, da imamo predlog s
strani vlade, vsebino, in ob dejstvu, da smo ugotavljali, da gre za dvofazni postopek in
zdaj so bila podani nekateri tudi, po moji oceni tehtni, vsebinski pomisleki, ki naj bi najverjetneje dobili dokon~en odgovor pa~ med obema fazama, jaz si tako predstavljam.
Ali ocenjujete, da je, preden Ustavna komisija z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ~lanov
Ustavne komisije odlo~i, da se pri~ne postopek, da je potrebno najti odgovor {e na
kak{na odprta vpra{anja? Mislim, da vpra{anje, torej, da Ustavna komisija pripravi delovno besedilo predloga sprememb ustave, da ne bo sporno in da je to razumljivo, tudi
odlok, ki to nalaga, torej gre samo za vpra{anje, ali lahko `e danes izglasujemo, da se
pa~, da predlagamo Dr`avnemu zboru predlog za za~etek postopka za spremembo ustave. Po nadaljevanju prekinitve seje je gospod Peterle, ~e sem si pravilno zabele`il,
izrazil pri~akovanje, da se danes o tem ne bo odlo~alo. Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Ja, poglejte, jaz sem `e prej opozoril na to, mi imamo pred
seboj samo predlog, ki je napisan, ki je objavljen v Poro~evalcu, kar smo vsi ugotovili, in
tudi vlada je o~itno ugotovila, da ne dr`i, da ni v redu, ker je `e pripravila delovni druga~en osnutek. Tam pi{e, za~ne se postopek spremembe 68. ~lena, bom celo prebral:
"Za~ne se postopek za spremembo 68. ~lena ustave Republike Slovenije, s katero bi se
omogo~ilo tujcem pridobivanje lastninske pravice in drugih stvarnih pravic na nepremi~ninah pod enaki pogoji kot dr`avljanom Republike Slovenije, ~e tako dolo~a mednarodna pogodba ali ~e obstaja vzajemnost." To ni v redu, to smo vsi ugotavljali, da ni v
redu, da je preve~ sporno in je tudi sama vlada to tudi, bom rekel v tem svojem `e popravila, je napisala "in kumulacija". S takim predlogom, mislim, da ne moremo mi re~i,
da lahko za~nemo postopek. Mislim, da je potrebno to zadevo vsaj tako popraviti, v to
smer in skladno s proceduro, da bo {lo v to smer, kar se tudi zdaj pogovarjamo, ker to je
nekaj drugega, to je bistveno drugo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Ja, glede na to, da je ravno ustava, kar zadeva ustavnorevizijski postopek, zelo skopa, je po drugi strani pa seveda tudi zelo odprta, ker ne
postavlja nikakr{nih eksplicitnih pogojev za ta postopek in govori samo o tem, govori
samo o predlogu za za~etek spremembe ustave. Jaz ne bi pritrdila tistim, ki pravijo, da je
vlada predlo`ila premalo ali pa ne dovolj obrazlo`en predlog za za~etek postopka za
spremembo ustave, kajti v vsebini je zajela vse tisto, kar je pomembno za na{o odlo~itev
tukaj, na Ustavni komisiji, in je eksplicitno zapisala, da naj bi ta sprememba vsebovala
dolo~ilo oziroma spremembo 68. ~lena v tem smislu, da bi tujci lahko pridobivali lastninsko pravico in druge stvarne pravice na nepremi~ninah pod enakimi pogoji kot
dr`avljani Republike Slovenije, ~e tako dolo~a mednarodna pogodba ali ~e obstaja vzajemnost. Mi se danes tukaj zdaj zapletamo, kaj pomeni v mednarodnem pravu pojem
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vzajemnost in dejansko nimamo nekega eksplicitnega pravnega stali{~a ali pa stali{~a
mednarodno pravnih strokovnjakov, kaj vse ta vzajemnost vsebuje. Ampak nam je vendarle jasno, kaj bi mi radi s tem pojmom vzajemnost dosegli. Za danes se mi zdi, da je
dovolj tega gradiva in da je obrazlo`itev dovolj utemeljena, da mi lahko sprejmemo
sklep, da Ustavna komisija predlaga Dr`avnemu zboru, da sprejme akt o za~etku postopka za spremembo ustave v tem 68. ~lenu. Zdaj smo dobili tudi na klop konkreten
predlog vlade. Jaz zdaj ne vem to~no, kak{na je formalna narava tega predloga, ki vsebuje `e konkretno besedilo, namre~ tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba
ob pogoju vzajemnosti. Meni osebno se zdi tak{na dikcija zadostna za to prvo fazo. Jasno pa je, da bomo potem v drugi fazi, ko bo Dr`avni zbor sprejel odlo~itev, da se za~ne
postopek za spremembo ustave, imeli dovolj ~asa, da se tudi ob posvetovanju s pravnimi strokovnjaki precizira dejansko, kaj vsebuje v vsebinskem pogledu pojem vzajemnost. Tako da jaz bi vendarle predlagala, da mi danes tak sklep sprejmemo in da predlagamo Dr`avnemu zboru, da za~ne postopek za spremembo ustave. Sama bi pa, kar se
ti~e naziva tega akta, se tudi na neki na~in zavzemala, da bi bilo prav, da bi tudi terminolo{ko lo~ili tisti akt, ki govori o spremembi ustave in ki se vsebinsko nana{a na to spremembo in od tistega akta, ki mu pravimo ustavni zakon za izvedbo spremembe ustave,
tako da mene recimo tudi ne bi motilo, ~e bi se temu reklo amandma, kajti veliko izbire,
kot veste, nimamo, tudi sama ustava govori zgolj o zakonih, ki jih sprejema Dr`avni
zbor, niti besedila ustavnega zakona ni v sami ustavi, tako da z ni~emer nismo obvezani,
da sprejmemo, v tem smislu bi lahko rekli, da je tudi sporen ustavni zakon za izvedbo
spremembe ustave. Smisel bi imelo seveda poiskati terminolo{ko dva razli~na naziva,
tudi za dve razli~ni situaciji in za dve razli~ni potrebi, ki se nana{ata v zvezi s tem. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Mozeti~, gospod Ribi~i~ in gospod Jan{a.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa. Torej upam, da je glede na to, da je ustava res
skopa pri proceduri oziroma teh vpra{anjih, ko se spreminja, da to ne pomeni za nekatere, da se potem lahko spreminja kakorkoli, na kakr{enkoli na~in, zato postavljam
zdaj, bom rekel {e bolj konkretno vpra{anje. S katerim predlogom za za~etek postopek
bomo {li, ~e bomo {li, pa~ na Dr`avni zbor. Ali s tem, kar je tukaj pisano in je objavljeno
v Poro~evalcu, ker ~e gremo s tem predlogom, ker to ni noben papir, to je pa~ papir za
informacije, ~e gremo s tem predlogom, bi jasno povedal, da bom jaz temu nasprotoval
in zakaj. Poglejte, tukaj jasno pi{e: "~e tako dolo~a mednarodna pogodba ali obstaja
vzajemnost". Torej, eno ali drugo. Mednarodna pogodba, v kateri niti ni potrebno, da je
dolo~ena vzajemnost, kot prvi~, in drugi~, ni potrebno, da je mednarodna pogodba,
samo da obstaja vzajemnost in to bilo kakr{nakoli vzajemnost, kar pomeni z dr`avo, ki
bo pa~ trdila ali pa lahko naredila pri svojih dr`avljanih, dovolila in celo na{la nekoga,
ki je slovenski dr`avljan in mu bo prodala nepremi~nino, ne bom omenjal dr`av, lahko
se to dogaja na bli`njem podro~ju, in potem bodo trdili, da obstaja vzajemnost, da pri
njih lahko slovenski dr`avljani kupujejo zemlji{~a in bodo pa~ pri{li v svojo ustavno do118
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lo~bo, da ~e obstaja vzajemnost, potem se tudi v Sloveniji dr`avljani tiste dr`ave lahko
kupujejo. To je bistveno druga~e. Ponavljam, bistveno druga~e `e od tega, kar je sedaj v
tem papirju, ki ga lahko imenujemo non-paper, ker ne vem, ~igav je. Na `alost se tako
dogaja. Vlada ka`e, da tako funkcionira. Ampak to je drug problem. Zato ponavljam {e
enkrat. ^e se `eli spremeniti ta predlog in vsebino, v katero smer naj se spreminja, ker
brez tega ne moremo spreminjati. Kdorkoli si predstavlja, da je predlog za spremembo,
in potem se bomo za~eli pogovarjati, o ~em se bo ustava spreminjala. To ne gre, pa naj
pi{e tako ali druga~e. Zato {e enkrat postavljam vpra{anje, to~no s katerim tekstom v
tem smislu, ki se strinja, da ni treba do pike in vejice `e dolo~iti, vendar s katerim tekstom bo spremljano stali{~e in sklep te Ustavne komisije kot predlog Dr`avnemu zboru,
da sklepa o tem predlogu za za~etek postopka za spremembo ustave. Ponavljam, ~e gre
s tem tekstom, ki je v Poro~evalcu, brez teh sprememb, vklju~no tudi s vpra{anjem,
kako se bodo te mednarodne pogodbe in ta zakon, ki bo urejal pravice tujcev sprejemal, potem je to za mene nesprejemljivo, ker gremo preprosto ~isto tako, ker se pa~
mudi, ker je tudi veleposlanik iz Bruslja napisal, da bi morali `e ne vem do katerega datuma poslati neko pismo o postopku, in ne vem, kdaj bomo spremenili ustavo. Na tak
na~in se ne da delati. Kljub o~itkom, da se ho~e zavla~evati ali karkoli. To ni to, ampak
govorimo o resnih stvareh.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Mozeti~. Na to va{e vpra{anje
bo posku{al odgovoriti mag. Cerar.
mag. MIRO CERAR: Glede na to, da je ustava tukaj res nedore~ena, bi imel nek
predlog, ki je po mojem mnenju v duhu tega 168. ~lena. Torej, tisti, ki mora pripraviti sedaj predlog Dr`avnemu zboru je nedvomno Ustavna komisija. Se pravi vladni predlog
je samo nek delovni pripomo~ek tukaj, zelo pomemben, toda v narekovajih, da ne bo
narobe razumljeno, in zato bi predlagal, da se ta predlog razbije na posamezne elemente v razpravi, in pa~ v tej prvi fazi, ko se da Dr`avnemu zboru predlog, recimo, da do
tega pride, da se odlo~a o za~etku postopka, da se v tem predlogu navedejo elementi, ki
so sprejemljivi v tem hipu za Ustavno komisijo. Tako ali tako je tu {e Dr`avni zbor, ki bo
z dvotretjinsko ve~ino o tem odlo~al. Lahko dajo tudi neka stali{~a k temu in jo zavezal
naprej, v katero smer bo ta komisija delala. Verjetno res ni mogo~e zadeve obravnavati
tako kot celote `e kar v ~lenu in tudi ustava ne zahteva, da se predlo`i nek ~len. Vsekakor pa je po mojem mnenju v nekem duhu te dolo~be, da se predlo`i neka usmeritev in
zato po mojem, ~e bi razbili na te elemente zakon, mednarodna pogodba, vzajemnost,
ime akta, bi se potem hitreje tudi v Ustavni komisiji pri{lo do enega potrebnega konsenza. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: V bistvu se ~udim temu vpra{anju, predsednik, ~e lahko danes
o tem sklepamo, ker mislim, da stvar ni zrela. Vsaj mi v Zdru`eni listi smo se opredelili
za to, da priznavamo, da se mudi, da je treba pohiteti, ampak da se vendarle dela tako,
da bo dostojanstveno in v skladu s pomenom tega akta. Kar se ti~e politi~ne odlo~itve,
da spremenimo ustavo, je ta `e bila sprejeta. Mislim, da ni sporna. V na{i stranki sploh ni
sporna in mislimo, da je ta odlo~itev sprejeta. Skratka, mi moramo sedaj zelo jasno do1. seja Ustavne komisije DZ RS

119

lo~iti smer spremembe; to je smisel te prve faze. Ne samo, da re~emo, da se spremeni,
ampak da se zelo jasno dolo~i smer, kako se spremeni. Jaz se z gospodom Cerarjem strinjam, da ni potrebno, da bi mi v prvi fazi sprejemali besedilo. Je pa jasno, da moramo mi
besedilo pogledati in se do njega opredeliti tako, da bodo vsi elementi jasni in da bomo
to smer zelo natan~no dolo~ili. Poleg tega nas pa ~aka {e nekaj nalog, ~e sem vsaj jaz
dobro razumel. Vsaj jaz bi sugeriral, da se jih lotimo, da dobimo eno strokovno gradivo,
ki se nana{a na poimenovanje akta, in da dobimo drugo strokovno gradivo, ki se nana{a na vpra{anje razli~nih tolma~enj vzajemnosti. Tretja stvar bo ponovna seja KVIAZ
in ~etrta stvar bo nadaljevanje sporazumevanja strank, ki je povezano s temi vpra{anji.
In mislim, da bi se Ustavna komisija morala v ~imprej{njem ~asu ponovno sestati in na
podlagi takih gradiv potem predlagati Dr`avnemu zboru, takrat, ko bomo vsi prepri~ani, da je smer zelo jasno dolo~ena, in da so vsa temeljna strokovna vpra{anja raz~i{~ena,
in da je med nami dose`en {irok politi~ni konsenz za tak{ne spremembe, predlaga, da
Dr`avni zbor to odlo~itev v prvi fazi tudi sprejme. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jan{a, potem pa gospod
Ba{kovi~.
JANEZ JAN[A: No, tudi jaz mislim, da z odlo~anji o vpra{anju, ki ste ga postavili
danes, ni pogojev, vsaj iz treh razlogov. Prvi razlog je povsem proceduralen. ^e smo se
prej dogovorili, da se sestava Ustavne komisije uskladi z dogovorom, potem bi bilo fair,
da pred odlo~anjem izpolni...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tega dogovora ni bilo, prosim! Tega dogovora pa ni bilo! Tega dogovora ni bilo!
JANEZ JAN[A: Ja, ali nismo predlagali KVIAZ, da o tem razpravlja?
IGOR BAV^AR: Predlagali smo, ja.
JANEZ JAN[A: Najbr` nismo predlagali zato, da razpravlja in ni~ ne sklene, ampak
zato, da najbr` kaj sklene, verjetno.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz tega dogovora nisem sli{al in ga nisem
do`ivel na Ustavni komisiji. Bodimo korektni!
JANEZ JAN[A: Ja, kak{en pa je bil sklep, ki smo ga sprejeli?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ja, vpra{am vas, kak{en je bil. Tega dogovora, sem `e povedal, da ni bilo na Ustavni komisiji.
JANEZ JAN[A: Ustavna komisija je prej z veliko ve~ino glasov glasovala za predlog, da se predlaga KVIAZ, da pa~ ponovno razpravlja o sestavi Ustavne komisije. In
predsednik KVIAZ je tudi rekel, da bo to dal na dnevni red.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tu smo rekli, da ta odlo~itev nikakor ne zaustavi dela Ustavne komisije, to je sestavni del tega dogovora.
JANEZ JAN[A: Jaz nisem rekel, da kaj ustavlja, jaz sem samo rekel, da bi bilo fair,
da se to stvar raz~isti, preden komisija odlo~a o va`nih stvareh. Se pravi, po mojem
mnenju je to proceduralni zadr`ek pred odlo~anjem, ki pa ni klju~en. Drugi razlog, da
ni pogojev, je vsebinski. Jaz mislim, da je gospod Mozeti~ povsem jasno razlo`il razliko
med tekstom, ki je v Poro~evalcu, in med tekstom, ki smo ga dobili na mizi. Ne glede na
to, da ima en predlog formalni status, drugi pa tega o~itno nima, je razlika taka, in gre za
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va`ne stvari, da je treba to raz~istiti. In tudi gospod Ribi~i~ je potem zadeve v zvezi z
vzajemnostjo dodatno argumentiral. No, in tretji razlog je pa na~elni, in ta se mi zdi pa
bistven, {e posebej v lu~i teh besed na za~etku, kako je treba vse dose~i za to, da bodo
odlo~itve ~im bolj soglasne. Gospod predsednik, 10. junija ste bili zraven na sestanku,
kjer so bila sprejeta naslednja stali{~a, jaz sem si jih zapisal in zdaj vam jih prebral: prvi~,
ustanovi se, predlaga se pa~, da ste~e postopek, in da se ustanovi Ustavno komisijo. To
je bilo opravljeno. Drugi~, v torek, 16. junija 1997 se {ir{emu sestavu iz parlamentarnih
strank pojasni ukrepe za za{~ito javnega interesa, ki smo jih dobili takrat pismeno na
dvanajstih straneh, kot je prej rekel gospod Lojze Janko. To je bilo prestavljeno z dana{njega dne na baje jutri - vabila {e ni. Tretji~, ~ez en teden, se pravi v torek, 16. junija,
se sku{a dokon~no uskladiti in podpisati sporazum parlamentarnih strank, vklju~no s
poslovnikom, ki ga je predlagal kolega Pahor. Tudi to {e ni bilo narejeno, ker je pa~ sestanek prestavljen. ^etrti~, vlada pripravi tekst sprememb ustave in ustavnega zakona
in jih doda predlogu za za~etek spremembe ustave. To je bilo realizirano. Peti~, potem
te~e delo naprej na usklajevanju vsebinskih vpra{anj. Taki sklepi so bili sprejeti, vi ste
bili zraven. Zdaj pa je pred dana{njo sejo, v~eraj, nenadoma, ne da bi se kdo s kom posvetoval, ne da bi bilo karkoli usklajevano, razen verjetno v vladnih strankah, pri{lo do
zamenjave, ki je zelo pomembna. Sestanek, ki bi moral biti danes, in kjer bi se pojasnili
ti ukrepi, je bil nenadoma odpovedan in prestavljen na jutri. In na vrat na nos je bila ~ez
no~ sklicana Ustavna komisija. Na vabilu pi{e 16. junij, se pravi v~eraj. Jaz mislim, da do
te zamenjave ni pri{lo slu~ajno. In ta zadeva postavlja pod vpra{aj vse te dogovore, ki so
bili `e dose`eni, ker za normalno odlo~anje je najbr` povsem jasno, da najprej potekajo
dogovori, potem pa se odlo~a na formalnih telesih. V tem smislu koordinacija predsednikov parlamentarnih strank, ~eprav je ustanovljena na podlagi sklepa izredne seje
Dr`avnega zbora, jasno da ne more nadomestiti formalnih organov. Tudi v sporazumu
pi{e, da se bo sku{alo dosegati - v osnutku sporazuma pi{e, da se bo sku{alo dosegati
konsenz, da pa se bo to seveda... da pa bodo to podpisniki uveljavljali preko oblastnih
organov v Dr`avnem zboru in v vladi. Se pravi, logi~no je bilo za pri~akovati, da se
bodo stvari tako dogajale, kot je bilo dogovorjeno. S sklicem Ustavne komisije, ki naj bi
celo, kot smo sli{ali, odlo~ala o tem, da se Dr`avnemu zboru `e predlaga formalen za~etek postopka za spremembo ustave, je, bom rekel, na bistveno bolj pomembni to~ki,
kot je ta v zvezi s sestavo komisije, ta dogovor prekr{en. In se postavlja vpra{anje, zakaj
je pri{lo do te zamenjave. Za odpoved oziroma za prestavitev tega sestanka z danes na
jutri, ni bilo nobene obrazlo`itve, vsaj jaz je nisem sli{al, pa tudi vabila za jutri {e ni.
Eden od osnovnih pogojev, ki smo ga vsi postavljali, ne samo opozicijske, tudi vsaj ena
od vladnih strank za to, da se za~ne ta postopek, je bil pogoj, da se prej raz~isti in da se
tudi sporazumno napi{e nek terminski plan v zvezi s sprejemanjem ukrepov za za{~ito
javnega interesa. To je bilo dogovorjeno. S tem, bom rekel, posiljevanjem, da se danes
odlo~a, se vse to postavlja na glavo. ^e kdo misli, da bo na ta na~in la`je pri{el do
kon~nega cilja, lahko misli. Mislim pa, da si bomo vsi skupaj naredili slabo uslugo.
Tako, da jaz predlagam, da pa~ ta razprava, ki kljub temu, da ne predlagam odlo~anja,
je bila koristna, ker smo vsaj raz~istili, kje so nekatere glavne dileme, kje moramo dobiti
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{e dodatne odgovore, da pa~ na tem ostane. In da tako, kot so tudi `e nekateri drugi
predlagali, stvari te~ejo po nekem logi~nem vrstnem redu. Da se najprej sku{a usklajevati in da se potem odlo~a. ^e se ne bo dalo uskladiti, potem se bo itak glasovalo. Ampak predlagam, da vendarle ravnamo po nekem logi~nem zaporedju, ne pa po na~elu
{erifa na divjem zahodu, ki najprej strelja, potem pa spra{uje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu Jan{i. Rad bi povedal naslednje, da sem celo postavil vpra{anje, ali je na podlagi vseh gradiv in ostalih pogojev, ali
obstajajo pogoji, da se lahko danes Ustavne komisija o tem odlo~i. Jaz nikakor nisem
`elel s tem nikakr{nega pritiska vr{iti. Zame so zelo pomembne ocene nekaterih ~lanov
Ustavne komisije, da obstajajo tudi vsebinski zadr`ki. Imam v bistvu neko vpra{anje. Jaz
sem seveda razumel dvofazni postopek druga~e, da odlo~itev, da se pri~ne postopek za
spremembo ustave, ne vsebuje {e re{itve povsem vseh mo`nih odprtih vpra{anj pri
tem, jaz sem tako razumel. Ker je pa zelo pomembno, da resni~no tukaj gradimo na
konsenzu, in ~e pa~ ~lani Ustavne komisije `elite, da se vendarle vse te dileme razre{ijo,
potem je razumljivo, da danes ni pogojev, da se o tej stvari odlo~a. Mag. Cerar je pravzaprav dal neko mo`no usmeritev, ~e je Ustavna komisija tista, ki bo predlagala tudi za~etek postopka. Eno od gradiv je gradivo vlade in da tudi to vsebino sprememb nekako
delovno razdelimo v posamezne elemente, to~no opredelimo. Jaz sem mislil predvsem
vpra{ati, ali obstaja konsenz glede jasno dolo~ene smeri sprememb ustave. To je zame
klju~no vpra{anje. Jaz bi na podlagi te razprave tvegal oceno, da tukaj ni razlike, da imamo tukaj enotno usmeritev, da pa se je odprlo nekaj strokovnih vpra{anj glede vpra{anja vzajemnosti, bilo je odprto vpra{anje, ali ta velja tudi za zakon ali samo za mednarodno pogodbo. Mislim, da tehni~nemu vpra{anju, kak{no bo ime samega akta, ne bi
dal enake te`e in predlagam, da ga do naslednje seje v krogu strokovnjakov nekako razre{imo. Bila sta dana dva predloga, ali ustavni zakon ali pa neka oblika ustavnega
amandmaja. Zato sem pa~ predlagal. Seveda pa jaz svoj predlog, da danes dokon~no
odlo~imo glede prve faze, torej, nikakor na njem ne vztrajam, da ne bo nesporazuma.
Gospod Ba{kovi~.
MILAN BA[KOVI^: Jaz bi samo dve besedici zaradi pravne korektnosti predpostavk. Na nekaj bi rad opozoril. 168. ~len ustave tukaj postavlja, tukaj kot predlagatelje
za~etka postopka o spremembi ustave, dvajset poslancev Dr`avnega zbora, vlado ali
najmanj trideset tiso~ volivcev. To se pravi, da so vsi trije v enakem polo`aju kot predlagatelji. Bi pa opozoril ob tem na zakon o referendumu, ta nesre~ni zakon, ki nam dela
dosti preglavic, ampak on je tukaj izpeljal neko normo, ki pa pove, kaj naj bi ta predlog
za za~etek postopka za spremembo ustave vseboval. In tukaj pravi tako, ko govori o teh
trideset tiso~ volivcev, se pravi ljudski iniciativi, to smo `e v praksi preizkusili, imamo `e
en primer od prej, enega imamo zdaj ravno na mizi, in tukaj to~no pi{e takole, da v
predlogu mora biti navedeno v ~em in kako naj se ustava spremeni ter razlogi za spremembo. To se pravi, da v tem zakonu smo vendarle enega od teh predlagateljev, se pravi trideset tiso~ volivcev postavili, tako da mora ta pravila v celoti izpolnjevati. Najbr`
morajo biti vsi v enakem polo`aju in vsaj smiselno bi bila tudi za druge predlagatelje,
tako za poslance in za vlado. To mislim, da je po moje pomembna stvar, ki jo moramo
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vzeti v obzir. Drugo, ~isto na kratko. Ko razdelujemo ta akt o spremembi, bi pa tudi opozoril na intenco ustave. ^len 174 jasno govori, kaj je funkcija ustavnega zakona, se pravi, za izvedbo te ustave in zagotovitev prehoda pri uporabi dolo~b ustave, se sprejme
ustavni zakon. To je edinokrat omenjen v ustavi, to je ta kon~ni ~len, celo potem za uveljavitvijo. To se pravi, da je imel poseben tip ustavnega zakona v vidu ustavodajalec, in
je to res izvedbeni prehodni zakon, ki ima ustavni zna~aj, zato so amandmaji bili zmeraj
kot posebna kategorija. To je samo en tak dodatek, da bi potem morali res lo~evati ustavni zakon, ~e bi {li ustavni zakon za spremembo, ustavni zakon za izvedbo, kar je
kombinacija, ki bi {la, ampak je treba to dobro premisliti, ~e je tudi sicer okusna. ^e pa
imamo take akte kot je ustava, kot so statuti, poglejte, mi ~e zakon sprejemamo, govorimo o zakonu, zakon za spremembo zakona o tem in tem, odlok o spremembi odloka,
ustava o spremembi ustave ne gre, ravno tako statut o spremembi statuta ne gre. To so
te te`ave, in potem moramo iskati nek akt, ki to re{i, ~e bi rekli sprememba ustave, bi to
tudi {lo, ampak amandma je pa res en tak izhod, ki smo ga ves ~as razumeli. Samo toliko, mimogrede. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu Ba{kovi~u. Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Spo{tovani! Ne mi zameriti, ~e bom mogo~e nekoliko piker pri
tej zadevi. Mislim, da to kar mi po~nemo, je neke vrste knajpanje. Mislim to, kar dela vlada z nami kot predlagatelj spremembe ustave. Najprej bi rekel, da ni po mojem mnenju
pogojev za odlo~anje glede na va{e vpra{anje, gospod predsednik in bi se ga ne `elel
udele`iti. Tisto, kar je povedal prej poslanec Jan{a, iz zadnjega sestanka predsednikov
parlamentarnih strank, dr`i. V takem zaporedju so bile zadeve dogovorjene. V tem smislu tudi sam menim, da gre za ta bolj informativni del in moram povedati, da me vztrajno ~udi na~in reagiranja vlade. Najprej nam pove predstavnik, da bo v nekaj dnevih zadeva narejena. Potem dobimo na vrat na nos, ker smo pa~ zahtevali dopis, iz katerega je
razvidno, da je bil delovni osnutek v~eraj narejen. Zakaj nismo dobili tega osnutka z
va{im vabilom, recimo, medtem ko je spremni dopis 17. junij. Datumi so v~asih pomembni. Tukaj moram re~i, da na tem papirju ne pi{e, na seji vlade te in te smo sklenili
to in to in vas obve{~amo ..., tako bi se moral glasiti en resni vladni papir, ker to ne more
iti mimo seje vlade, bi rekel. Ne podpi{e tega ne {ef vlade, ne generalni sekretar, ampak
zanj nekdo, ki ga ne morem prebrati, in ne vem, ali je Arsène Lupin, bi lahko bral, ali pa
je nek Andrej in ne vem kako mu je priimek. Lahko se vpra{amo, ali je to res papir te vlade, da nam ni nekdo poslal zadeve tako po doma~e. Mi si vedno v poslanski skupini to
pogledamo. Primerjamo tisto, kar smo dobili prej{njikrat in kar smo dobili danes, in da
kak{en na{ strokovnjak to stvar tudi pogleda. Zato, ker je bilo `e opozorjeno na dostojanstvo, ki je potrebno pri spreminjanju ustave, ki je vendar prvi zakon, vrhovni zakon,
in ker se nam mudi. Ravno zato svetujem, da vlada ne i{~e nedogovorjenih bli`njic, ampak da koordinirano dolo~imo, kateri so koraki, da pridemo hitro do cilja. Ta pot, kakr{no sedaj do`ivljamo, gotovo k temu ne vodi, ker postavlja preve~ vpra{anj in vra~a
zadeve v proceduri nazaj. @elel bi si, da so ti koraki jasno postavljeni, in vpra{am gospoda Jan{o, zakaj se jih ne dr`imo, ~e so bili zapostavljeni in da tako napredujemo. ^e `eli
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vlada soglasje, ga lahko pridobiva samo na podlagi tega, da se dr`i tega, kar je bilo dogovorjeno. Mi je `al, da to {e enkrat ponavljam, ampak te volje na njeni strani ne vidim.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Peterletu. Samo to bi rad
dodal oziroma povedal, da ko sem sklical prvo sejo Ustavne komisije, nisem vedel ne
kdaj bo naslednja seja predsednikov parlamentarnih strank, {e manj pa to, da bo prestavljena. Resni~no tega nisem vedel. Odlo~il sem se, ker sem iskal ustrezni termin in
sem ga na{el v torek dopoldne. Mene ni bilo na tistem delu seje ve~, ampak to ni problem. Predlagal bi, da za drugo to~ko vendarle sklenemo. Mislim, da se je potrebno potem dogovoriti naslednje: kdo pripravi delovno gradivo teksta spremembe ustave, ~e
lahko povzamem? Smer spremembe je vendarle dobila podporo, gospod Ba{kovi~ je
rekel, o ~em in kako. Kako, mislim, da je to vpra{anje, kot smo rekli, ali ustavni amandma ali ustavni zakon. Mislim, da bo ta dilema lahko relativno re{ena in ni tako pomembna. Kaj je pa pomembneje... Povem en konkreten predlog. Prosim, lahko ga dopolnite, lahko ga spremenite. Moj predlog bi bil, da delovno gradivo teksta pripravi sekretariat v sodelovanju s strokovnjaki. Pride potem na sejo Ustavne komisije, ga obravnava,
in ~e najdemo ob njem konsenz, da potem tudi predlagamo Dr`avnemu zboru, ki je nekako spreminjevalno gradivo oziroma spreminjevalni tekst, predlog, pa~ tega akta za
za~etek postopka za spremembo ustave. Ali bi bila taka re{itev sprejemljiva? Gospod
Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Gospod predsednik, jaz mislim, da bi lahko {e vedno danes pri{li
do odlo~itve glede za~etka postopka za spremembo 68. ~lena, vendar glede na to, da je
bilo izrecno poudarjeno s strani nekaterih predstavnikov poslanskih skupin, da sami
menijo, da to ni mogo~e, seveda LDS ne `eli izsiljevati take odlo~itve in v tem smislu ne
bomo proceduralno predlagali v glasovanje nobenih sklepov, ki bi `e na tej seji formalno spro`ili mo`nost, da Dr`avni zbor vendarle za~ne postopek za spremembo 68. ~lena. Bi pa predlagal in prosim, da se tudi iz zapisnika temu primerno povzamejo ti predlogi za kogarkoli, ki bo pisno, ki bo pripravljal gradivo za naslednjo sejo in zato, da bi se
izognili o~itku, da obstaja neki non-paper, Liberalna demokracija predlaga sklep, ki ga
`eli predlagati v odlo~anje na naslednji seji, da se za~ne postopek za spremembo 68.
~lena ustave Republike Slovenije, s katero bi dolo~ili, da tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~nino pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba ob pogoju vzajemnosti, kar pomeni, da povzemamo predlog gradiva, ki
je bil danes razdeljen na klop. Drugi~, za izvedbo tega akta, za izvedbo te spremembe
ustave sprejmemo akt, s katerim dolo~imo rok in na~in njene izvedbe, da ta akt sprejme
Dr`avni zbor Republike Slovenije z dvotretjinsko ve~ino glasov. Tretji~, da glede poimenovanja tega akta komisija pridobi mnenje strokovne komisije in to `e na naslednji
seji. In ~etrti~, da prav tako Ustavna komisija `e na naslednji seji pridobi mnenje strokovne komisije o vseh vidikih tolma~enja pojma vzajemnosti, kar je bilo tukaj predlagano s strani gospoda Ribi~i~a. Jaz bi delovno predlagal, da s temi {tirimi sklepi ob va{i
uvodni ugotovitvi, da glede osnovne smeri spremembe vendarle ne vidite velikih razlik, sklenemo to drugo to~ko dnevnega reda in na ta na~in omogo~imo vsaj nekaj pogojev za to, da bi lahko na prihodnji seji pri{li dlje kot smo pri{li danes.
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JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Bav~ar. Gospod Jan{a, gospod Mozeti~.
JANEZ JAN[A: No, med tem, kar je gospod Bav~ar na za~etku govoril in med tem,
kar je predlagal, je velika razlika, vsaj kdor je poslu{al, je pa~ to ugotovil. Najprej je rekel, da pa~ ne predlaga odlo~anje, potem pa je predlagal sklepe, ki pomenijo odlo~itev,
tako da jaz nisem za to, da stvari... (...) No, ampak so oblikovani. Ampak ne ogla{am se
zato, ogla{am se v zvezi z osnovnim predlogom predsednika. Jaz mislim, da stvar ni
tako jasna, da bi lahko danes rekli, da se vsi strinjamo glede osnovne smeri spremembe
ustave, ne zato, ker je ena stranka oziroma en ~lan Ustavne komisije temu nasprotoval,
ampak zato, ker je stali{~e na{e stranke, odkar je ta debata na mizi, tudi povsem jasno.
Mi smo za to, da se ustava spremeni in da se 68. ~len ustave dopolni, vendar bomo glasovali za spremembo takrat, kadar bomo imeli trdne garancije, da bo ta dr`ava na drug
na~in interese, ki jih zdaj {~iti 68. ~len ustave, vsaj ve~insko zavarovala, in zaenkrat nobenih teh garancij {e nimamo. Zaradi tega sem poudarjal prej pomembnost tega vrstnega reda in izrazil ob`alovanje, da je pri{lo do terminskih sprememb pri posami~nih sestankih. Se pravi, danes bi moral biti sestanek, na katerem bi dobili nekatera zagotovila
vlade in razlago teh ukrepov za za{~ito javnega interesa in {ele potem bi bil izpolnjen
eden od zelo pomembnih pogojev za odlo~anje o za~etku spremembe ustave. Se pravi,
dokler teh garancij ne bo in to v obliki nekega sporazuma, potem nas ne morete {teti
med tiste, ki se strinjajo z za~etkom spremembe.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Mozeti~. Replika?
IGOR BAV^AR: Samo eno repliko imam. Jaz se s tem strinjam. Rad bi pa opozoril
tudi to, kar je bilo re~eno s strani predstavnika vlade, da je vlada posredovala spisek
ukrepov, prav tistih, ki jih omenja Janez Jan{a. Rad bi v tem trenutku, glede na to, da
sem razumel to vpra{anje v veliki meri politi~no intonirano, rekel naslednje, da je v tej
kratki zgodovini, od kar imamo to svojo lastno dr`avo, in v tej kratki zgodovini, ko smo
ustvarjali to samostojnost, je bilo kar nekaj odlo~itev, ki so jim botrovali veliki pomisleki
argumentirani velikokrat z zelo te`kimi besedami, glede hitrosti sprejemanja in tako naprej. Moram tudi re~i, da se je ob teh te`kih odlo~itvah na koncu izkazalo, da je slovenska politika bila na ravni teh odlo~itev in da je znala v odlo~ilnih trenutkih presekati
mnoge diskusije. Nenazadnje je pri tem pomembno vlogo odigral tudi in{titut sestajanja
predstavnikov parlamentarnih strank, v tem smislu je za razumeti tudi danes. Na koncu
je vedno parlament odlo~al o klju~nih odlo~itvah. Vedno! Vedno, pa so se mnoga nasprotovanja takim odlo~itvam postavljala v smislu vpra{anj, kot so bila danes tu postavljena - kaj bo to, v kak{no smer gre? In na koncu smo vedno ugotovili, da je bilo potrebno v dolo~eni to~ki presekati to diskusijo in se odlo~iti. Mnoge analize, na katere so nas
neprestano pozivali prav leta 1991, niso pomagale pri tem, ko je bilo vendarle treba
sprejeti nase zelo pomembno odlo~itev. Jaz ne bi rad, da bi se ta ustavna diskusija, na
na~in kako se je danes za~ela, sprevrgla v to, da bi nekdo `elel vtikati palice v ta kolesa,
kolesa teh odlo~itev in kolesa teh sprememb.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Kar se tega ti~e, ima vlada v rokah {karje in platno. Vlada je tista, ki
mora zagotoviti izpolnitev teh pogojev. ^e na tem dokumentu, ki ga je za 12 strani, ne bi
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bilo oznake "interno", bi {li lahko sedaj vsaj okvirno v neko globljo diskusijo in ugotavljanje, zakaj mnoge stvari, ki bi `e zdavnaj bile lahko narejene iz tega naslova, enostavno niso narejene. Osnovnih evidenc nima ta dr`ava, na podlagi katerih bi lahko sprejemala dolo~ene za{~itne ukrepe. Ne sedaj tistim, ki teh mo`nosti niso imeli, o~itati, da kaj
zavla~ujemo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Peterle, replika.
ALOJZ PETERLE: Na palico v kolesu, poglejte, mislim, da je osnovno soglasje,
kam zadeva gre, ni ga pa, kako se do tja pride. To je bilo vpra{anje danes od za~etka, ker
se je {lo iz smeri, ki je bila `e dolo~ena.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Moje stali{~e je, mislim, da ni danes pogojev, sem povedal.
Lahko tudi ponovim, gre za tista vpra{anja, ki so bila - mednarodna pogodba, zakon
in... Jaz sem govoril dejansko o vzajemnosti, o tem je treba pa~ zelo strokovno raz~istiti o kvalificirani ve~ini sprejemanja teh dveh najpomembnej{ih dokumentov. O ustavnem
zakonu za izvedbo se {e nismo pogovarjali. Tam so {e stvari, ki jih je treba dogovoriti,
kako bodo stvari tekle, ker tam mislim, da bo glavna stvar, ki bo dogovorjena. Ho~em `e
danes, ~eprav naj bi ti sklepi, ~e sem prav razumel, bili na drugi seji. Prvi sklep, mislim,
da ni stvar te Ustavne komisije. ^e LDS `eli predlagati spremembo, potem mora verjetno dobiti dvajset svojih poslancev, ki jih ima, mora to podpisati, narediti predlog. Gospod Ba{kovi~ je povedal, zakon o referendumu, ki naj bi se uporabil tudi... predlog, v
~em in kako naj se spremeni. Druga~e ne vem, kako si ta sklep razlagati. Da se ne bi na
drugi seji pogovarjali o tem, ali je tisto v redu ali ne. Mislim, da to mora imeti predlog,
smer spremembe - v ~em in kako naj se spremeni, ker druga~e se sploh ne moremo odlo~ati. @e takrat ko se je komisija postavljala, ki naj bi to dolo~ala, sem imel pomisleke,
ker komisija ni predlagatelj. Potem pa v tisti kon~ni fazi, ko je predlog v tem prvem postopku sprejet, potem komisija pripravlja tekst naprej, vendar mora za smer, in za kar pa
mora, vedeti `e prej.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Pahor.
BORUT PAHOR: Drugi del nastopa kolega Bav~arja bi lahko tudi razumeli tako, da
saj nam je pravzaprav vsem jasno, da je treba spremeniti ustavo in vsako cincanje, vsaka
diskusija, zdaj pomeni samo zavla~evanje. Tak pomislek bi bil upravi~en, ~e bi {lo tukaj
za dilemo, ali spremeniti ali ne. Ker pa razumem, da je tako reko~ ve~ kot dvotretjinska
ve~ina strank in poslancev naklonjena spremembi, pa tega pomisleka ne morem sprejeti. Pogovarjamo se o nekaterih zelo pomembnih vpra{anjih. Ni namre~ vseeno, kako in
na kak{en na~in bomo zapisali to spremembo v ustavno besedilo. In ko bodo ti pomisleki odpravljeni in bomo verjeli, da smo opravili dobro delo, bomo podprli to spremembo. In to si velja {e enkrat zapomniti, zato sem jaz uvodoma rekel, da ti pomisleki o
tem, da se pravzaprav z vsakim vpra{anjem ali pa pomislekom zavla~uje, niso na mestu
in nam ote`ujejo delo. [e enkrat, Zdru`ena lista bo ustavno spremembo podprla, ji pa ni
vseeno, kako je zapisana in ob katerih pogojih bomo to sprejeli.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi zdaj povzel razpravo in predlagal, da
do naslednje seje Ustavne komisije pa~ skupina strokovnjakov poda stali{~e glede
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mo`nih dilem glede vzajemnosti, prav tako tudi vpra{anja glede naziva akta. Edina
stvar, ki {e ni razre{ena, sta bili dve re{itvi; eno je predlagal ~lan Ustavne komisije, gospod Bav~ar. Ta bi lahko bila predmet razli~nih interpretacij. Nih~e pa ni komentiral mojega predloga, da bi vendarle delovno gradivo, kaj in kako oziroma o ~em in kako, pripravil sekretariat v sodelovanju s strokovnjaki. Ali nasprotujete taki re{itvi? Prosim? Prosim, gospod Cerar.
mag. MIRO CERAR: ^e samo dovolite, predlagatelj je `e predlo`il Dr`avnemu
zboru predlog, kajne, in zdaj, pravzaprav, je pa tako, no, bom uporabil podoben izraz zdaj je pravzaprav Ustavna komisija nek interni predlagatelj zboru. Ker zboru je bilo `e
predlo`eno, se pravi, ~e bi bilo to zdaj tako mogo~e, kot je zdajle predsednik formuliral,
da se pa~ vse to upo{teva in neko delovno gradivo predlo`i na mizo in se potem ob posameznih segmentih teh sprememb v komisiji razpravlja, ne bo to ni~ narobe. In se potem sporo~i to Dr`avnemu zboru, tako kot je bilo re~eno. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kdo nasprotuje temu? Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Ne, da nasprotujem, samo ni {e vse jasno glede na to, da je prej sekretar sekretariata za zakonodajo jasno povedal, da bi se morala analogno upo{tevati ta
re{itev zakona o referendumu, ki nalaga predlagatelju, da pripravi ne samo splo{en
predlog, da se ustava spremeni, ampak tudi kako naj se spremeni. Se pravi, zelo decidirano je, mislim, da zdaj treba dokon~no ugotoviti, kak{en je status tega gradiva, ki smo
ga dobili na mizo; ali je to dopolnitev, uradna dopolnitev tega, kar je objavljeno v Poro~evalcu, ali je pa samo nek pripomo~ek za to dana{njo diskusijo. ^e je to uradni predlog vlade, potem so pogoji izpolnjeni za tak sklep, potem lahko pa~ sekretariat za zakonodajo skupaj s pravnimi strokovnjaki pripravi materiale za odlo~anje za naslednjo
fazo. ^e pa to ni, potem pa to {e manjka, mora vlada o tem {e odlo~iti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Lahko vpra{am gospoda Janka
glede tega?
LOJZE JANKO: Takrat, ko je vlada dolo~ala 5. junija osnovno besedilo, je vendarle
povedala, v ~em in tudi kako. Zmenjeno pa je bilo, da do same razprave prou~imo in
zavzamemo stali{~e ravno glede klju~nega vpra{anja, ki se nana{a na vzajemnost. In
potem, ko smo to naredili, je v bistvu vladni predlog dopolnjen. To se pravi, jaz menim,
da je pogoj izpolnjen, da je torej vlada, ko je tudi obljubila na tistem sestanku s predsedniki dr`av znotraj tega pooblastila, da tu se izostri vpra{anje tako imenovane vzajemnosti. In zdaj smo napisali tako imenovano kumulativno vzajemnost; to se pravi vzajemnost, ki se nana{a tako na zakon kot tudi na mednarodno pogodbo - in to je eksplicitno
na drugi strani tudi pojasnjeno. Se pravi, v vsakem primeru je ta vzajemnost zdaj podana, mora biti podana tako ob sprejemanju oziroma mednarodni pogodbi, kakor tudi, ~e
tako dolo~a zakon. Torej mislim, da je zdaj vlada izostrila svoj predlog, {e zdale~ pa ni
res, da tudi v prvem ni povedala, v ~em in kako. Zdaj je samo to alternativnost, ko je bilo
re~eno, ali mednarodna pogodba ali pogoj vzajemnosti, jo je strnila in je napisala, da je
to ob kumulativnem pogoju. In zato je tudi izrecno zapisala, in to je bilo tudi povedano
ravno na tistem sestanku, na katerega se sklicujemo, 10. junija. Tako, da mislim, da...
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Lahko povzamem, gospod Janko, da je to dopolnitev vladnega predloga?
LOJZE JANKO: Lahko.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tako.
LOJZE JANKO: Samo zato, da ne bi nastalo kakr{nokoli nesoglasje, da zdaj vlada
`eli napisati ne samo usmeritev, ampak tudi `e kako naj bi se ta ustavni akt glasil. Zato je
bilo interno, druga~e pa lahko od zdajle se to ~rta in to ni ve~ interni in nejavni
dokument.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Mislim, da smo s tem tudi zaokro`ili potem,
namre~, ker to je pomemben vsebinski in proceduralni, kako bi rekel, pomembno za
prvo to~ko. Zdaj je prakti~no stali{~e vlade v tem smislu celovito, govori tudi o ~em in
kako, oboje govori. Mislim, da je interpretacija, ki jo je tukaj tudi podal mag. Cerar, glede statusa ali pa vloge Ustavne komisije kot nekak{nega mediatorja sedaj, zlasti do
Dr`avnega zbora, je tudi logi~na, in da to do naslednje seje pripravimo. In takrat bodo
ob drugih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni na nekih drugih sre~anjih, o katerih se zdaj
ne bi spu{~ali, smo prakti~no to prvo to~ko dokon~ali, oziroma drugo to~ko dokon~ali.
Jaz bi ponovno povedal, da imam v na~rtu... upam, da ne bom zopet kritiziran... {e v
tem tednu sklicati Ustavno komisijo na drugi seji. Seveda, glejte, odlo~itev, kdaj bo sklicana, je zelo pomembna tudi - lahko se danes dogovorimo na koncu razprave, po koncu tretje to~ke. Ampak mislim, da v smislu iskanja konsenza, je zelo pomembno tudi
sporo~ilo sre~anja predsednikov parlamentarnih strank. Upam, da sem pravilno razumel razprave. Tako da lahko se pa delovno dogovorimo, kdaj bi sejo komisije sklical,
ampak po zaklju~ku seje, pred zaklju~kom seje. Ob tej to~ki? Da. Torej spra{ujem, ali bi
bilo sprejemljivo, da bi bila naslednja seja Ustavne komisije ~ez dva dni, to je v ~etrtek?
Ali je to prezgodaj?... (...) Prosim, gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Predsednik, mi moramo svoje delo kot parlamentarci, ker je bilo
uvodoma v za~etku re~eno, opraviti, ne glede na to, kako se bodo drugi sestanki kon~ali. Jaz predlagam, da se fiksno dogovorimo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kdaj? KVIAZ je ob... Torej, vsekakor ta predlog, da bo to po seji KVIAZ, bo vsekakor izpolnjen. Torej, seja bo v ~etrtek. Prehajamo
na tretjo to~ko dnevnega reda, predlog ve~ kot {tirideset tiso~ volivcev za za~etek postopka za spremembo prvega odstavka 82. ~lena Ustave Republike Slovenije za odpoklic poslanca. K tej to~ki je bil povabljen tudi predstavnik pobudnikov, ki je tudi ~lan
Ustavne komisije, gospod Janez Jan{a, in mu tudi predajam besedo. Prosim.
JANEZ JAN[A: Hvala za besedo. Prvo, kar predlagam je to, da se pa~ tudi temu
predlogu da enakopraven status in da se predlog objavi v Poro~evalcu. Opravi~ujem se,
~e je bilo to morda `e kdaj narejeno in smo spregledali, ampak mislim, da nismo, ker
druga~e bi bilo to prilo`eno. Drugo, kar je, pa utemeljujemo ta predlog s povsem jasno,
ne samo formalno v obliki teh podpisov, ampak tudi preko drugih oblik ugotavljanja
volje ljudi. Zahtevo velikega dela slovenskega volilnega telesa, da se odgovornost poslanca bolj jasno uredi. Glede na to, da so bili pomisleki v zvezi s tem, ali je mo`no v
sami volilni zakonodaji to odgovornost bolj jasno vezati na volivca, smo se potem od128
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lo~ili, da s tem testiranjem te volje in zbiranjem podpisov predlagamo za~etek postopka
za spremembo ustave, tako da bi se izognili vsem mo`nim o~itkom, da kak{na stvar s
tem v zvezi ni v skladu s slovensko ustavo. Ustava dolo~a, da je za za~etek postopka dovolj trideset tiso~ podpisov. V rekordnem ~asu jih je bilo zbranih ve~ kot {tirideset tiso~.
Ljudje so izra`ali veliko podporo temu. V ~asu te akcije je bilo organiziranih tudi ve~
strokovnih razprav in tudi pomisleki, ki so bili izra`eni v zvezi z dejstvom, da pa~ nekoga, ki je bil izvoljen, med mandatom ni mo`no odpoklicati. Ti pomisleki so bili potem
ustrezno preu~eni in vklju~eni v tekst spremembe ustave 82. ~lena, tako da bi se ta odstavek preoblikoval v tem smislu, da lahko poslanca v volilnem okraju, kjer je bil izvoljen pred~asno, se pravi v teku trajanja mandata na zahtevo najmanj ene tretjine volivcev tistega volilnega okraja na pred~asnih volitvah pa~ zamenjala ve~ina, kar pomeni,
da to v bistvu ni odpoklic, ampak da je to institucionalizacija mo`nosti pred~asnih volitev v nekem volilnem okraju. Odpoklic se pa~ uporablja kot tehni~ni termin. Taka sprememba ustave, ~e bi bila sprejeta bi zahtevala tudi spremembo volilne zakonodaje. To
je prvo, kar je treba povedati. Tudi v tekstu to jasno pi{e. Zakon, ki ureja volilni sistem bi
moral to urediti. Vsaj dve stvari bi bilo treba v zakonu popraviti. Eno je temeljna sprememba na~ina volitev. Se pravi uvedba neposrednega iz volilnega in iz volilnega okraja, ker samo v tem primeru so mo`ne pred~asne volitve samo v enem okraju, in drugo,
treba bi bilo natan~no dolo~iti v zakonu tehnologijo zbiranja teh podpisov, ki bi predstavljali iniciativo oziroma za~etek postopka za te pred~asne volitve. Moram re~i {e to,
da kljub temu, da smo kot predstavniki podpisnikov v Dr`avni zbor `e zelo zgodaj
vlo`ili predlog za uradno tolma~enje postopka v zvezi z za~etkom postopka za spremembo ustave, jasnega odgovora {e vedno ni. Mislim, da je to vpra{anje, ki je bilo formalno in uradno vlo`eno `e spomladi lani {e vedno brez jasnega odgovora. V tem
vpra{anju pa spra{ujemo zakonodajalca, na kak{en na~in se tak postopek sprejme ali
pa zavrne, ker je to zelo bistveno. Se pravi, ali Dr`avni zbor z dvema tretjinama prisotnih poslancev. Ali je potrebno v Dr`avnem zboru dve tretjini prisotnih poslancev zato,
da re~e, da ta predlog ne gre naprej, ali da re~e, da ta predlog gre naprej. Stvar je bistvena. Ker ~e bi moral tak predlog, ki je podprt z najmanj trideset tiso~ podpisi, potem
zbrati {e dve tretjini glasov prisotnih poslancev, zato da se postopek sploh za~ne, potem to pomeni, da je prakti~no zbiranje teh podpisov povsem brezpredmetno, povsem
brezpredmetno, ker ustava v isto raven postavlja tudi dvajset poslancev in je jasno, da je
la`je zbrati dvajset poslancev kot pa dve tretjini poslancev prisotnih ljudi, in je ta
mo`nost, ki jo dopu{~a ustava, povsem izni~ena v praksi. To je, bom rekel, pravna dilema, ki je resna, zato tudi verjamem, da je sekretariat za zakonodajo rabil nekaj ~asa, da
bi na to odgovoril, ampak vendarle mislim, da eno leto je pa dovolj ~asa, da bi do nekega odgovora le pri{li. Jaz predlagam, da preden kakor koli odlo~amo o tem, ali preden
kar koli predlagamo Dr`avnemu zboru, razjasnimo to vpra{anje, ali je potrebno dve
tretjini glasov prisotnih poslancev za to, da se podpre ali zato, da se zavrne ta predlog,
ker v tem je bistvena razlika.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Jan{a! Torej, to je va{ drugi del uvodne predstavitve v katerem predlagate, da preden Ustavna komisija do1. seja Ustavne komisije DZ RS
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kon~no zavzame stali{~e in predlaga sklep Dr`avnemu zboru, da odgovorimo na to
vpra{anje, sam imam {e dodaten pomislek, oziroma stali{~e, ta predlog pomeni kompleksen poseg v podro~je o dr`avni ureditvi v sami ustavi, ko ste `e sami omenjali, gre
za vpra{anje volilnega sistema in status poslanca. Po moji oceni bi bilo tudi za delo Ustavne komisije zelo priporo~ljivo, da bi pred kon~no odlo~itvijo Ustavne komisije pridobili potrebne strokovne ekspertize, tudi mednarodnopravno primerljive, da bi lahko
potem sploh ugotovili, katere spremembe ustave so potrebne, bi se zgodile, ~e bi seveda bil tak predlog osvojen, torej, da gre za zapleteno, tudi strokovno materijo, in bom
sam tudi predlagal vam, ~lanom in ~lanicam Ustavne komisije, da bi pred dokon~no odlo~itvijo poleg tega vpra{anja, ki ga je sedaj `e postavil gospod Jan{a, pridobili tudi to
strokovno mnenje. Prijavili so se trije, gospod Battelli, dr. Ribi~i~, gospod Jelin~i~. Ali
lahko Ba{kovi~ odgovori na vpra{anje, ki ga je gospod Jan{a postavil.
MILAN BA[KOVI^: Jaz bi rad samo spomnil na ta problem, da je bil `e obravnavan pred kak{nim letom ali nekaj takega, in smo bili mi uradno zapro{eni za tolma~enje, oziroma je bilo tako: skupina poslancev je predlagala postopek za obvezno razlago, z obvezno razlago, ki naj bi {la v to smer, da je mi{ljeno v tem ~lenu ustave, da bi moral zavrniti z dvotretjinsko ve~ino. No, mi smo to takrat analizirali, smo tudi dali mnenje
pisno, ne vem, kje se je ta stvar ustavila, vem, da do konca ni pri{la, in smo izhajali iz
tega, da v ustavi imamo na ve~ mestih dolo~eno ve~ino, ali dvotretjinsko, ali nad polovi~no, ali dve tretjini navzo~ih, ali vse, in zmeraj in vse povsod je edino racionalno, in
edino tako je mo`no razumeti, da se o zadevi odlo~a z dvotretjinsko ali pa z nadpolovi~no ve~ino, se pravi, o zadevi, za o tem, ko se odlo~a, ali je sprejeto, je sprejeto in tako
naprej, samo ~e ima tako ve~ino, ne pa v negativnem izidu. Negativno je tisti "plus" ob
tem, ~e ne dobi dveh tretjin, v tem primeru, potem, je seveda predlog padel, ~e dobi dve
tretjini, je stvar sprejeta, po vsej ustavi imamo tako in tudi po zakonodaji. Kvorum je za
sprejetje. No, to je bilo ~isto na kratko, ampak smo bolj na dolgo napisali. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Cerar.
mag. MIRO CERAR: ^e dovolite samo {e en stavek, ~e pa je izjema, mora biti pa
izrecno dolo~ena. To, ker imamo tudi tak{ne primere, ampak to je potem je vedno
izrecno dolo~eno. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa, predsednik. Ustave se pri nas o~itno ne da kar
tako spremeniti na vrat na nos, tudi ~e se zbere {tirideset tiso~ podpisov. 168. ~len ustave je popolnoma jasen. Predlog lahko da najmanj trideset tiso~ volivcev, o predlogu odlo~i Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino poslancev. Enako velja, ~e predlog da dvajset
poslancev ali pa vlada; kakorkoli, mora zadeva biti sprejeta z dvotretjinsko ve~ino, ali
pa ne z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev. Sama sprememba pa vemo, da se
zgodi lahko samo ob podpori dvotretjinske ve~ine poslancev. 168. ~len je tu nedvoumen. Ampak jaz sem hotel vpra{ati naslednje. Koliko in katere parlamentarne demokracije poznajo tak institut?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Ribi~i~.
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dr. CIRIL RIBI^I^: Uvodoma bi to rekel, da je bistvo korektnega odnosa v neki
demokrati~ni ureditvi, da ne glede na to, kdo in ne glede na to, kaj predlaga, uporabljamo isti postopek. To je tudi pripomba na to, kar je gospod Podobnik uvodoma rekel.
Jaz bi bil zelo vesel, ~e bi na isti na~in rekel pri prej{nji to~ki. Mislim, da je res bistvo
na{ega dela, ~e ho~emo delati demokrati~no in do vseh enako, v tem, da se ne vpra{amo, kdo je kaj, in se vpra{amo, ali se strinjamo s spremembo, z vsebino, ampak da je isti
postopek. Mi ne moremo re~i pri eni zadevi, tukaj se pa mudi, bomo pa hitro delali, pri
drugi pa re~emo, da je treba resno strokovno preu~iti. Postopek mora biti, kar se tega
ti~e, enak. Mislim, da moramo biti {e posebej pozorni do tistih predlogov, ki jih podpi{e
veliko {tevilo ljudi in ki v anketah javnega mnenja izra`ajo ve~insko prepri~anje, in tukaj je oboje nedvomno. Imamo preko {tirideset tiso~ podpisov. Sicer moram re~i, da tisto, kar je rekel gospod Jan{a kot rekord, to je bil nacionalni rekord v tistem trenutku,
pozneje je bil pa~ poru{en z neko drugo zadevo. Ne, ne, v zelo kratkem rekordnem ~asu. Trenutni nacionalni rekord imamo mi, lahko pa da bo kdo {e bolj{i. Pri tem bi se rad
razmejil do tistih, ki so posku{ali diskvalificirati ta predlog z raznimi primerjavami iz
preteklosti in tako naprej, da so bile pretirane in da se ne bi smelo na tak{en na~in dajati, da se posku{a stvar diskvalificirati. Ali pa da bi bil odpoklic zdaj tema, ki bi bila prepovedana, ki bi bila tabu tema v Sloveniji. Mislim, da tu ni nobenih razlogov. Res pa je,
da primerjalnopravno gledano, tega na nacionalni ravni v parlamentih ne poznajo, vsaj
jaz ne poznam nobenega primera nacionalnega parlamenta, parlamenta na dr`avni ravni oziroma zvezni ravni, ki bi tak{en odpoklic poznal, ~eprav ga poznajo na ravni federalnih ~lanic, ki seveda, kot veste, imajo elemente dr`avnosti in iz tega vidika je ta primerjava tudi pomembna in imajo ga, vsaj kar zadeva nekatere ameri{ke dr`ave, na zelo
podoben na~in, kot je tukaj predlagano, in to je odlika tega predloga. Da povem v ~em
je odlika po mojem mnenju. Je v tem, da ne gre za odpoklic, pa potem ponovno izvolitev tistega, ko bi izpraznil neko mesto, ampak se z enim dejanjem opravi odpoklic, ali je
pa ponovno potrjeni tisti, ki je itak `e na tem mesti. To je veliko bolj racionalno, kot pa
tak{en odpoklic, ki smo ga poznali v prej{nji ureditvi, ko je odpoklicu sledila ponovna
izvolitev in je to bilo treba delati dvakrat s tem, da ni upo{tevano tisto, ampak to vi se
najbr` v izvedbi dalo narediti, kar zadeva stro{ke. Namre~, ~e predlagatelj ni uspe{en,
tisti, ki bi zbiral eno tretjino podpisov in tako naprej, mora nositi stro{ke tak{nega postopka, kar se meni zdi zelo racionalen in smiselni predlog. Zdaj pa moji osebni pomisleki. Jaz osebno menim, da v okviru veljavne ureditve, pri ~emer ne {tejem samo ustavo, ampak tudi zakon o volitvah v Dr`avni zbor, ki je bil sprejet, kot veste, z dvotretjinsko absolutno ve~ino po postopku, ki je celo stro`ji in bolj dolgotrajen kot je postopek
za spremembo ustave, imamo uveljavljen pa~ prete`no proporcionalni volilni sistem.
^e s tem ra~unamo, kot z dejstvom in ~e se zavedamo, da tega ni mogo~e spremeniti
~ez no~ in brez {irokega konsenza v Sloveniji, potem v tem primeru se mi zdi, da povezovati sedanji proporcionalni volilni sistem in odpoklic, da to ne gre. Se pravi, jaz ne mislim, da bi bil usoden poseg v ustavo to, ~e bi se uvedel samo odpoklic, ampak usoden
poseg je zaradi tega, ker zadeva cel kup drugih vpra{anj, in jaz osebno menim, da bi bila
stvar mo`na in da bi jo bilo mo`no realizirati, in bi jaz osebno tudi podprl to idejo, vsaj
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da se prou~i, moram pa re~i, da je nekaj podobnega bilo najdeno tudi v nekaterih predvolilnih papirjih Liberalne demokracije Slovenije, da bi razmi{ljali o vpra{anju odpoklica za drugi dom slovenskega parlamenta. Tukaj gre za idejo, ali da je to zbor pokrajin ali
da se na drugi na~in spremeni Dr`avni svet v... da, tako reko~, pravi drugi dom slovenskega parlamenta, da se za ta del parlamenta predpi{e ve~inski volilni sistem in da se v
tem primeru prou~i tudi mo`nost odpoklica poslancev. Brez tega, brez tovrstnih sprememb, se pravi poslanca, ki je po na{i ustavi opredeljen kot predstavnik vsega ljudstva,
odpoklicati, ne da bi v temeljih spremenili ta sistem, jaz mislim, da je vpra{ljivo, niti jaz
tega osebno ne bi mogel podpreti. Bi pa podprl, in ve~inski sistem, tudi, ~e je treba dvokro`en ve~inski sistem z mo`nostjo odpoklica za predstavnike pokrajin, za poslance, ki
bi predstavljali posamezne pokrajine v tem Dr`avnem zboru oziroma v slovenskem
parlamentu. To je pa seveda stvar, ki je ni enostavno dose~i in ~eprav sem jaz osebno
prepri~an, da je stvar dozorela tudi za to razpravo in da je {koda, da to ni bilo dose`eno
`e leta 1990, se zavedam, da gre za tako globalno spremembo glede katere je treba dosegati visoko stopnjo konsenza, tako da v tisti skupini, ki se ukvarja s tem regionalizmom in te stvari, se do zdaj nismo upali za~eti formalno tega postopka, ampak smo
za~eli zelo s takimi {irokimi razpravami na to temo in v njihovem okviru tudi z razpravo
o vpra{anju odpoklica. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Torej, to vsekakor ni tabu o tem,
ne v Sloveniji, ne na Ustavni komisiji, vsa vpra{anja so lahko odprta. Moja pobuda glede
predhodne pridobitve mnenj ekspertov je pa predvsem v tem, kar ste sami na koncu
ugotovili, dr. Ribi~i~, da to zadeva cel kup drugih vpra{anj, eminentnih vpra{anj celih
podro~ij v ustavi, druga~e pa sem z vso spo{tljivostjo tega predloga to predlagal. Namre~, kot vemo, prvi predlog je vendarle se dotikal enega ~lena ustave, zelo, zelo pomembnega, ampak je bil nekako jasen, prezenten. Ta sprememba bi pa pomenila nekatere spremembe razli~nih podro~ij ustave, kot ste sami `e povedali, zato sem to predlagal, ne iz kakr{negakoli nespo{tovanja, ali da bi imel razli~ne postopke do teh predlogov. Ja, prosim.
dr. CIRIL RIBI^I^: Tisti del, ki sem ga omenil okrog podcenjevanja te pobude, ni
bil mi{ljen na dana{njo razpravo. V javnosti je bilo nekaj zelo grobih diskvalifikacij in
primerjav med predlagatelji in nekaterimi teoretiki iz preteklosti. Ta drugi del, sem pa
rekel, da se strinjam z njim, samo da mi je `al, da na isti na~in se niso strokovne stvari
terjale `e pri prvi to~ki oziroma smo to morali posebej terjati, pa se je {ele potem sklenilo, ampak podpiram to, da se stvar strokovno resno prou~i. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jelin~i~, gospa
Beblerjeva.
ZMAGO JELIN^I^: Hvala lepa. Jaz v principu v sami osnovi podpiram ta predlog
Socialdemokratske stranke, vendar z nekimi razmisleki. Predvsem to, da stranka lahko
odpokli~e samo svojega poslanca, ne pa kateregakoli poslanca. Drugo, da ga lahko odpokli~e recimo, kaj jaz vem, s 75% glasov te stranke od vseh oddanih glasov na volitvah.
V tem primeru je pa potrebno nekaj izvesti, namre~, da bi se volivci potem na teh, kaj jaz
vem, na teh mestih, na teh glasovalnih mestih, kjer bi se odlo~ali o zamenjavi tega po132
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slanca, pa~ izkazali s kopijo volilnega listi~a zato, da bi dokazal, katero stranko je volil.
To se da izpeljati, to ni taka posebna zadeva in jaz mislim, da to bi bila edina mo`na varianta, da bi se ta zadeva o odpoklicu poslanca izpeljala, kajti konec koncev mislim, da
ideja niti ni zanemarljiva za zamet in da pravzaprav s temi dodatki bi bila zelo dobra.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Jelin~i~. Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Torej, jaz se tudi pridru`ujem mnogim, zlasti gospodu Ribi~i~u, ki je rekel, da je ta pobuda zelo zanimiva in da ima ve~ odlik, se strinjam
tudi s temi odlikami, ki jih je on na{tel. Jaz bi dodala {e eno, namre~ glavna odlika te pobude je ta, da se pa~ znebi{ poslanca, ki ti ne ustreza, ki ni glasoval tako, kot mu je bilo
naro~eno, in ki pa~ ni izpolnil pri~akovanj, recimo predsednika stranke, ko danes `e
veliko govorimo o vlogi predsednikov parlamentarnih strank. Ta predlog dejansko posega globoko v ustavnopravno materijo in se ne nana{a zgolj na 82. ~len ustave. Namre~, v mnogih drugih ~lenih ustave se, recimo v pogledu imunitete sodnikov Ustavnega sodi{~a, recimo, ustava sklicuje na enako imuniteto kakor poslanci Dr`avnega zbora. Mi posegamo s tem pravzaprav tudi v ravnovesje med posameznimi vejami oblasti,
ker tukaj govorimo sicer samo o zakonodajni oblasti, o poslancih, ampak lahko bi se
spra{evali tudi, ali ne bi bilo pametno neko tako dolo~bo vnesti v na{o ustavo, ki bi
omogo~ala tudi odpoklic ustavnega sodnika ali pa odpoklic rednega sodnika ali pa odpoklic, kaj jaz vem, ministra, kar tako, s podpisi volivcev, ne glede na interpelacijo, in
moram re~i, da je seveda tudi tukaj vpra{anje volilne zakonodaje, ki jo pri nas imamo,
bilo je omenjeno, da imamo kombinacijo proporcionalnega in ve~inskega sistema.
Kako bomo tukaj zdaj ravnali, kajti, ~e nekdo preneha biti poslanec po sedanjem sistemu velja, da na njegovo mesto vstopi tisti, ki je bil na listi naslednji, ki je dobil najve~ glasov volivcev. Tukaj se gre mimo tega reda. Kaj pa, ~e bi kar odpoklicali celo stranko recimo, lahko bi tudi tako rekli, da zbiramo podpise za odpoklic ene stranke iz parlamenta. Obrazlo`itev se tukaj sklicuje na vrsto {kandalov, v katere so bili vpleteni poslanci.
Namre~, ne dojemam, da je to lahko argument v obrazlo`itvi. Pridobila sem si knjigo,
eno od najnovej{ih o primerjavah sedanjih ustavnih ureditev, in nikjer nisem prebrala
~esa podobnega, tako da... prebrala pa sem, da je menda imel tako re{itev tudi Stalin, pa
gospod Ribi~i~ tudi seveda ve, da smo imeli institut tako imenovanega zamenljivega delegata, v {e do pred kratkim veljavni ustavni ureditvi te de`ele, tako da jaz bi tudi se zavzela se za to, da bi oblikovali eno, takrat je bila {e de`ela, bi se zavzela za to, da bi res to
pobudo preusmerili na neko strokovno skupino in naj se to celovito preu~i. Ne bi pa
rada bila dr`avljanka neke dr`ave, ki ima edina v Evropi tak{no re{itev, to pa res ne.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: No, kar se ti~e te pripombe predsednika, ~e{, da to pomeni tudi
spreminjanje ustave v nekih drugih delih, to seveda ne dr`i. Predlagana je sprememba
tega 82. ~lena in to ne zadeva drugih ~lenov ustave. Zadeva pa volilno zakonodajo, to
sem povedal na samem za~etku, in tudi povedal sem, v katerih dveh delih bi bilo potrebno volilno zakonodajo spremeniti. Ne potrebujemo kak{nih dolgih ekspertiz, da bi
se to tudi napisalo, ker je to bilo, ve~ ali manj, lani, ob teh razpravah, `e po desetkrat na1. seja Ustavne komisije DZ RS
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pisano. Natan~no se ve, kaj je ve~inski volilni sistem. Gospod Battelli pravi, katera dr`ava ima {e kaj takega v ustavi. Najbr` ni nobene, saj mi je nismo na{li, ampak jaz tudi ne
poznam nobene dr`ave, kjer bi imelo nekaj tiso~ predstavnikov manj{ine direktnega
poslanca v dr`avnem zboru ali v parlamentu. ^e jo gospod Battelli pozna, naj mi jo
pove. Pa kljub temu tega ne na{tevamo kot neko slab{evalno okoli{~ino za dr`avo. [e
mnogo drugih dikcij je v na{i ustavi, ki jih ne boste na{li v nobeni drugi, pa to ne pomeni, da so slabe. Moram re~i tudi to, da v nekaterih dr`avah z dolgo demokrati~no tradicijo tak in{titut tudi ni potreben. Ko se zgodi nekaj takega, kar poslanca postavi na drug
breg, glede na volivce, ki so ga izvolili, v veliko primerih poslanci sami odstopijo, pa ministri tudi. Pri nas se to {e ni zgodilo in se najbr` tudi ne bo. Zato je tudi devetdeset odstotkov javnosti v Sloveniji, po javnomnenjskih anketah za to, da se ta in{titut uvede. Ko
bo pa pri nas politi~na kultura na enaki stopnji kot v nekaterih drugih dr`avah z dolgo
demokrati~no tradicijo, bo tudi pri nas druga~e. Dejstvo je, da so mnoge dr`ave, ki so
uvajale demokracijo v specifi~nih razmerah, iskale specifi~ne re{itve. Tako so nekatere
dr`ave, recimo, Ju`ne Amerike, ki so se sku{ale znebiti vplivov dolo~enih lobijev ali slojev, iz katerih se je ponavadi potem rojevala diktatura, uvedle obvezne volitve. Tako, da
gremo res ljudje na volitve in da vsi izberejo poslance, ne pa samo tisti, ki gredo. To dve
evropski dr`avi imajo obvezne volitve v svoji zakonodaji. ^e bi to pri nas predlagali, bi
se zdelo ~udno in ve~ina bi bila proti, ampak taka dr`ava pa~ i{~e dolo~ene re{itve glede na situacijo v kateri je. Za gospoda Jelin~i~a in gospo Beblerjevo, mislim, da nista
prav razumela, ali pa sprejela argumentacije, ki je navedena v obrazlo`itvi in ki je bila
podana takrat, ko je ta akcija tekla. Intenca predlagateljev gre namre~ v povsem nasprotno smer. Mi `elimo s tem predlogom poslance narediti bolj odvisne od volivcev in
manj od stranke. Zaradi tega po tem predlogu stranka nima nobenih formalnih mo`nosti, ne da odpokli~e, niti da za~ne ta postopek. Volivci so tisti, ki pa~ o tem odlo~ajo. Za
iniciativo potrebujete eno tretjino podpisov, kar pomeni, da se tega in{tituta tudi ne da
zlorabiti. Mora biti zelo resna stvar, da nekdo lahko zbere toliko overjenih podpisov. Mi
si ne predstavljamo, da bi ta institut, tudi ~e bi ga dali v ustavo, omogo~al pred~asne volitve, kar ene za drugim, in da bi se to stalno dogajalo. Vemo pa, da bi `e mo`nost, da bi
ta institut obstajal, uveljavila bistveno ve~jo odgovornost poslancev do volivcev, kar je
tudi temeljni namen. Kar se imunitete ti~e, imuniteta nima nobene zveze s tem. Ne gre
za odpoklic, ne gre za kazensko odgovornost, gre za mo`nost pred~asnih volitev poslanca. Volivci so tisti, ki po na{em predlogu o tem odlo~ajo. ^e povzamem. Jaz se ne
strinjam s tem predlogom, da sedaj naro~imo dvesto ekspertiz in da se o tem {e dve leti
pogovarjamo, ker postopek `e eno leto stoji, ne po na{i krivdi. Drugi~ pa se strinjam s
tem, kar je rekel predgovornik - imejmo enak odnos do obeh predlogov. ^e se z enim
tako zelo mudi, ne vem zakaj bi tukaj delali {e dodatne ekspertize, ker se je o tem v javnosti, takrat, ko je akcija potekala, vr{ila bistveno ve~ja razprava kot pa o spremembi 68.
~lena ustave. Se pa strinjam s tem, da se dokon~no raz~isti v zvezi s samim postopkom
to, kar je gospod Ba{kovi~ prej navajal, je mnenje sekretariata. Ali je sekretariat dokon~no pristojen za obvezno razlago, ne vem. Mislim, da bi moral Dr`avni zbor po proceduri, ki je predpisana s poslovnikom sprejeti to obvezno razlago. Stvar se je ustavila
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nekje na poti med sekretariatom in Dr`avnim zborom. Bo `e treba pa~ to pot nadaljevati. Kar se ti~e pa teh strokovnih dilem, ki bi morda nastopile, ~e bi to pri{lo v ustavo. V
volilni zakonodaji pa je dovolj teden dni, da pa~ nekdo napi{e kak{ne spremembe v volilni zakonodaji bi se potrebovalo, ~eprav mislim, da je vsem jasno, kak{ne so.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Jan{a. Ugovor, gospod
Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Ne vem, zakaj ste tako zlonamerno to vzel. Sam sem samo
vpra{al zato, da bi vedel. Nisem omenil nobene ustave. Obstaja pa kar nekaj ustav, ki
ima tak institut na ta ali druga~en na~in. Ponekod pa se te stvari preprosto izvajajo neposredno, ne glede na to, ali to ustava predpisuje ali pa ne. Kar zadeva to {tevilko tri tiso~, verjemite, gospod Jan{a, da ~e bi nas ostalo trideset tiso~ na teritoriju Slovenije,
tega instituta ne bi bilo. To je ravno zaradi tega, ker nas je samo tri tiso~. Druga~e vas pa
`elim opozoriti na to, da na{a volilna zakonodaja omogo~a, da zasedejo poslansko mesto ljudje, ki imajo ne samo tri tiso~ glasov ali pa dva tiso~ petsto, ampak tudi trideset
glasov, ~e teoreti~no gledamo. Dejansko smo imeli primere, ko so bili ljudje izvoljeni s
tristo glasovi.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ugovor, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Nisem problematiziral te ureditve, kar se ti~e mandata manj{in. To
sem tudi jasno povedal. Mi temu nismo nasprotovali in to podpiramo. Mislim, da pa v
Evropi ni dr`ave, ki bi za tak{no manj{ino uveljavljala neposreden manj{inski mandat v
parlamentu. Mislim, da je ni. ^e poznate kak{no dr`avo, mi jo na{tejte. Ni pa to razlog,
da bi mi predlagali, da se to ukine. Nasprotno. Mi menimo, da je prav, da je to v ustavi.
To sem izpostavil zaradi tega, ker ta argument, ~e{ nih~e tega nima, zakaj bi mi ravno to
uveljavljali. V~asih to dr`i, v~asih pa ne dr`i.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Predlagal bi, da ne bi vpletali te mandate
manj{in. Preden dam besedo gospodu Jerov{ku, bi predlagal naslednje: da bi to to~ko
zaklju~ili s tem, da bi dobili odgovor na kak{en na~in se postopek sprejme ali zavrne.
Pridobili bomo stali{~e sekretariata, ki je bilo zapisano in se potem nekje izgubilo. Tega
stali{~a ne poznam kot dokumenta. Druga tema, ki je zelo pomembna. Po moji oceni,
ne bi polemiziral z gospodom Jan{o, ampak najverjetneje njegova ugotovitev, da ta
predlog pomeni spremembo samo enega ~lena ustave, ne vem, ~e je to to~na ocena.
Posvetoval sem se z nekaterimi ustavnimi strokovnjaki in ti trdijo, da temu ni tako. Da
taka sprememba eksplicitno pomeni nekatere ve~je posege v samo ustavo. Mislim, da
bi morali vendarle, na to vpra{anje morali dobiti odgovor. Prav tako pa ocenjujem in seveda na tem ne vztrajam, da bi bilo pa logi~no, da bi pa~ skupina strokovnjakov vendarle nekoliko {ir{e pripravila sploh, torej gradivo za Ustavno komisijo na to temo. Ni
klju~no vpra{anje mednarodnopravna primerjava z drugimi parlamenti in ustavami,
ampak predvsem, kaj taka sprememba pomeni tako za samo ustavo, kot nekatere nujne
posege v drugih zelo pomembnih zakonih. Mislim, da to bi morali imeti na mizi, preden
bi se dokon~no odlo~ili. Jaz ne bi povzemal, kak{no je ve~insko razpolo`enje ~lanov
Ustavne komisije o tem predlogu, ker ga pa~ sami tudi lahko iz teh razprav ~utite. Gospod Ribi~i~.
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dr. CIRIL RIBI^I^: ^isto kratko. Jaz mislim, da bi morali upo{tevati - ~isto kratka
replika - tukaj predvsem stali{~e predlagateljev. Jaz osebno menim, da je v njihovem interesu, da se gre v te {ir{e prou~itve in da se vidi, ali in na kak{en na~in je to mo`no realizirati. ^e pa je njihovo stali{~e, da `elijo relativno hitro in u~inkovito odlo~itev o tej zadevi, je pa seveda to druga stvar. Seveda, meni je s strokovnega vidika povsem jasno, da
se tukaj odlo~a z dvotretjinsko ve~ino o pozitivnem predlogu, da se predlaga sprememba ustave. Jaz seveda vem, da je bole~e za tistega, ki zbere veliko {tevilo podpisov, ampak dejansko po na{i ureditvi je pa~ tako zapisano, da dvajset podpisov poslancev ali
trideset tiso~ volivcev ima pa~ isto te`o, to je formalni predlog, da se za~ne. Na{a
dol`nost je, da damo to na dnevni red in da se o tem sprejme odlo~itev. Skratka, ~e
predlagatelji menijo, da je bolj{e s tem pohiteti, je seveda to ena mo`nost. Drugo pa, da
se gre v resne prou~itve in da se potem o tem sklepa. Jaz se zavzemam za to drugo re{itev in mislim, da je tudi v interesu predlagateljev, ker ne vidim pravih mo`nosti, da bi se
stvar realizirala kot taka parcialna reforma.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jerov{ek, potem pa gospod Jan{a.
JO@E JEROV[EK: Ja, jaz sem imel pravzaprav na gospoda Battellija, samo mi niste
dali besede. Ker je gospod Battelli rekel, da ravno zaradi tega, ker jih je ostalo manj{ine
samo tri tiso~, ne ve~ trideset tiso~, je bilo trideset tiso~ - sem ga hotel samo vpra{ati, ali
je potem enako se zgodilo s slovensko manj{ino v Italiji in razmerje tri tiso~ proti dvema
milijonoma, ali je tam v Italiji tudi - sedaj se verjetno temu pribli`ujejo - ali bo tudi potem
Republika Italija v tem trenutku dala dva mandata slovenski manj{ini?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, gospod Battelli. Sem pa `e prej predlagal, da te teme ne bi nadaljevali.
ROBERTO BATTELLI: Jaz bi se z vami strinjal, v kolikor bi vendarle nehali s tem,
ampak ker se zadeva pa~ razpleta dalje, potem, in ker so prisotni mediji, je treba na te
stvari pa~ na `alost odgovoriti. Zdaj jaz ne vem, ali je poslancem Dr`avnega zbora jasno,
da smo v Republiki Sloveniji in da imamo ureditev, ki jo predpisujejo ustava in zakoni v
Republiki Sloveniji, in ki so bili sprejeti po pravilih, ki si jih je ta dr`ava dajala, in s kvalificiranimi ve~inami, ki so jih take odlo~itve zahtevale. Ker po na{i ureditvi so pripadniki
narodnih skupnosti po ustavi sestavni del funkcioniranja te dr`ave, in ta dr`ava je interkulturna; ta dr`ava ni v lasti narodne ve~ine. Na{a dru`ba je inter-kulturna; ta dr`ava je
sestavljena po tej ustavi, je sestavljena iz ve~inskega naroda in je sestavljena iz italijanske in mad`arske narodne skupnosti, in je v lasti vseh njenih dr`avljanov. To je eno. Torej, jaz nisem predstavnik dr`ave Italije. Ne vem, ali je ta zadeva jasna - jaz nisem predstavnik dr`ave Italije, jaz sem predstavnik italijanske narodne skupnosti v Republiki
Sloveniji. ^e pa vi menite, da se tri tiso~ ljudi lahko reproducira, ker pa~ obstaja, ne vem,
po kak{ni logiki in kdo jo je vzpostavil - tega jaz nisem po~enjal in tudi ne bom nikoli
opogumljal, da bi se kaj takega sploh po~elo. Ampak ~e vi menite, da se tri tiso~ ljudi
lahko enakopravno po~uti tudi v svojem okolju, kot pa sto tiso~, ne glede na to, ali je
dr`ava sestavljena iz dvajset milijonov ali pa tristo milijonov - ~e vi menite, da je to isto
in da tu gre zdaj za vzpostaviti umetno, tako kot se je delalo v~asih, neka ravnote`ja v
tem smislu, in govorim o izgonih, ki so se dogajali pod eno diktaturo in pod drugo dik136
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taturo, govorim o izgonih ljudi. ^e vi menite, da moramo funkcionirati, funkcionirati
kot civilizirane dr`ave v sodobni Evropi ob koncu dvajsetega stoletja, po taki logiki potem seveda jaz iz tega vlaka rade volje izstopim, ker me to ne zanima.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: No, predlagam, da res ne bi nadaljevali o tej
temi. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Ja, tudi jaz to predlagam, pa~ manj{ina ima posebno za{~ito zato,
ker je pa~ manj{ina; ~e ne bi bila, je tudi ne bi potrebovala, to je jasno. Ampak, gospod
Battelli, ~e za~nete sami s primerjavami, potem ne smete biti u`aljeni, ~e pade tudi
kak{na, ki zadeva va{ status, ki ga pa ne problematiziram. Kar se pa ti~e nadaljnjega postopka, pa se jaz strinjam, da ni~ ne {kodi, da se zadeva tudi s strokovnega vidika dobro
osvetli. ^eprav gre v tem primeru za ustavni poseg, ki se nana{a eksplicitno na en sam
zakon, na volilni zakon, ki je zelo pomemben, sprejema se ga z dvotretjinsko ve~ino,
ampak z enim zakonom je vse te stvari mo`no urediti. Na drugi strani imamo spremembo 68. ~lena, za katerega je potrebno posledi~no prej in potem spremeniti za dvanajst
strani spiska razli~nih zakonov in aktov. Tega se je treba tudi zavedati, ko se ta dva postopka primerja. Zato jaz predlagam, da ne pride do tega, da se pa~ ta predlog {tirideset
tiso~ podpisnikov odlo`i {e za nadaljnje leto, ampak naj se pridobivajo ta strokovna
mnenja. Mi bomo sami predlagali, da se na razpravo na naslednjo sejo Ustavne komisije, ko bo ta tema na dnevnem redu, vabi tudi enega od avtorjev te ustave, dr. Franceta
Bu~arja, ki je bil v javnosti eden od najve~jih nasprotnikov tega na{ega predloga, ker bi
`eleli soo~iti argumente z njegovimi. Mi bomo predlagali, kot poslanska skupina, da se
ga vabi k obema to~kama, k obema predlogoma, pa tudi nekatere druge, tako da se ta
stvar argumentirano raz~isti, da se ne pogovarjamo samo pa~ preko medijev. Kar se pa
~asovne dimenzije ti~e, pa predlagam, da oboje poteka, bom rekel, nekako vzporedno.
Ni nobenega razloga, da bi se zdaj dajala prioriteta enemu predlogu. ^e pa se bo `e dajala prioriteta enemu predlogu, naj se daje tistemu, ki je bil najprej vlo`en.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi na podlagi stali{~a, tudi kot predstavnika predlagateljev, gospoda Jan{e, ki je tudi predstavnik Ustavne komisije, da ni~ ne {kodi, kot ste rekli, da se zadeva strokovno osvetli, v tem smislu bi predlagal, da razpravo
zaklju~imo na tej to~ki. Povedati pa moram naslednje. Do naslednje seje Ustavne komisije, ki naj bi bila v ~etrtek, bo prav gotovo zelo te`ko pripraviti neko gradivo na to
temo. Nikakor pa nisem imel v mislih, da bi to pomenilo mesece in mesece odla{anja,
ampak v zelo razumnem roku bi to to~ko uvrstili na dnevni red seje Ustavne komisije.
Nanjo bomo tudi povabili strokovnjake, ki jih boste predlagali in seveda tudi potrebna
strokovna gradiva, kot so bila predlagana, tako da bi takrat bila lahko razprava zelo
efektivna in konkretna. S tem bi tudi tretjo to~ko dnevnega reda zaklju~il in se vam zahvalil za udele`bo.
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
USTAVNA KOMISIJA
2. redna seja
(19. junij 1997)
Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Ustavne komisije

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: (...) V skladu z dogovorom na prvi seji Ustavne komisije, sem danes sklical drugo sejo Ustavne komisije Dr`avnega zbora. Predlagal
sem dnevni red, zapisnik prve seje komisije, je pa predlog za~etek postopka za spremembo 68. ~lena ustave Republike Slovenije. Zapisnik k prvi seji se razmno`uje, dostavljen bo v nekaj minutah. Kot gradivo za drugo to~ko dnevnega reda ste prejeli naslednja gradiva, tudi na podlagi dogovora oziroma sklepov na prvi seji... kak{na bo narava akta o spremembi ustave, potem pismo prof.dr. Boruta Bohteta o vpra{anju vzajemnosti, prav tako tudi delovno gradivo za drugo sejo Ustavne komisije glede sklepov
o za~etku postopka za spremembo 68. ~lena ustave. Danes sem prejel, nekaj minut
pred za~etkom seje, dopis s strani Socialdemokratske stranke Slovenije, kjer predlagajo,
da poslanska skupina predlaga Ustavni komisiji, da povabi kot zunanje ~lane, najverjetneje pri zadevi, ne ~lane Ustavne komisije, ampak zunanje strokovne sodelavce, ugledne strokovnjake za ustavna vpra{anja. To so gradiva, ki so bila razmno`ena. Preden
preidemo, bi se ~lani in ~lanica Ustavne komisije strinjali, da bi pri~eli sejo in da bi vas
lahko vpra{al, ~e se strinjate z dnevnim redom, preden dobimo zapisnik prve seje na
klop? Spra{ujem, kdo je za predlagani dnevni red? Osemnajst ~lanov. Je kdo proti?
Nih~e. Ugotavljam, da je predlog dnevnega reda sprejet. Predlagam, da bomo prvo
to~ko opravili, ko bomo prejeli zapisnik prve seje. Preden preidemo k drugi to~ki dnevnega reda, bi rad povpra{al podpredsednika Ustavne komisije, tudi besede "pogojno"
ne bom uporabljal, torej, glede na razpravo pred dvema dnevoma in tudi glede sestave
Ustavne komisije ter glede na dana{njo odlo~itev Komisije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve, bi ga prosil, ~e bi podal do tega vpra{anja svoje stali{~e. Prosim,
gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Jaz ugotavljam, da v nekem delu na{ega skupnega prizadevanja, da je pri{lo do sprememb, ki so v skladu s tem, kar smo se dogovorili, mislim na dana{njo sejo KVIAZ, in ra~unam na to in tudi verjamem, da se bo to tako zgodilo, da bo ta
sprememba formalizirana tudi na izredni seji Dr`avnega zbora. V tem smislu umikam
pogojnost mojega ~lanstva v tej komisiji.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod podpredsednik. Ali smo
razmno`ili tudi poro~ilo KVIAZ, ki govori - poro~ilo k predlogu odloka o spremembi
odloka o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije, ali je to potrebno da
razmno`imo? Gospod Bav~ar `eli besedo.
IGOR BAV^AR: Lahko samo povem, da je KVIAZ dolo~il nov predlog odloka, ki
veleva, da ima komisija, poleg predsednika in podpredsednikov {e osemnajst ~lanov in
da ima poslanska skupina Liberalne demokracije namesto {estih, pet ~lanov. Mislim pa,
da imate pred seboj tudi odstopno izjavo gospoda Leni~a.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. S tem mislim, da smo ta del
vpra{anja razre{ili. Na izredni seji, na kateri bo Dr`avni zbor obravnaval za~etek postopka za spremembo ustave, bo tudi to~ka dnevnega reda - odlok o spremembi odloka
o ustanovitvi, nalogah, sestavi in izvolitvi Ustavne komisije. Da ne bo nejasnosti, do takrat mislim, da lahko re~emo delo Ustavne komisije poteka normalno. Hvala lepa. Drugo vpra{anje. Kot sem `e povedal, glede predlogov za zunanje strokovne strokovnjake
za ustavna vpra{anja. Dobil sem pisno vlogo s strani socialdemokratov, to smo razmno`ili in razdelili. Povedal bi naslednje, da bi osebno bil zelo vesel, ~e bi ti ugledni
strokovnjaki za ustavna vpra{anja sodelovali kot zunanji strokovnjaki za ustavna
vpra{anja. Dejstvo pa je, da so {tirje od predlaganih tudi ustavni sodniki. Kot sem rekel,
bil bi zelo vesel in po~a{~en, ~e bi sodelovali pri delu Ustavne komisije. Dr. France
Bu~ar pa ni ~lan ustavnega sodi{~a. Kot mi je znano, je bilo v postopku sprejemanja ustave, so prav nekateri od tu prisotnih imenovanih strokovnjakov, takrat ko so postali ustavni sodniki, potem odstopili kot zunanji strokovni sodelavci Ustavne komisije. Menim, da je korektno, da to vpra{anje izpostavim v tem oziru, ~e so mnenja spremenili,
potem sicer ne vidim zadr`ka, ampak jaz sem `elel to opozoriti. Ali bi me lahko magister Cerar dopolnil, ker je takrat sodeloval pri delu ustavne komisije.
mag. MIRO CERAR: To je to~no. Recimo, dr. Peter Jambrek, dr. Tone Jerov{ek, dr.
Lojze Ude, so bili ~lani strokovne skupine Ustavne komisije in so takrat, ko so postali,
zraven je bil {e gospod mag. Krivic, ustavni sodniki, so se odlo~ili, da bodo prekinili sodelovanje s komisijo, ker so ocenili, da je to nekako nezdru`ljivo z njihovo funkcijo. Takrat so to tako ocenili. Tudi so se, po mojih informacijah, pozanimali na primerljivih forumih v tujini, kako bi tam ravnali v tak{nih primerih. Vsekakor bi morda veljalo jih
vpra{ati najprej. Toliko se jaz spomnim. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: To je takrat res bilo tako. Je pa tudi res, da so vsi ti ljudje to ustavo
pisali, skratka so sodelovali pri nastajanju osnovnega teksta. Kar se ti~e kontradiktornosti, mislim, da se to vpra{anje ne pojavlja. To sodi{~e ne bo nikoli razpravljalo o tem, ali
je neka sprememba v ustavi skladna z ustavo. Tukaj gre za spremembo ustave, tako da
tukaj ne vidim nobenih razlogov, da se teh ljudi ne povabi. ^e kdo ne bo hotel sodelovati pri tem, jasno da ne bo sodeloval.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Predlagam, da se ~im prej vljudno vpra{a druge, ~e so za to.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospa Beblerjeva.
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DARJA LAVTI@AR BEBLER: Takrat sem bila ~lanica Ustavne komisije in vem, da je
to~no tako, kot je tukaj govoril gospod Cerar. Vsi so se na neki to~ki umaknili iz sodelovanja pri Ustavni komisiji, ravno iz teh razlogov, ker so menili, da ti dve funkciji nekako
ne gresta skupaj. Gre tudi za vpra{anje, kako bodo ustavni sodniki presojali, ali je nek
zakon v skladu z ustavo, bodo v vlogi, ko bodo isti ljudje, ki so pripravljali ustavo, potem to tudi razlagali in se mi zdi, da s tega vidika pravno gledano sistemsko to na nek
na~in ni sprejemljivo. Trditev,da so oni pisali ustavo, moram povedati tudi to, da dejansko so oni pripravili delovni osnutek nove slovenske ustave, besedilo tistega delovnega
osnutka pa je v marsikateri zadevi v ve~ini stvari, si upam trditi, druga~no kot pa je ustava, ki je bila sprejeta in ki danes velja. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Lavrinc. Potem bi predlagal, da bi zaklju~ili.
MAKSIMILJAN LAVRINC: Zelo kratko. K temu, kar je dodala kolegica Darja, bi
dodal {e to, da v tem primeru, ~e se bo povabilo in bo odlo~itev tak{na, pa predlagam,
da se povabi vse ustavne sodnike zaradi tega,ker sicer se jim da tukaj {e neka te`ja stvar.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Lahko to va{o zadnjo izjavo razumem kot va{
predlog ~lana Ustavne komisije.
MAKSIMILJAN LAVRINC: ^e se bo povabilo nekatere od ustavnih sodnikov, potem predlagam, da se povabi vse.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Predlagal bi, da bi to temo zaklju~ili s
tem, da se, kot je bilo re~eno, z nekim dopisom obrnemo na njih in jih povabimo k temu
delu in tudi formuliramo to vpra{anje kot je bilo tukaj. Prevzamem odgovornost, da
bom sam to naredil in se obrnil na te predlagane strokovnjake, ker smo rekli, da bomo
upo{tevali va{e predloge. Gospod Bav~ar, gospod Kacin.
IGOR BAV^AR: Mislim, da so bili tukaj izra`eni pomisleki na~elne narave, ki osporavajo va{emu predlogu. Mislim, da ne morete iti kar tako preko pomislekov moje kolegice Darje Lavti`ar, niti ne preko trditve, ki jo je izrekel gospod Cerar. Tako da predlagam, da ugotovimo ali je mogo~e, da pri tako pomembnih stvareh v Dr`avnem zboru
sodelujejo tudi ustavni sodniki.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Kacin.
JELKO KACIN: ^e sem pravilno prebral predlog Socialdemokratske stranke, ta
stranka predlaga, da se Ustavna komisija pove~a iz dvajset na petindvajset.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nesporazum je bil.
JELKO KACIN: V besedilu pi{e, da se jih povabi kot zunanje ~lane naslednje:
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Smo `e povedali, da je nesporazum v dopisu.
Za strokovne sodelavce kot vsi ostali. To sem `e uvodoma povedal, ko sem komentiral
ta dopis. Gospod Jan{a, gospod Ribi~i~. Predlagam, da tu ne bi zapletli zadeve. Glejte,
hotel sem, da to tako razre{imo zato sem vpra{anje odprl. ^e ne bi bil problem, lahko
~ez eno uro ali pa na naslednji seji. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Mene ta razprava malo ~udi iz dveh razlogov. Prvi~ zato, ker je zadnji~ ta komisija sprejela sklep, da vsak ~lan lahko predlaga strokovnjake, ki se jih povabi
k delu in mi smo to naredili. Presene~en sem, da tudi drugi to niso, ker je bilo ve~ takih
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namigov v tej smeri. Mi smo te ljudi predlagali zato, ker jih smatramo za strokovnjake za
ustavno materijo, ne zato, ker so ustavni sodniki, ~eprav se to ne izklju~uje. To, da bo
nekdo presojal, ali je neki zakon v skladu z ustavo ali ne, to nima nobene veze z ozirom
na kontradiktornost, ker tukaj mi ne pi{emo zakonov, ampak govorimo o spremembi
ustave in mi smo predlagali, da se te ljudi povabi, ker o tej materiji najbr` nekaj vedo in
povabili smo jih zato, da povedo svoje mnenje, ne pa zato, da o tem odlo~ajo. O tem bo
itak odlo~ala Ustavna komisija in potem poslanci Dr`avnega zbora. In ne vidim razlogov za to bojazen, ki se tukaj skriva v podtonih, da se ta Ustavna komisija ne bi opremila
z vsemi mo`nimi strokovnimi mnenji, ki jih lahko dobimo. @e itak je malo ljudi, ki se ukvarjajo s to materijo, da bi pa zdaj {e sku{ali nekatere deklasirati iz te razprave, pa ne vidim smisla.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz, preden dam besedo gospodu Ribi~i~u, bi
rad nekaj komentiral. Bojazen, ki jo je izrekla gospa Beblerjeva, jaz nikakor nisem razumel, da bi {la kakorkoli v pa~ negativno oceno kogarkoli od predlaganih. Ampak na
predlog, ki sem ga pa dal, da bi jaz pa~ povabil jih k delu kot zunanje, strokovne sodelavce pri Ustavni komisiji, jaz sem prepri~an, da bojazen ali dilema, o kateri je govorila
gospa Beblerjeva, jaz sem prepri~an, da bi s strokovne integritete teh ljudi, oni jih bodo
sami po sebi prou~ili in se odlo~ili tako kot menijo, da je prav in zato predlagam, da ne
bi naprej v to smer {li, da se jih povabi k delu in ~e dr`i va{a ocena, gospa Beblerjeva,
potem ~lani Ustavnega sodi{~a ne bodo pristali, da bodo zunanji sodelavci Ustavne komisije kot strokovnjaki. ^e ta va{a ocena dr`i, jaz sem prepri~an, da se boste tako odlo~ili. Prosim.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Namre~, jaz sem povedala pa~ svoje mnenje kot
samo ena ~lanica, ena od ~lanov, {e vedno ~lanica Ustavne komisije in seveda ni nujno,
da se {e kdo s tem mojim predlogom oziroma stali{~em strinja. Da pa to nima nobene
zveze, kot govori gospod Jan{a, to, ko sem govorila, da se bodo na{li morebiti v vlogi,
ko bodo in verjetno, dokler so ustavni sodniki, ko bodo presojali skladnost nekega zakona z ustavo in da bodo potem v neki dvojni vlogi, to pa dr`i in ta stvar in to moje stali{~e ima zvezo in lahko bi {li tudi {ir{e, recimo tam spremenjeni 68. ~len ustave bo posegel na {tevilna druga vpra{anja in sicer na vpra{anja civilnega prava, kazenskega prava in {e kak{nih drugih podro~ij, pravnih in bi potem morda kazalo pritegniti k delu te
ustave tudi sodnike izrednih sodi{~ kot strokovnjake za posamezna podro~ja. Jaz ne
predlagam ni~, govorim samo o tem, da je pri nas v na{em sistemu lo~ena veja, so lo~ene veje oblasti na sodno, izvr{no in zakonodajno in da v tem pogledu ni pametno in tudi
ni kak{nih vzgledov resnih od zunaj, ki bi narekovali, da bi se na{a Ustavna komisija in
na{ Dr`avni zbor obna{al tako kot je zdaj predlagano. Ustavni sodniki so seveda strokovnjaki za posamezna vpra{anja, celo med njimi so posamezni strokovnjaki za posamezna vpra{anja znotraj ustavnega prava in oni tudi kot strokovnjaki lahko izra`ajo
svoja stali{~a kjerkoli v tisku, v javni besedi in imajo to tudi mo`nost storiti. Sami so pa
takrat dejansko, ko smo pisali to ustavo, videli, da na neki to~ki ne gresta ve~ ti dve
funkciji skupaj in so zato takrat tudi odstopili od sodelovanja, neposrednega sodelovanja z Ustavno komisijo.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Se opravi~ujem dr. Ribi~i~u, ker
sem naredil proceduralno napako, ker sem dal prej besedo gospe Beblerjevi. Gospod
Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz bi rad pomagal pri tem. Jaz bi najprej izrekel priznanje rednim profesorjem, univerzitetnim, ki nam celo preko no~i, v dnevu, dveh posredujejo
strokovna mnenja, ker se o~itno zavedajo, da gre za zelo resne in pomembne stvari. S
tega vidika je seveda to strokovno sodelovanje, zdaj govoriti tukaj o strokovnih sodelavcih ali pa zunanjih strokovnih sodelavcih Ustavne komisije je malo podcenjujo~e.
Moram pa s tega vidika opozoriti na to, da je pa seveda biti sodnik Ustavnega sodi{~a pa
zelo pomembna dr`avna funkcija. Jaz bom zdaj to malo druga~e obrnil. Jaz mislim, da
ne gre vabiti v funkcijo strokovnega sodelavca sodnika Ustavnega sodi{~a. To pa ne pomeni, da Ustavno sodi{~e ne bi lahko bistveno prispevalo k ustavnim spremembam. Jaz
moram re~i, da odlo~be ustavnih sodi{~ in moram re~i, da imam nad njimi precej{en
pregled, so v mnogo~em tak{ne, da ne opozarjajo samo na slabosti zakonske ureditve,
ampak tudi ustavne ureditve. Sleherne, tudi posebne pobude in opozorila Ustavnega
sodi{~a o tem, na kaj naj pazi v tem trenutku Ustavna komisija, na podlagi izku{enj, ki
jih ima Ustavno sodi{~e pri svojem delu v preteklih letih s to ustavo in s to zakonodajo,
bi bile ve~ kot na mestu in ve~ kot koristno. Tisto, proti ~emur jaz svarim, jaz bi to povedal, da formalnih zadr`kov seveda ni, formalnih prepovedi ni. Opozorilo gospe Beblerjeve je seveda na mestu, ker nekdo, ki bo sodeloval tukaj pri formulaciji, bo lahko naslednji mesec v sporu o tem, ali je neki zakon v skladu s tako formulacijo ali ne, kar ima
lahko dobre in slabe strani, ampak nekateri sodniki se v takem primeru izlo~ijo, drugi
ostanejo. Skratka tukaj so tak{ne ali druga~ne, ampak svaril bi pa pred tem, da ne bi mi
kot Ustavna komisija zdaj dali poziv skupini ali vsem ustavnim sodnikom, ker utegnemo dobiti odgovor, ki bo lekcija tej Ustavni komisiji. Mislim, da se te stvari druga~e delajo. Jaz mislim, da je treba pohvaliti Socialdemokratsko stranko, da je dala toliko predlogov. Na neki na~in okara druge, ki teh predlogov niso dali. Ko se zberejo vsi predlogi,
jaz predlagam, da se {e kak{en dan nameni temu, potem se gre pa v interne razgovore z
ljudmi in kdo bi bil pripravljen pristati, potem nas pa obvestite, kdo je pripravljen pristati, pa bomo o tem sklepali. Pozivi, celo javni pozivi zdaj sodnikom Ustavnega sodi{~a
naj pridejo, ki terjajo potem njihov javen odgovor z mo`nim odgovorom, da je ta odgovor negativen iz na~elnih sistemskih razlogov, je seveda zadnje, kar bi si lahko privo{~il
zdaj ta Dr`avni zbor in ta Ustavna komisija. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Jaz bi posku{al dati predlog. Torej, najprej bi se strinjal z dr. Ribi~i~em in se zahvalil tistim strokovnjakom, ki so danes
`e drugi~ na na{i seji in aktivno pomagajo pri na{em delu. Drugi~, jaz bi predlagal, da o
tem vpra{anju ne bi glasovali, bi predlagal gospodu Bav~arju, da umakne svoj predlog,
s katerim bi meni nekako onemogo~il mo`nost, da se sam pisno obrnem na predlagane
kandidate. Isto~asno bi pa predlagal predlagateljem tega predloga, gospodu Jan{i, da
danes nekako sprejmemo njihov predlog samo, predlog za dr. Franceta Bu~arja, da se
pa sami obrnejo {e enkrat na ostale predlagane kandidate in te dileme raz~istijo, tako da
danes ne bi odlo~ali o ~lanih Ustavnega sodi{~a in bi potem to na naslednji seji, ~e bi se
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pojavil ta problem, dokon~no re{ili in da ne bi o tem vpra{anju glasovali. Bi se lahko
strinjali s tako re{itvijo? Gospod Bav~ar umika predlog. Gospod Jan{a?
JANEZ JAN[A: ... bo ustavna komisija zaklju~ila delo mi se pa {e ne bomo zmenili ...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Poglejte, jaz mislim, da zelo pomembno delo
~aka Ustavno komisijo, po moji oceni v drugi fazi tudi in v fazi za~etka postopka iti do
konca zato je pomembno, da se te stvari ~im prej dogovorimo
JANEZ JAN[A: Mi lahko pridobimo soglasje, oziroma ... za vse to sedaj ni bilo
mo`no.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Se strinjam. Hvala lepa, gospod Jan{a, ste s
tem sprejeli moj predlog in predlagam. Prosim, gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Na predlog, ki ga je dal gospod Lavrinc, se bo potem to vpra{alo
vse ~lane ali samo predlagane.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz predlagam tudi gospodu Lavrincu, da
umakne svoj predlog, da se povpra{a vse, ker bo, ne, ker se ne bo povpra{alo, predsednik Ustavne komisije ne bo nobenega vpra{al, ampak bodo predlagatelji sami pridobili
mnenja predlaganih kandidatov, tako sem jaz predlagal. Se strinjate? Hvala lepa! Predlagam, da gremo torej naprej, ~e se strinjate bi pri 2. to~ki dnevnega reda se najprej dotaknili tega tehni~nega vpra{anja, ~e mu smem tako re~i z vsem spo{tovanjem do tega
vpra{anja, torej o naravi akta, ~e se strinjate in potem bi {li naprej k vsebini na~ela vzajemnosti. Bi se strinjali za tak na~in dela? Nih~e ne nasprotuje. Zato bi prosil dr. Grada ali
dr. Kau~i~a, da nam na kratko posredujeta stali{~e, ki sta ga, se tudi zahvaljujem v pisni
obliki nam tudi dostavila. Prosim. Dr. Grad.
dr. FRANCI GRAD: To gradivo sva pripravila skupaj s kolegom Kau~i~em in je
pravzaprav, kako bi rekel ~lovek, nekoliko podrobnej{e od tega, o ~emer smo se pogovarjali `e zadnji~. Gre namre~ za poskus analize dosedanjega na~ina revizije ustave, revizijske tehnike in cilj spodbijala z ustavnimi amandmaji, ustavni amandmaji so bili torej
neki dodatki k ustavi ... vsak poseben del, poseben korpus, ki je posegel v razli~ne dele
ustave. Moram pa re~i, da je to praksa, ki je bila podedovana od prej{nje Jugoslavije, ki
je pod vplivom jugoslovanske ustave uporabljala tudi slovenska ustava in ta praksa je
prevzeta iz ameri{ke ureditve in ameri{ko ureditev, pravzaprav, je kopirala samo na
za~etku, kasneje se je od nje oddaljila in za~ela posegati v ustavno besedilo. Bistvena
razlika je namre~ v tem: ameri{ka ustava je nedotakljiva ustava njej se amandmaji samo
dodajajo. To je ameri{ki koncept in tudi ustava, ki je stara ve~ kot dvesto let, takega koncepta nobena druga ustava vsaj v Evropi nima, po svetu pa verjetno ni znan noben drug
primer, kajti gre za druga~no vrsto ustave, druga~no zgodovino, druga~no tradicijo. Jugoslovanska ustava je to prevzela tudi zaradi tega, ker je menila da je ustavno besedilo
iz leta 1974 in `e blizu... `e tako sebi zaokro`eno in nedotakljivo, da ga pravzaprav ne
dopu{~a nobenega posega samo vase, kljub temu brez tega ni {lo; amandmaji so posegli v besedilo, ga spremenili, razveljavili, in isto so po~eli amandmaji v slovenski ustavi.
To pa je na~in spreminjanja ustave, ki v bistvu v evropski tradiciji ne ustreza in ga evropska tradicija ne uporablja. Zaradi tega se nam zdi, poleg tega moram dodati, da to pov156
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zro~a velike te`ave pri interpretaciji, zaradi tega bi jaz pravzaprav rekel naslednje. Ko je
bila sprejeta nova ustava, je s tem dala podlago tudi zato, da se za~ne na druga~en na~in
spreminjati kot se je spreminjala dosedanja ustava. Sam osebno ne vidim nobenega posebnega razloga, razen tega, da bi ohranjevali dolo~eno kontinuiteto in dolo~en ...
obi~aj, ki se je vzpostavil s temi amandmaji, drugega razloga ne vidim, da bi uporabljali
enako ustavnorevizijsko tehniko {e naprej, ampak ravno to, da je ustava sedaj druga~na, kot je bila prej{nja, sedaj dela po vzorih evropskih ustav, tako po politiki kot tudi
po vsebini. Mene osebno prepri~uje, da je sedaj prilika, sedaj, ko prvi~ zares ustavo
spreminjamo, da razmislimo o tem, na kak{en na~in bomo to po~eli. Ali bomo ohranili
tak{no tehniko, ki je bila problemati~na `e prej in so jo celo najvidnej{i jugoslovanski
teoretiki `e takrat kritizirali, `e dvajset let nazaj ali uporabimo tehniko, ki je v Evropi
obi~ajna. Tukaj seveda nastopi problem ustavnega zakona za izvedbo amandmajev,
vendar se ta problem da ustrezno re{iti. Midva s kolegom Kau~i~em sva to na enem
predlogu tudi prikazala. Da se re{iti namre~ na ta na~in, da se sprejme, ~e se odlo~imo
za to, ustavni zakon o spremembi ustave in del tega zakona je tudi na~in njegove izvedbe. ^e pogledamo evropske ustave, velike ustave, ki so celo kot nove ustave v prehodnih in kon~nih dolo~bah tako, kot mi delamo v zakonu, re{ile problem lastne izvedbe,
potem se mi ne zdijo skoraj nemogo~e, da v eni drobni spremembi ne bi bilo mogo~e
tega izvesti na enak na~in. Sedaj bi pa jaz {e, ... s tem prosil kolega Kau~i~a, da obrazlo`i
najin skupen predlog potem, ker midva sva dala tudi ...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, dr. Kau~i~.
dr. IGOR KAV^I^: Hvala. Torej izhajajo~ iz tega, kar je kolega Grad povedal, vsaj
kar se mene ti~e, mislim, da je dosedanja tehnika bila neprimerna, da je bila neka popa~ena oblika ameri{ke tehnike, rekel bi ~isto jugoslovanski model, jugoslovanska pogruntav{~ina, da se v bistvu zate~emo v evropsko tradicijo, to pomeni tradicijo noveliranja ustave. Za {ir{o javnost mislim, da je to najbolj primerljivo, ~e to poenostavimo in
re~emo, da gre za podoben na~in spreminjanja ustave, kot gre za spreminjanje zakona.
To gre enostavno ne za amandmaje, ampak z zakoni, ki sva ga v tej predlogi imenovala
ustavni zakon. Mislim, da je prav, da ga imenujemo, da ga tudi terminolo{ko lo~imo od
drugih, tako imenovanih navadnih zakonov. Ideja torej tega ustavnega zakona sloni na
kombinaciji, kajti pojavlja se dilema, ali ne bi bilo nekoliko nenavadno imeti dva ustavna zakona. Ustavni zakon o spremembi ustave in ustavni zakon za izvedbo spremembe
ustave. Torej to dilemo re{ujeva oziroma predlagava za re{itev na tak na~in, da se v
enem aktu, ki nosi ime ustavni zakon, obravnavata obe materiji. Prvi del zakona je namenjen ustavni spremembi, tako kot je bilo to doslej v navadi za amandmaje, drugi del
zakona pa je namenjen zvezdi teh amandmajev. Tukaj vidiva prednost v racionalnosti,
kajti odlo~a se v bistvu samo enkrat, v preglednosti, sistemati~nosti, torej gre za en akt
in ne ve~ za dva akta, odpravljena je dilema, ki jo je bilo potrebno vedno znova re{evati,
s kak{no ve~ino in po kak{nem postopku naj se sprejema zakon za izvedbo ustavne
spremembe, in nenazadnje, pomisliti moramo, ~eprav seveda za`eleno pretirano ne bi
bilo, da bi se tudi ti, torej tak ustavni zakon kdaj kasneje spreminjal. To ni mogo~e izklju~iti. Zato jaz mislim, da bi potem z ustavnimi zakoni lahko spreminjali tudi prvotne
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ustavne zakone. Ta predlog sva kljub temu, da sva imela izjemno malo ~asa, preverila
tudi preko nekaterih kolegov, ki se ukvarjajo z zakonodajno tehniko, in sva v glavnem
dobila podporo za tako re{itev. Res pa je, da bi bilo verjetno potrebno prou~iti tudi vse
druge mo`ne posledice, zlasti v zakonodajno tehni~nem smislu. Ampak sam nekih posebnih pasti ali nevarnosti ne vidim; nenazadnje me prepri~uje to tudi praksa drugod v
Evropi. Torej, ~e tam teh te`av nimajo, mo~no dvomim, da bi jih imeli tudi pri nas v Sloveniji. V predlogu, ki je pisno dostavljen, so te najine kratke replikacije bolje obrazlo`ene. In kot re~eno, predlog je izklju~no strokovne narave. @e nekaj ~asa si oba prizadevava - sam `e pribli`no sedem let - da bi to prakso privzela tudi Slovenija. In ~e ni strokovnih tehtnih razlogov zoper tako re{itev, potem bi seveda apeliral na ~lane Ustavne
komisije, da to odlo~itev tudi sprejmejo, kajti verjetno bo to postalo tudi v nekem smislu
vzor tudi za bodo~e, kasnej{e spremembe ustave. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, dr. Kau~i~. Oglasila se je gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Jaz bi imela samo vpra{anje. Vpra{ala bi namre~,
kako bi se ta va{ predlog pravzaprav obnesel vis-à-vis dejstva, da na{ ustavni sistem `e
pozna ustavni zakon za izvedbo ustave. Vi ste zdaj rekli, ~e sem vas prav razumela, da bi
pri{li samo do enega ustavnega zakona, kjer bi bila dva dela: eden bi se nana{al na spremembo, eden pa na izvedbo te spremembe. Ampak mi smo `e to ustavo, ki zdaj velja,
vpeljali z ustavnim zakonom za izvedbo. In ravno tako imamo tudi ustavni zakon za izvedbo temeljne listine in potem imamo tudi v zadnjih ~lenih ustave eksplicitno uporabljen termin "ustavni zakon za izvedbo ustave". In se mi zdi, da zdaj nekaj za nazaj pravzaprav posku{amo tudi predruga~iti. Spra{ujem, kajne, vi ste pa strokovnjak, pa prosim, povejte.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Dr. Kau~i~.
dr. IGOR KAU^I^: Mi smo to dilemo v dopisu re{ili. Verjetno je res prepozno
pri{lo na va{e mize. Midva s kolegom Gradom jemljeva 173., 174. ~len, ki ureja to
vpra{anje, ki ste ga iniciirali, kot enkratno re{itev. Ustava pravi, za izvedbo te ustave, torej samo enkratno, in za zagotovitev prehoda k uporabi dolo~b te ustave se sprejme ustavni zakon. Iz tega ni mogo~e sklepati na kontinuirane ustavne zakone, ampak samo
za tisto situacijo. Verjetno nekoliko moti, da se je to pa~ dogajalo desetletja in nekako
ustavni zakon za izvedbo amandmajev pa ustave nekako pri{el v navado. Ampak jaz
mislim, da ta dolo~ba nikakor ne prejudicira bodo~ih re{itev, kajti re{uje samo prehodni
re`im leta 1991, torej za izvedbo te ustave. Nekaj {ir{e smo to tudi zapisali v najinem stali{~u.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Meni se zdi bistveno, ali smo pri{li do poimenovanja akta, ker
se mi je zdelo, da ne bi bilo dobro, ~e bi se to imenoval akt o spremembi ustave, ki ne bi
imel svojega imena. Zdaj, jaz sem govoril o amandmajih, to je kot ena mo`nost uvedena. Jaz sem tukaj imel samo eno pripombo `e na zadnji seji in jo bom zdajle ponovil - da
to ni samo jugoslovanska praksa, ampak tudi zelo pomembna praksa v razvoju slovenske ustavnosti; mislim na tistih enaindevetdeset amandmajev, ki so privedli do osamo158
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svojitve Slovenije, seveda pa je bila prilagojena. Z vidika tehnike nimam nobenih pripomb na to besedilo, da so bili to v bistvu poslovenjeni amandmaji, to niso bili ameri{ki
amandmaji. Samo, da ne bi bilo samo tega podcenjevalnega, da je to nekaj jugoslovanskega in zaradi tega zavr`nega. Kar se ti~e tega, da je to ustavni zakon za spremembo
ustave, mislim, da je dovolj argumentov povedanih. Kar se ti~e pa re{itve, ki smo jo pod
a) dobili, je po mojem mnenju njena slaba stran lahko v tem, da ima dve ravni besedila vsebuje isti dokument. Ena raven se nana{a na spremembo, druga na izvedbo. Se pravi,
sta to dve ravni besedila, ki imata razli~ne pravne posledice: eden spreminja ustavo,
eden se pa nana{a na izvajanje, na roke, na na~in izvedbe ustave. To, kar je dr. Grad tukaj povedal, je korektno opozoril, da imamo to tudi v zakonih. Mi vemo, da vsak dan
sprejemamo zakone, kjer imamo na koncu prehodne dolo~be. V ustavah je to manj
obi~ajno. Pri nas ni bilo nikoli - on je navedel primere, da se tudi v ustavah pi{e - pri nas
je bilo vedno to. Z izvedbo se pa ne ukvarja ustava, ampak zakon za izvedbo. Ampak ti
argumenti, ki sta jih navedla zdaj na koncu, so zame prepri~ljivi v tem smislu, da ustavni
zakon za izvedbo ustave je bil zami{ljen v ustavi kot zakon za izvedbo te ustave in ni
nujno, da to velja za naprej. Tako, da jaz bi bil za re{itev, ki jo omenjata ona dva pod b).
Jaz mislim, da je a) tudi dovolj korektna, samo lahko naletimo na te`ave takrat, ko bomo
imeli zelo kratko spremembo ustave pa zelo obse`ne dolo~be za izvedbo ustave. To se
nam `e zdaj deloma dogaja, {e bolj bi se nam pa lahko kdaj v prihodnje. Spremenimo
nekaj besed v ustavi, potem pa moramo zelo veliko re~i, kako se to izvaja. In takrat bo
ve~ina ustavnega zakona se nana{ala na izvedbo. Medtem ko ~e bi vzeli to drugo, kar
izhaja iz iste argumentacije, se pravi, da bi imeli ustavni zakon za spremembo ustave,
potem bi imeli pa zakon za izvedbo ustavnega zakona z argumentacijo, da to ni treba,
da se imenuje ustavni zakon, ker je to bilo samo ime za to prvo izvedbo celotnega akta
ustave. Seveda bi to bil posebni zakon {e naprej, ker bi se sprejemal s posebej strogo
ve~ino. Jaz ne re~em, da tudi to nima nobenih slabosti, gotovo jih tudi ima. Tako da, kar
se mene ti~e, bom {e enkrat ponovil. Bistveno je, da smo pri{li do imena. Zdaj, ali bo
re{itev pod a) ali pod b) sprejeta, se mi ne zdi tako usodno vpra{anje. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Dr. Grad.
dr. FRANCI GRAD: Ali lahko samo {e nekaj dodam? Namre~, ravno to, kar je povedal zdajle kolega Ribi~i~ na koncu, me je pravzaprav nagnilo k razmi{ljanju, da ni nujno,
da zdajle - kako bi ~lovek rekel? - za~rtamo neko zelo rigidno - rigiden na~in glede tega,
ampak se mi dozdeva, da je pravzaprav tole, kar sva predstavila s kolegom Kau~i~em v
a) in b) tisto, kar ni treba izbirati eno ali drugo, ampak je mo`no eno ali drugo. Namre~,
res lahko nastopijo zelo razli~ne situacije, situacije, v katerih zado{~a en sam ~len za izvedbo, pa tudi situacije, kjer je potrebno izvedbo urediti zelo podrobno, kjer gre za veliko vsebino, ki bi prav pravno-tehni~no, lahko re~em, se strinjam z njim, {trlela ven. Torej mislim, da je treba ravnati zelo fleksibilno glede tega, od situacije do situacije razli~no. Zdaj za~rtajmo samo smer, ali je ta osnovna smer pravilna; ~e je ta pravilna, potem
se bomo odlo~ali. V ve~ini primerov, sem jaz osebno prepri~an, bo zado{~alo nekaj
manj{ih prehodnih dolo~b. V~asih bo nemara res potrebno tudi poseben ustavni zakon
za izvedbo, ampak to bo res odvisno od vsebine in narave spremembe same. Mislim, da
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je glavna odlo~itev v tem, ali gremo ali naredimo ta pomemben premik na nek na~in
prelom z dosedanjo prakso. Pri tem moram ponovno na nekaj opozoriti. Ti amandmaji,
ki smo jih sprejemali na koncu, so bili pravzaprav amandmaji samo po imenu, dejansko
so `e prevzemali tehniko, kakr{no midva predlagava. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Dr. Kau~i~.
dr. IGOR KAU^I^: Samo kratek poseg. Nekaj bi {e rad dodal k temu, v glavnem
okrog tega drugega akta, torej izvedbenega akta. To, kar po~nemo pri nas, in temu bi
tudi lahko rekli tradicija, tega zunaj ne poznajo. Ko sprejmejo ustavno spremembo, so
dolge in {iroke razlage, ki so nekako nam blizu, vidim, zelo redke. Mi pa imamo dolge
ustavne izvedbene zakone, govorim o spremembi ustave, seveda ne o ustavi, ustava je
en prehod na nov sistem, ampak izvedba ustavnega amandmaja ali spremembe, pa seveda zelo na dolgo in {iroko razlagamo z natan~nimi podatki, kaj je treba {e storiti in to
z zakonom, ki ima ustavno veljavo, ne s kak{nimi ni`jimi akti. Kajti nikjer ni dolo~eno,
mislim, da je to spet neka praksa, da bi morali s tako visokim pravnim aktom, torej tako
pomembnim, urejati prehodni re`im. ^e izhaja ta prehodni re`im iz spremembe ustave,
je, kar se mene ti~e, povsem vseeno v aktu, katere ravni se to ureja. Ampak to je neka
tradicija, kaj vem, iz preteklosti, da naj ima izvedbeni akt vsaj enako raven kot ustavna
sprememba, da ne bi morebiti kdo kasneje spreminjal. Poudarjam, zunaj so izvedbeni,
torej na tej ravni izvedbeni akti sila redki. Pri nas pa `e tudi iz tega prilo`enega amandmaja se vidi, da se bo tradicija {irokih, gostobesednih izvedbenih aktov nadaljevala. Torej tako, kot je bilo to v preteklosti, da smo imeli amandma v treh besedah, izvedbeni
zakon pa potem na {tirih petih straneh. To, moram re~i, zunaj ni ravno pogosto. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Lahko vpra{am ~lane Ustavne komisije, ~e se globalno strinjajo za usmeritev, v katero smer bi se ta problem razre{eval,
ker mislim, da bi potem dokon~na oblika bila itak sprejeta v tej dokon~ni fazi, torej v
predlogu akta, ki ga bo, ~e bomo potem sprejeli tudi nadaljnje poti, torej ki bi ga potem
pripravila Ustavna komisija. Ali kdo od ~lanov Ustavne komisije nasprotuje tem razmi{ljanjem, ki so bila v razpravi o tej usmeritvi? Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Spo{tovani! Po obrazlo`itvah, ki sem jih bral in poslu{al, je meni
najbli`ja varianta A.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Ribi~i~ je rekel, da mu je bli`ja varianta B. Ampak jaz sem predzadnji poseg dr. Grada razumel, da je tukaj {irina in da dokon~na odlo~itev ali A ali B ni potrebna danes. Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Jaz bi samo {e nekaj zdaj vpra{ala strokovnjake, ki
nam, moram re~i, zelo posku{ajo ustre~i in skupaj priti do neke pametne re{itve. Namre~, ali se utegne pojaviti situacija, teoreti~no, da nekdo spro`i postopek pred Ustavni
sodi{~em in vpra{a Ustavno sodi{~e ali bi bil tak ustavni zakon potem v skladu z ustavo.
Namre~ zaradi tega, ker ste govorili o tem, da je ta ustavni zakon za izvedbo ustave tukaj
bil omenjen samo za izvedbo te ustave. Kak{no ustavo bomo pa imeli zdaj? Jaz mislim,
da bomo imeli to ustavo, {e vedno bomo imeli ustavo Republike Slovenije. Jaz samo
vpra{ujem.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Dr. Kau~i~.
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dr. IGOR KAU^I^: Ne razumem vpra{anja, pravzaprav. Ustavni zakon je tako zunaj presoje. Ne vem, zakaj..
DARJA LAVTI@AR BEBLER: ... ker se povezuje s tem ustavnim zakonom. Tako bi
morala bolj to~no vpra{ati.
dr. IGOR KAU^I^: Ta materija bo v celoti v enem aktu. Ta akt se bo imenoval ustavni zakon. Samo po vsebini bosta v tem aktu dve lo~eni, po vsebini torej, materiji. Akt
bo pa eden z enako pravno veljavo. In ni mogo~e, da bi katerakoli dolo~ba v tem aktu
bila druga~ne pravne veljave kot druga. ^e sem prav razumel.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Mag. Cerar in dr. Grad. Prosim? Bom potem
dal besedo.
mag. MIRO CERAR: ^e dovolite eno vpra{anje, do katerega je prihajalo zato, ker
v teh dveh dneh nismo mogli o vseh zadevah biti v stiku. Namre~ Ustavno sodi{~e presoja skladnost vseh drugih aktov z ustavo. In zdaj se postavlja, po moje to vpra{anje. Tisti del ustavnega zakona, ki pomeni akt o spremembi ustave, je ustava sama potem, ko
je sprejet. In kako zdaj jasno razmejiti, da bo nedvoumno, da tisti drugi del ustavnega
zakona, ki pa je izvedbeni, pa ni stvar presoje pred Ustavnim sodi{~em, ko se presoja
skladnost zakona z ustavo. To bi bilo treba res raz~istiti, da bi bilo vsaj v neki obrazlo`itvi, ~e bi {li v to odlo~itev, to zelo jasno formulirano. Da ne bi potem tukaj prihajalo do
terminolo{kih in vsebinskih neskladij. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Dr. Grad.
dr. FRANCI GRAD: Jaz sem hotel opozoriti na tole. Ustavni zakon, tukaj ne moremo zdaj razmi{ljati o njegovi formi kaj je vsebina ustavnega zakona, ~e ga bomo tako
koncipirali. Vsebina je sprememba ustave. To je tisti akt, ~e se tako odlo~imo, o katerem
govori ustava. Torej, ustavni zakon je sprememba ustave in ustavni zakon, kot samo forma vsebine, ki je sprememba ustave, ne more biti podvr`ena ustavni presoji, ker je ta
del ustave. Ta je del ustave, ni nekaj drugega. Ta je na~in, kako se taista ustava spremeni. To je ustavni akt. In ~e je znotraj tega akta dolo~en tudi na~in njegove izvedbe, je to
{e vedno akt istega ranga. Tako kot ~e pogledamo zakon, prehodne in kon~ne dolo~be
zakona niso ni`jega ranga, so zakon in isto velja za ustavni zakon. S tega vidika seveda
je veliko bolj ~ista re{itev kot akt. Nedvomno. Kajti pod ina~ici pod B se to vpra{anje
lahko zastavi na druga~en na~in. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Sem hotel re~i, da tisto, o ~emer izgleda, da je popoln konsenz,
je to, da bi z ustavnim zakonom spreminjali ustavo. Da je pa vpra{anje, prej je dr. Grad
formuliral nekoliko druga~e kot zdajle, da bi v odvisnosti od konkretnega primera in
tudi od obsega izvedbenih aktov presojali kdaj se bomo odlo~ali za A ali za B. Ampak tisto, kar najbr` zdajle sklenemo, je to, da se spremembe sprejemajo ali poimenujejo kot
ustavni zakon za spreminjanje ustave. To okrog izvedbe pa se lahko pusti nekoliko odprto pa tudi presojo koliko obse`no bo. Dr. Kau~i~ je `e malo naslovil kritike, da to, kar
pripravljamo, so kar preobse`ne dolo~be. Morda preobse`ne. Morda je prednost tega,
kar je pod A predvideno, da ne bi silili v zelo kratke, ker v ustavi pa~ ne morejo biti in
tudi v zakonu, ki nosi naslov ustavni zakon za spremembo ustave. Roki seveda lahko
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so, ampak ne morejo pa biti neke zelo podrobne in nepomembne malenkosti in to sili v
druga~en jezik in v druga~no bolj zgo{~eno vsebino kot to velja za zakon, ki nosi naslov
zakon o izvr{bi ustave zapisano.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: @eli {e kdo besedo o tem vpra{anju? Lahko
zaklju~im s tem, da ... Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: ^e pogledamo vsebino predlaganih tekstov tako za spremembo
ustave kot ustavnega zakona za izvedbo, se pa~ jasno lo~i ta vsebina na dve stvari. Eno
je umik te prepovedi iz 68. ~lena, drugo pa je {panski kompromisni predlog, povzet v
tem ustavnem zakonu. Sedaj je vpra{anje, ali je to potrebno. Za ratifikacijo pridru`itvenega sporazuma je dovolj sprememba ustave. Po mojem mnenju ni treba, da vnesemo
notri {e {panski kompromisni predlog. Razen koliko `elimo s tem tisto minimalno omejitev, ki jo vsebuje, dvigniti na to raven,da to lahko naredimo na ta na~in kot je predlagal
kolega Pahor, z zakonom, ki se ga sprejme z dvotretjinsko ve~ino.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Razprava gospoda Jan{e je `e delno {la `e
preko tega vpra{anja zgolj v kak{ni obliki sprejeti oziroma predlagati spremembe. Je {la
`e v to smer, ki jo bomo sedaj nadaljevali. Iz va{e razprave pa sem razumel, da pa samo
dejstvo, da bi bila to oblika ustavnega zakona, pa ni, ni druga~nih pogledov in se je gospod Ribi~i~ tudi umaknil glede amandmaja in smo razumeli tudi njegovo razpravo. Ali
bi lahko ta del zaklju~il s tem, da bi {e nekatera vpra{anja, ki so se tukaj odprla, nekatere
nianse {e posku{ali dore~i. Druga~e pa na~eloma pa Ustavna komisija podpira torej to
obliko ustavnega zakona za spremembo ustave, s ciljem, da bi ta drugi del, kot smo rekli, bil vendarle ~im kraj{i. Ker je to prvi~, mislim, da je to najbolj{i napotek za morebitne nove spremembe kadarkoli `e bodo, da bodo tudi take sprejeli, da ne bomo preve~
odebelili te knji`ice, ki jo imamo pred seboj. Predlagal bi, da gremo na drugo vpra{anje
kot strokovno vpra{anje, ki smo ga izpostavili na prvi seji. To je vpra{anje vzajemnosti.
Dobili smo tudi mnenje prof. dr. Bohteta? Ga lepo pozdravljam. Ali zvo~niki sedaj delajo? Dal bi besedo prof. dr. Bohtetu.
dr. BORUT BOHTE: Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej za va{e ljubeznivo
povabilo, da napi{em ta skromen prispevek in se udele`im dana{nje va{e seje. Za svoje
opravi~ilo moram re~i, da sem predv~eraj{njim zve~er od gospoda Cerarja zvedel za to
povabilo in za vpra{anje, ki bi naj ga na kratko prikazal. Namre~ na~elo vzajemnosti v
mednarodnem javnem pravu. Obseg bi bil tudi dolo~en, dve strani. Glede tega sem uspel. Uspel sem tudi nekaj napak tiskovnih pustiti, zaradi tega, da sem prikazal, namre~,
na~elo vzajemnosti v mednarodnem javnem pravu... En "a", en "k in trije "i" so odve~ v
tem tekstu in se opravi~ujem, da...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Bomo upo{tevali.
dr. BORUT BOHTE: ...bili pripravljeni, no ampak glede same vsebine bi pa rad
povzel tisto, kar mislim, da je najbolj va`no pri tem pisnem prispevku. Namre~, najprej
sem podal eno definicijo iz dikcionarja mednarodnega javnega prava, kaj pomeni pojem vzajemnosti. Ta prevod je malo okoren, ker je iz franco{~ine, ampak bistvo tega
pojma je, da gre pravzaprav za na~elo, po katerem dr`ave postopajo enako ena proti
drugi. To na~elo je tudi v notranjem pravu, {e bolj, kot v mednarodnem javnem pravu se
162

2. seja Ustavne komisije DZ RS

nahaja v mednarodnem zasebnem pravu, ampak v mednarodnem javnem pravu se pa
`e zelo zgodaj pojavi in sem omenil pogodbe Ramzesa II. s svojimi kolegi vladarji v tistem ~asu, ko se to na~elo `e omenja in uporablja. Kljub temu, da je tako zgodaj to na~elo nastalo, se pa pravna doktrina z njim pravzaprav skoraj ni ukvarjala. ^e pogledamo
sisteme mednarodnega prava pa tudi monografije, monografska dela, knjige o mednarodnem pravu, bomo videli, da se zelo pogosto to na~elo omenja, v indeksih recimo so
ogromne {tevilke pod na~elom vzajemnosti, ampak ko pa podrobneje pogledate odgovarjajo~e strani, pravzaprav o pravni naravi tega na~ela skoraj ni~ ne izveste. Uspel sem
izbrskati v Recueil des cours, to je zbirki prenove iz Akademije za mednarodno pravo iz
1967. leta, edino tak{no teoreti~no monografsko delo francoskega, sedaj `e umrlega
prof. Michela Virallyja o na~elu reciprocitete, torej vzajemnosti v sodobnem mednarodnem pravu. Obseg je pribli`no sto strani. ^e bi koga podrobneje, to komisijo zanimala
podrobnej{a vsebina tega prispevka, jaz imam tukaj, lahko se na `eljo razmno`i, no,
ampak on je res eden redkih, ki se je tega zelo temeljito lotil. No, tisto, kar je bistveno pri
tem na~elu v zvezi z mednarodnim javnim pravom je to, da izhaja iz temeljnih pravic in
dol`nosti dr`av, in sicer predvsem pravice do suverenosti in do enakosti dr`av. Dr`i
tudi to, da je postalo zaradi prakse dr`av del ob~ega mednarodnega obi~ajnega prava.
Mnogi teoretiki mislijo, da je tudi splo{no na~elo mednarodnega prava, jaz sem pa prepri~an, da tudi odgovarja kriterijem to~ke c) 38. ~lena statuta meddr`avnega sodi{~a v
Haagu, ki govori o formalnih virih mednarodnega prava. To se pravi, da gre za tak{no
pravno na~elo, ki je skupno pravzaprav vsem pravnim redom vseh dr`av sveta in da izhaja iz njihovega notranjega prava in se zato kot tak{no tudi uporablja kot formalni vir
mednarodnega prava. Po svojem bistvu se, ~e ni izrecno navedeno v mednarodnih pogodbah, tudi predpostavlja, da velja v odnosih med dr`avami bodisi na bilateralni ali
multilateralni ravni to na~elo, ampak kljub temu je zanimivo, da so dr`ave {tele za potrebno, da kompletno v {tevilnih mednarodnih pogodbah vna{ajo to klavzulo, vna{ajo
to na~elo vzajemnosti. Jaz sem navedel tudi v svojem prispevku, na katerih mednarodnopravnih podro~jih se zlasti uporablja na~elo vzajemnosti, ne bom vseh na{tel, kar je
tukaj zapisano, ampak zlasti pogosto v mednarodnem pogodbenem pravu, v pogodbah s podro~ja diplomatskih odnosov zlasti glede ravni diplomatskih odnosov, privilegijev in imunitet diplomatskih in konzularnih predstavnikov, posebej glede polo`aja in
tretmaja dr`avljanov ene in druge dr`ave, skratka tujcev, pride k ekstradiciji pri izvr{evanju sodnih odlo~b in priznavanju, tudi priznavanju diplom v trgovinskih pogodbah,
zlasti pogosto glede izogibanja dvojnega obdav~evanja, maloobmejnega prometa, odprave deviznih re`imov, tudi v pomorskem pravu, ~eprav ne tako zelo jasno in pa glede
uporabe represalij, retaliacije tudi kot ene od oblik represalij, in pa zlasti retorzije, omenil sem tudi, da ga najdemo pri klavzulah o mirnem re{evanju sporov, zlasti tako imenovana fakultativna klavzula obveznega pravosodja po 36. ~lenu statuta meddr`avnega
sodi{~a v Haagu temelji prav izrecno na na~elu vzajemnosti. No jaz sem menil, da za
razpravo v va{i ustavni komisiji je zanimiv predvsem tisti vidik, ki se nana{a na na~elo
vzajemnosti v zvezi z polo`ajem tujcev, nekaj sem iz Virallyja prevzel, ker je mogo~e,
pravzaprav pravne filozofije, ampak se mi je zdel zanimiv, namre~ on je menil, da s tem
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ko glede pravnega polo`aja tujcev oziroma njihovega izena~evanja s pravicami in pravnim statusom lastnih dr`avljanov, dr`ave pravzaprav uvajajo neko diskriminacijo, uvajajo diskriminacijo dr`avljanov tistih dr`av, za katere ta klavzula, ta vzajemnost, ne velja.
No, in meni se je zdelo zanimivo, da je ravno pri evropskem sporazumu, ki je na{ poglavitni problem tudi za ratifikacije in za spremembo ustave, da pride do tak{ne diskriminacije, ne samo do dr`avljanov drugih dr`av, ki niso dr`avljani ~lanic evropske unije,
ampak celo med samimi dr`avljani dr`av evropske unije, zato ker vsi ne u`ivajo privilegije, ki jih drugi odstavek priloge trinajst evropskega sporazuma daje tej dolo~eni kategoriji dr`avljanov dolo~ene dr`ave. Seveda pri tem pa je treba vedeti, da, in mislim, da je
to malo te`ji problem, ki se ga ne bi upal danes ~isto dokon~no dore~i, da pa je vendarle
treba pomisliti tudi na uporabo klavzule najve~jih ugodnosti. to je po angle{ki terminologiji "most favourite nation clause", ki v tistih primerih, ko med dolo~enimi dr`avami
velja, pravzaprav tudi podeljuje enak status dr`avljanom teh dr`av, ~eprav z njimi ni bila
sklenjena konkretna mednarodna pogodba ali pa zajeto na~elo vzajemnosti, to zato
omenjam, ker sem nekje ob neki prilo`nosti sli{al, da neka zelo mo~na dr`ava ima neke
skrbi, da ne bo ona sedaj pri tem diskriminirala v tem smislu, kot sem prej govoril, ampak ker prav za ta primer vem, da je nasledovan tudi re`im klavzule najve~jih ugodnosti, mislim, da je ta njihova skrb bolj rezultat nepoznavanja te finese mednarodnega javnega prava in tega dela mednarodnega pogodbenega prava. Mislim, da je to pomemben element, ki bi ga kazalo v bodo~e poglobiti in imeti v mislih in tudi v tej smeri imeti
pripravljen odgovor, ~e bi prihajalo do kak{nih tak{nih pomislekov, ali pa nasprotovanj
na{im programiranim spremembam 68. ~lena na{e ustave. ^isto na koncu, mi je `e malo
obseg diktiral, malo kraj{i zapis, ampak menim pa, da je morda najbolj bistveni, sem
ocenil najnovej{i predlog Vlade Republike Slovenije Ustavni komisiji za njeno odlo~anje kot zelo ustrezen predlog, ne samo iz razlogov, ki so na{teti v obrazlo`itvi - jaz sem
tukaj nekaj teh razlogov navedel, kot npr. ohranitev temeljnega izhodi{~a iz 13. ~lena
ustave, izena~evanje pojmov zemlji{~a in nepremi~nine, afirmativen na~in opredelitve
polo`aja oziroma pravic tujcev na podro~ju nepremi~nin in tako naprej. Zlasti poleg
tega sem menil, da je zelo pomembna navedba zakonske ali mednarodne pogodbene
mo`nosti pridobivanja lastninske pravice na nepremi~ninah za tujce ob pogoju vzajemnosti. Tukaj, ~eprav sem imel namen `e prej, ampak sem se ustra{il, da bo obseg prevelik, omenjam, da je v doktrini poznana trojna delitev, trojno gledanje na pojem na~ela
vzajemnosti. Eno je t.i. diplomatska vzajemnost, ki je omenjana tudi v obrazlo`itvi s strani Vlade Republike Slovenije. Skratka, gre za vzajemnost, ki je podana in zajeta v mednarodni pogodbi. Drugi pojem je t.i. zakonska vzajemnost, ker je mi{ljena notranja zakonodaja in tretja je t.i. dejanska vzajemnost po kriteriju u~inkovitosti. Teoretiki omenjajo tudi druge nazive, recimo, realna vzajemnost ali materialna vzajemnost. Jaz sem se
odlo~il za ta izraz "dejanske vzajemnosti". Menim, da je predlagani tekst razumeti in razlagati tako, da so mi{ljene vse tri vrste pojma vzajemnosti. Morda sem se malo nerodno
izrazil, ko sem rekel "na kumulativni na~in", ampak pri tem sem mislil na to, da je v tem
predlaganem tekstu, da so pravzaprav vsi ti trije pojmi vzajemnosti zajeti. Da je zlasti
pomembna ta zadnja delitev na dejansko vzajemnost, ki jo nekatere dr`ave v svoji po164
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godbeni praksi celo izrecno stipulirajo, ko govorijo o tem, da mora tudi v praksi priti do
dejanskega izvajanja na~elno formalno zajam~ene vzajemnosti. Dejansko neizvajanje
`e pogodbeno stipulirane in dolo~ene vzajemnosti lahko vodi, po splo{nem mnenju v
mednarodnem pravu, tudi v to, da se dr`ava, ki je sicer zavezana na dolo~eno ravnanje,
lahko ekskulpira in ni dol`na izvajati te svoje obveze, ~e druga stran, ~e druga pogodbena stranka, bodisi bilateralna ali, ~e gre za multilateralni odnos, tega ne izvaja. Torej
menim, da je ta zadnji pojem dejanske vzajemnosti tudi vsebinsko vklju~en v vladni
predlog, ni izrecno, expresis verbis, omenjan; osebno mislim, da niti ni potrebno, da bi
bil izrecno omenjen, ampak da tak{na razlaga v tej smeri, kot sem ga sedaj podal, lahko
zadostuje za to razumevanje. Predvsem se mi je zdelo zelo pomembno pri tem novem
predlogu, z dne 16. junija 1997, da ostane Dr`avnemu zboru, to se pravi vam, spo{tovani gospodje in gospe poslanke, diskrecionarna pravica, da vi sami odlo~ate o tem, ko
boste ratificirali mednarodne pogodbe in gre se za tiste mednarodne pogodbe, to je tudi
v obrazlo`itvi pravilno zapisano, za katere je Dr`avni zbor pristojen, torej ne za tiste
druge, ki bi jih ratificirala vlada z uredbo, da namre~ po tej poti sami odlo~ite, kdaj, v
kak{nem primeru, v koliko in v kak{ni meri ste pripravljeni {e nadaljnje izjeme delati pri
sklepanju novih mednarodnih pogodb v zvezi s pravicami tujcev pri pridobivanju lastninske pravice na nepremi~ninah, ampak seveda ob pogojih tako razumljenega na~ela
vzajemnosti. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, dr. Bohte. Prvi se je prijavil dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Ja, mi smo kot Zdru`ena lista `e v delovnih fazah posebej opozorili na problem vzajemnosti. Zlasti nas je skrbela ta formulacija, ki je tudi v tem prvem
uradnem predlogu vlade bila: mednarodna pogodba ali ~e obstaja vzajemnost. In zaradi tega smo zelo zadovoljni `e s tem, kar je vlada predlagala. Mislim, da pa je {e korak
naprej narejen v tem delovnem gradivu za dana{njo sejo, sklep o za~etku postopka zaradi tega, ker je {e bolj jasno kot v formulaciji vlade povedano, da obakrat pride vzajemnost povsem nedvoumno v po{tev, se pravi zakon ob pogoju vzajemnosti, mednarodna
pogodba ob pogoju vzajemnosti, ni mo`en noben dvom in bi tudi plediral za to potem,
ko se bo v drugi fazi pripravljalo besedilo, da bi ~im ve~ te jasnosti zadr`ali tudi v tistem
besedilu in da ne bi bilo mo`no nobenega dvoma, ali se vzajemnost nana{a samo na
mednarodno pogodbo ali tudi na zakon. S tega vidika, to, kar je v opombi re~eno, po
mojem mnenju ni ve~ relevantno, skratka mi smo imeli idejo o dvotretjinski ve~ini za tiste zakone, kjer vzajemnost ne bi bila upo{tevana. Mi smo namre~ ra~unali s tem, glede
na besedilo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Mozeti~ je to predlagal.
dr. CIRIL RIBI^I^: Ja, mi smo tudi v~eraj {e na tistem sporazumevanju. Ampak {lo
je za problem, ~e bi se dalo tolma~iti tako, da zakon ali mednarodna pogodba, lahko
brez vzajemnosti to dolo~i, potem bi mi terjali posebno kvalificirano odlo~anje o tem
vpra{anju. Jaz ne vem in spra{ujem vlado, mogo~e bo gospod Lojze Janko znal na to odgovoriti. Ali si lahko predstavljamo kak{no situacijo, da bi bilo smiselno, da Slovenija
pristane na re{itev, da tujci lahko pridobivajo pri nas premo`enje brez vzajemnosti, ker
potem bi terjali tak{no kvalificirano ve~ino. ^e te potrebe ni, potem absolutno nam za2. seja Ustavne komisije DZ RS
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do{~a ta formulacija brez opombe. In samo {e eno opozorilo, to, kar je prof. Bohte tukaj
govoril, zlasti to zadnje, da so mi{ljene pri tem vse tri vrste pojma vzajemnosti skupaj,
mislim, da je zelo pomembno, da pride v obrazlo`itve Ustavne komisije, ker se bo pozneje pri tolma~enju, kaj je ustavodajalec pri tem mislil, ne bo teh mo`nosti, da bi kdo to
o`je tolma~il. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. @eli besedo gospod Janko?
LOJZE JANKO: Hvala lepa. Mi smo, ko smo iskali potem iz tistega dodatnega
predloga, ko smo temeljili svoje stali{~e ravno na tem, da ne bi bilo mo`nosti, da bi recimo ne bilo vzajemnosti in da bi bil potreben zakon, ki bi potem z neko kvalificirano
ve~ino te stvari urejal. Skratka, iz vladnega dopolnjenega predloga jasno izhaja, zakon
ob pogoju vzajemnosti ali mednarodna pogodba ob pogoju vzajemnosti. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Ali lahko ocenim, da smo v zvezi s to
razpravo pravzaprav pri{li `e na gradivo, kot delovno gradivo, ki smo ga tudi vam posredovali, torej glede sklepa za~etka postopka, kajti nekatere re{itve in usmeritve so tukaj tudi prisotne `e v tem gradivu. Bi lahko na kratko to gradivo komentiral, gospod Cerar?
mag. MIRO CERAR: Torej to delovno gradivo v bistvu povzema predlog za za~etek postopka spremembe ustave, ki ga je dala vlada in pa tiste prve preliminarne razprave, ki so bile na tej komisiji `e na prvi seji izra`ene, kajti zaenkrat, bom rekel in kako
med strokovnjaki prevladuje to mnenje, da je tukaj, ker zdaj vzpostavljamo neke nove,
torej nova pravila znotraj ustave, pomembno, da se vedno pri spremembah ustave dr`imo dispozitivnega na~ela v osnovi, se pravi, da sledi predlogu, potem pa lahko Ustavna
komisija znotraj, bi rekel, okvirov tega predloga, pa~ ta predlog nekoliko spreminja,
medtem ko verjetno obratno ravnanje, da bi popolnoma odstopala od smeri predloga,
ne bi bilo korektno. Zato je ta predlog oziroma to delovno gradivo, tako kot sem rekel,
tisto, kar je dala vlada in samo razdeljeno na to~ke in zraven so {e te opombe in pripombe komisije, tako da to je vse. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. @eli kdo o tem razpravljati? Gospod
Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz bi nekaj vpra{al, ~eprav dobro vem, da je lahko stvar samo, da je to lahko predmet samo neke {pekulacije,
neke zaskrbljenosti, da se ne bi zna{li kdaj v te`avah potem pri izvedbi teh stvari. Skratka, spra{ujem naslednje. Ali ta dikcija te obrazlo`itve dejansko omogo~ajo potem tudi
realizacijo pridru`itvenega sporazuma, ne da bi se kdo spomnil in bi zahteval od vsake
dr`ave ~lanice posebej {e mednarodno pogodbo recimo o tem, da se dovoli slovenskim
dr`avljanom, ki so bivali tri leta v dani dr`avi, pa~ mo`nost, da nakupijo nepremi~nine v
tej dr`avi. Ali je to absolvirano s tem, da te dr`ave ratificirajo na{ pridru`itveni sporazum? Ali je {e mo`no, da nekdo komplicira na na~in, kot sem rekel?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Lahko to vpra{anje naslovim na dr. Bohteta
oziroma odgovor na to vpra{anje?
dr. BORUT BOHTE: Jaz mislim, da ne, da je odgovor negativen, ker ~e pogledamo
dikcijo evropskega sporazuma in pa besedilo priloge trinajst, tam je govora o na~elu
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vzajemnosti in tiste dr`ave, ki ratificirajo ta sporazum, so s tem pravzaprav tudi priznale
na~elo vzajemnosti in jaz mislim, da nekdo od zunaj potem ne bo zahteval neko novo
sklenitev pogodbe, ker je to vsebovano `e v tej pogodbi in se {teje, da so vse pogodbenice pravzaprav vezane na ta na~ela, ki so v tem sporazumu, torej odgovor je negativen.
Ja, na italijansko recimo notranje pravo se pa jaz ne razumem.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: @eli besedo gospod Thaler? Ne `eli. Vsekakor
je pomembno, da naprej delamo. Mislim, da je pomembno, da se dogovorimo tudi o tej
dvojni fazi. Ne bi rad bil kakorkoli prezgoden v kakr{nikoli napovedi, ampak ocenjujem, da Ustavna komisija dobro dela. To je prva ocena. Tega nisem rekel. To, kar je gospod Jan{a sedaj rekel je zelo pomembno. Ocenjujem, da je Ustavna komisija imenovana. Mislim, da se je ta zaplet zelo korektno re{il na obeh straneh in bi se zahvalil obema
stranema, da sta to re{ili. Gospod Anderli~, predlagam, da ne razpravljate na to temo.
Dobro. Umikam kakr{nokoli razpravo na to temo. Predlagam, da s sejo nadaljujemo.
Torej, na podlagi dejstva, da bo Ustavna komisija predlagala Dr`avnemu zboru predlog
za za~etek postopka za spremembo 68. ~lena ustave. Po~asi bi nekako lahko dal neko
oceno, da imamo pogoje, da tak sklep predlagamo Dr`avnemu zboru. Te pogoje bi utemeljili z naslednjim. Najprej bi za~el pri Dr`avnem zboru in pri kolegiju predsednika
Dr`avnega zbora, ki se je strinjal s pogojno odlo~itvijo, da ~e bo dose`en konsenz na
Ustavni komisiji in {e ob tem tudi ~im ve~ji konsenz v parlamentarnih strankah, da je
lahko prihodnji torek dopoldne ali popoldne, kar se dogovorimo, izredna seja Dr`avnega zbora, na kateri bo osrednja to~ka dnevnega reda za~etek postopka za spremembo tega ~lena ustave. To je prvi razlog za moj optimizem. Drugi je pa ta, ker sem tudi
vabljen na pogovore s predsedniki parlamentarnih strank, kjer so tudi nekateri ministri,
tudi predstavniki poslanskih skupin parlamentarnih strank na tem {ir{em pogovoru, da
se nekatere pomembne zadeve, ki se dotikajo tega sporazuma med parlamentarnimi
strankami, dobro premikajo naprej. To je pa moj drugi argument, da spra{ujem ~lane
Ustavne komisije, ~e ocenjujejo, da so nastopili razlogi, da razmi{ljamo o tem, da bi tak
sklep tudi oblikovali. Prosil bi, ~e bi se za to odlo~ili. Zelo pozorno pogledamo tudi to
delovno gradivo. Zahvalil bi se tistim, ki so zelo intenzivno v teh dveh dneh delali na
tem vpra{anju, tudi pono~i, in bi bilo to dobro gradivo in da bi s tem imeli gradivo za
sejo Dr`avnega zbora. Lahko predlagam, da bi {li preprosto po vrsti kot je to gradivo zapisano, ker to je nekak{en scenosled zadeve, kot bi se pa~ zgodilo na tej seji. Gospod
Cerar, prosim.
mag. MIRO CERAR: ^e dovolite, samo nekaj sem prej {e pozabil povedati. Predlagatelj Dr`avnemu zboru je vlada. Zato pravzaprav Ustavna komisija, ~e pogledate na
drugi stran tega delovnega predloga, sklepa, poda samo mnenje k tak{nemu sklepu, ki
v bistvu sledi predlagateljski in predlagateljevi intenci, lahko ga nekoliko spremeni v to
mnenje. To mnenje bo lahko v podporo, lahko ne, ampak to je nekako osnovna forma
tega. Tako da je pravzaprav tukaj Dr`avni zbor suveren. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nekako, kot je vedno, da mati~no delovno
telo da stali{~e do neke to~ke dnevnega reda, ki se obravnava na seji Dr`avnega zbora,
delno lahko tukaj podrobno interpretiram. Torej, bi potem predlagal, da preberem, za
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razpravo seveda, sklep o za~etku postopka za spremembo ustave, in sicer 68. ~lena, na
podlagi predloga vlade, 5. junija, za~etek postopka in na podlagi, citiramo, odstavek ustave pa~ predlagamo torej sklep o za~etku postopka za spremembo 68. ~lena ustave.
Prvi~, Dr`avni zbor RS sprejema predlog Vlade Republike Slovenije z dne 5. junija. za~etek postopka za spremembo tega ~lena Ustave Republike Slovenije in drugi~, predlog
akta o spremembi Ustave Republike Slovenije pripravi Ustavna komisija, pri ~emer naj
izhaja iz naslednjih usmeritev - mi tokrat, {e ne bi opredeljevali naslov akta oziroma obliko, ampak smo se prej tudi dogovorili, v kak{ni formi bo ta akt pripravljen za to drugo
branje, kot bi ~lovek deloma ... Tako. Sedaj so pa usmeritve, ki so zapisane pod ena. To
je seveda zelo pomemben del; tujci lahko v Republiki Sloveniji pridobivajo lastninsko
pravico in druge stvarne pravice na nepremi~ninah vklju~no z zemlji{~i pod naslednjimi pogoji, prva alinea, ~e tako dolo~a zakon o pogoju vzajemnosti ali, druga alinea, ~e
tako dolo~a mednarodna pogodba, z dodatkom, ki jo ratificira Dr`avni zbor ob pogoju
vzajemnosti. Tukaj bi se bilo potrebno opredeliti do variantnega dodatka. Razumel sem
tudi razpravo in tudi pisno gradivo dr. Bohteta, da pledira oziroma podpira, da je ta druga alinea skupaj z variantnim dodatkom. Glede te opombe na prvi seji Ustavne komisije, kjer je bilo izra`eno mnenje, da bi bilo potrebno za sprejem aktov navedenih pod
obema alineama videti tudi ... eno ve~ino, je najverjetneje s tem re{en in je ta dilema razre{ena in to velja. O tem sta pred dvema dnevoma razpravljala dr. Ribi~i~ in gospod Mozeti~, kot se spominjam. Gospod Ribi~i~ je `e povedal, da ocenjuje, da je ta obrazlo`itev
zadostna. Gremo naprej. Prosim, gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Tako, da bomo sigurni ne, zato, ker to, o ~emer govorimo,
to je opomba o razpravi; na prvi seji je bilo izra`eno tudi mnenje, da bi bilo potrebno za
sprejem aktov, to se pravi tudi zakona, zakona o stvarnih pravicah tujcev z dvotretjinsko ve~ino torej.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod... Torej, tudi... To je zelo pomembno...
ROBERTO BATTELLI: ^e tako dolo~a zakon, recimo zakon o stvarnih pravicah
tujcev, potem bi to lahko bilo brano na ta na~in, da je potrebno tisti zakon z dvotretjinsko ve~ino sprejeti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Ribi~i~, prosim.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz bi rad pojasnil, za kaj je {lo. [lo je namre~ za vpra{anje, ali
bo lahko kak{en akt ali zakon ali mednarodna pogodba brez pogojev vzajemnosti dolo~il mo`nost, da tujci kupujejo nepremi~nine pri nas. ^im smo to mo`nost odpravili v
zgornjih alineah izrecno in natan~no za oba primera, torej ni ve~ nobenega primera, da
bi bilo to mo`no s katerimkoli aktom brez pogoja vzajemnosti. In mi smo samo na to vezali dvotretjinsko ve~ino, tako da ta opomba lahko, kar zadeva Zdru`eno listo, odpade.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Ja, zdaj delo tako poteka, kot da zdaj `e odlo~amo mi o teh vrsticah. Ampak odprti sta dve dilemi, na kar ste prej opozorili v uvodu. Prva je, ali so izpolnjeni pogoji za odlo~anje o tem, da Ustavna komisija predlaga za~etek postopka, in drugi~, vpra{anje teksta oziroma kot je prej mag. Cerar pojasnil, vpra{anje mnenja k temu
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tekstu. Kar se teh pogojev ti~e, jaz mislim, da niso izpolnjeni, ker za nas je pogoj ta sporazum parlamentarnih strank, ki se {e usklajuje. Se pravi, bi lahko danes kve~jemu pa~
pogojno dali neko soglasje k temu. Kar se pa ti~e teksta, pa jaz ne vidim smisla v tem, da
bi komisija v tej fazi `e natan~no dolo~ila vso to besedilo. Jaz mislim, da je za to prvo
fazo povsem dovolj, da se sklep glasi tako, kot pi{e v prvi to~ki in v drugi to~ki prvi stavek do vejice, "predlog akta o spremembi ustave Republike Slovenije pripravi Ustavna
komisija", pika, in ni~ ve~ naprej. Ker od tega sklepa, ki ga bo sprejel Dr`avni zbor, pa
do dokon~ne odlo~itve imamo pa ~as, da tekst oblikujemo. ^e pa bomo `e zdaj {li od
vejice do vejice in od stavka do stavka, potem danes sigurno ne bomo pri{li do odlo~itve. In jaz mislim, da to tudi ni treba. V prvi fazi, jaz mislim, da je dobro, da tekst je, da
vemo, v kak{no smer je podan predlog vlade, da so raz~i{~ena ali pa vsaj na pol
raz~i{~ena ta vpra{anja v zvezi z vzajemnostjo, pa v zvezi s formalno naravo teh aktov,
ki jih je treba sprejeti s spremembo ustave. Mislim pa, da ni nobene potrebe, da v tej fazi
mi do zadnje vejice dolo~imo ta tekst, ker druga~e ta seja ne bo kratka, pa tudi, vsaj jaz
nimam pooblastil, da za tak tekst glasujem. Zaradi tega predlagam, da se pa~ skr~imo
samo na to, ali damo predlog Dr`avnemu zboru oziroma soglasje k predlogu vlade, da
se za~ne ta postopek. In ta ~as do naslednje odlo~itve mora ta Ustavna komisija porabiti
za to, da potem oblikuje tekst.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Preden dam besedo kolegom, bi
rad odgovoril na prvo vpra{anje, ali so izpolnjeni pogoji, kjer je bil omenjen tudi ta zelo
pomemben sporazum parlamentarnih strank. ^e bi se danes dogovorili, da je recimo
izredna seja v torek popoldne, torej, vsekakor pred izredno sejo bi bila {e ena seja Ustavne komisije - pred izredno sejo, kjer bi dokon~no pa~ zadevo potrdili. Bi pa podprl
razmi{ljanje gospoda Jan{e danes vendarle, ~e bo tak dogovor in konsenz, podpora, da
pogojno Ustavna komisija da soglasje recimo vladi za za~etek postopka za spremembo
ustave. S tem bi tudi lahko operativno `e pripravili potrebno za eventuelno izredno
sejo. Kar se pa ti~e druge teme, bodo pa verjetno kolegi razpravljali. Jaz se spominjam
posega gospoda Ba{kovi~a pred dvema dnevoma, ko je govoril ne samo kaj, ampak
tudi kako. Jaz sem razumel sicer, da je to neka obveza, ki izhaja iz drugega zakona, ampak zaradi paralele naj bi bila tudi tukaj. In seveda te usmeritve - jaz sem pri~akoval, da
bi vsaj neka globalna usmeritev vendarle morala biti, tudi kako, ne samo kaj. Ampak to
je zdaj stvar dogovora na Ustavni komisiji. Gospod Pahor, potem pa gospod Bav~ar, pa
gospod Peterle.
BORUT PAHOR: Hvala lepa. Kar se obna{anja Zdru`ene liste glede sprememb ustave ti~e, bi rad pojasnil, da so izpolnjeni trije pomembni pogoji, da v lu~i sporazumevanja med strankami, ki {e te~e, in pri~akovanih odlo~itev, lahko za~nemo pa~ v neki
omejeni fazi s postopkom za spremembo. Najprej bi rad izrazil zadovoljstvo, da smo uspeli s trmo in doslednostjo opozicijske stranke prisiliti vlado, da je osredoto~ila svojo
pozornost tudi na vpra{anje za{~itne ureditve. Drugi~, kar se Zdru`ene liste ti~e, je pomembno, da smo v~eraj dobili zagotovilo predsednika vlade, da bo vlada pripravila pogoje oziroma kriterije, pod katerimi bodo tujci oziroma dr`avljani Evropske unije, ki so
tri leta bivali na ozemlju Slovenije, vedeli, ali lahko zaprosijo za pravice ali ne, in pod
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katerimi pogoji. Torej, ti kriteriji morajo biti vnaprej znani. In pogoj vzajemnosti, ki je tukaj v kumulativni dikciji, je tudi pomemben. Tako da, torej, iz teh treh razlogov menim,
da lahko torej v omejenem smislu za~nemo s tem postopkom. Itak se ne more zaklju~iti,
~e ne bo konsenza, za kar pa si bomo mi {e naprej prizadevali.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Kar zadeva prvo vpra{anje samega dokumenta, ki je... (...)... je
na{e stali{~e, da bi bilo dobro, ~e bi danes sprejeli sklep... (...)... Dr`avnemu zboru. Ta
trenutek se ne spu{~am v sam ~istopis, ker predvidevam, da bo to {e predmet dana{nje
razprave. Kar zadeva pogoj, ki je bil omenjen s strani Janeza Jan{e, bi rad, glede na to,
da sem s strani LDS usklajeval sporazum danes med parlamentarnimi strankami, obvestil Ustavno komisijo, da bom v nekaj minutah razdelil nov in v veliki meri `e usklajen
tekst, ~eprav {e z nekaterimi akterji nisem uspel do konca uskladiti, so pa vsi obve{~eni,
v katero smer ta sprememba gre in kako se bo ta tekst glasil. Tako da moram re~i, da obstaja cela vrsta okoli{~in, ki ka`ejo na to, da se zelo pribli`ujemo sporazumu, in bi to
lahko po mojem mnenju dobro vplivalo tudi na voljo ~lanov komisije danes, da vendarle pridemo do tega sklepa in za~nemo s formalnim postopkom. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Bav~ar. Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Jaz mislim, da se bli`amo ~asu, ko bo mogo~e naslednje odlo~itve spraviti v pravo zaporedje. Mislim, da je treba sporazum uskladiti, kakor je bilo to
v~eraj dogovorjeno, da je treba potem takoj opraviti notranje odlo~anje po strankah, ker
vsaj opozicijske stranke morajo to, kar bodo danes dobile v zadnji verziji, pogledati. Jaz
nimam pooblastila, da se sam o tem odlo~am. In da je potem v torek dopoldne, glede na
to, da so nekateri taki sestanki v ponedeljek popoldne, je takoj dopoldne lahko podpisovanje tega sporazuma, ki mu {e nekaj manjka, in je takoj zatem lahko seja Ustavne komisije in popoldne izredna seja Dr`avnega zbora. Za to rundo pa v na{i stranki tudi menimo, da se, ob predpostavkah glede nadaljnjega zaporedja odlo~anja, lahko ta sklep
pogojno sprejme; ne vidimo pa potrebe, da gremo naprej `e v natan~no definicijo drugega sklepa. Itak seveda mora po odloku komisija pripraviti besedilo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Peterle. Besedo bi dal {e
gospodu Cerarju.
mag. MIRO CERAR: Hvala! Torej po posvetovanju, sedaj eni... strokovnjaki smo
ugotovili, da pravzaprav predlog, ki ga je podal poslanec Jan{a, je povsem sprejemljiv,
celo zelo dober, ker glede na to, kar je v~eraj rekel `e gospod Ba{kovi~, da bi po neki
zelo sprejemljivi analogiji zakonom o referendumu bilo treba v vsakem primeru upo{tevati, da mora predlagatelj `e opredeliti tudi neko vsebino spremembe, kako in na
kak{en na~in naj se torej ustava spremeni, bi lahko res v to~ki dve postavili za besedo
Ustavna komisija piko, in bi bil to ta sklep, ki bi {el na Dr`avni zbor, pri ~emer bi pa potem stvar na komisiji, da se odlo~i ali v svojem mnenju se zgolj opredeli za ali proti, ali
pa to, kar je pod rimsko to~ko ena in dva, vklju~i v svoje mnenje Ustavni komisiji, kot
neko napotilo, to je pa neka druga mo`nost. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Sem razumel. Gospod Kacin.
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JELKO KACIN: To, kar bom rekel, se nana{a na naslednjo fazo, ampak zato, da bi
bili ob naslednjem branju malo bolje pripravljeni in bi predlagal, da se v zvezi z drugo
alineo pod rimsko ena variantni dodatek, ta predlog vendarle soo~i z zakonom o zunanjih zadevah, ki `e jasno in nedvoumno dolo~a, da ko gre za mednarodne pogodbe, je
njihovo sprejemanje dvofazno. Tako ali tako mora vlada najprej pripraviti osnutek sporazuma ali pogodbe in zato dobiti pozitivno mnenje odbora za mednarodne odnose, za
njegovo uveljavitev pa potrebuje zakon, torej ratifikacijo, in bi veljalo ponovno pregledati, ali bi veljalo tako jasno zapisano dolo~bo ustaviti tudi v ustavo, kajti `e sedanja
re{itev nas zavezuje, da tako pomembne akte, kamor mednarodne pogodbe zagotovo
sodijo, ratificiramo s posebnim zakonom.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Cerar.
mag. MIRO CERAR: ^e dovolite, pa morda bo {e gospod Bohte to {e bolj povedal.
Torej, zakon se lahko spremeni, in ta je tako `e star, se bo nekega dne spremenil, tako
da morda s tega vidika, kjer aktov ni, narobe, ~e je v ustavi to izrecno napisano, {e posebej zato, ker po na{i ustavi imamo mo`nost, da ne bom rekel, da se spremlja tudi mednarodne pogodbe, ki jih ne ratificira Dr`avni zbor, to je bilo v Ustavni komisiji takrat
tudi izrecno debatirano in iz konteksta ustave, ki ga bom potem tudi predstavil, ~e boste
`eleli, izhaja, da seveda najpomembnej{e ratificira zbor, je pa {e odprto morda za vlado
ali kaj takega, ker se ratificirajo manj pomembne mednarodne bilateralne, tak{ne pogodbe, z okvira vlade, tako da to so ti problemi, zakon, ustava, in pa ta drugi.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Jaz bi rada samo k temu vpra{anju dodala, jaz bi
predlagala, da bi ta druga alinea se glasila, ~e tako dolo~a ratificirana mednarodna pogodba, namre~ v poglavju o ustavnosti in zakonitosti na{a ustava na ve~ mestih govori o
ratificirani mednarodni pogodbi in se s tem ta problem re{i. Potem pa {e ena stvar, ko `e
imam besedo in bom tudi zelo na kratko povedala, spra{ujem, ~e je treba tukaj, v tem
nosilnem stavku pod to~ko rimska ena, zapisati "vklju~no z zemlji{~i", se pravi z lastninske stvarne pravice na nepremi~ninah vklju~no z zemlji{~i. Mislim, da je to odve~, ker je
itak jasno, ~e niso zemlji{~a posebej izpostavljena kot izjema, so potem nepremi~nine
vse, tudi zemlji{~a, jasno. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Moje vpra{anje se nana{a pa~ na to, da bi vas rad spomnil, vsi skupaj, da smo mi prakti~no celotno prvo sejo porabili zato, da smo se spra{evali o tem ali
potrebujemo za za~etek postopka spremembe ustave besedilo in ali je potrebno to navesti v aktu s katerim za~enjamo postopek, sedaj smo pri{li, kot razumem tudi na podlagi va{ih strokovnih mnenj do stali{~a, da to ni potrebno, jih neposredno navesti, ker ga
je vlada podala. Zaradi tega. Razumem.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Ba{kovi~.
MILAN BA[KOVI^: Opozoril bi samo na ta problem, ki je bil obravnavan nazadnje glede teh ratificiranih mednarodnih pogodb. Namre~ tukaj moramo biti pozorni, ker
tudi res po na{i ustavi lo~imo dve vrsti mednarodnih pogodb in tudi po zakonu o zunanjih zadevah imamo razli~ne kategorije. Po .. ustave govori tako, na to opozarjam, ko
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govori o tej skladnosti upravnih aktov: Zakoni morajo biti v skladu z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral Dr`avni zbor. To je dikcija. To je ena kategorija.
Potem pa pravi naprej: Podzakonski predpisi in drugi splo{ni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi mednarodnimi pogodbami. To se pravi, da so to neke druge kategorije, ki so
ratificirane, ampak niso ratificirane od Dr`avnega zbora. Tukaj moramo biti zelo pazljivi
s temi pojmi. ^e `elimo, da je to v Dr`avnem zboru, potem mora biti ratifikacija v Dr`avnem zboru omenjena. ^e pa je to kategorija, ki zajema lahko tudi druge, se pravi vlado
in ostale ratifikacije, kot to razumem, je pa to druga stvar.Samo na to opozarjam.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Prosim. Gospod Mahni~.
BORUT MAHNI^: Hvala. Gospod predsednik, torej v zvezi s tem vpra{anjem, ki se
pojavlja, ratificiranje mednarodne pogodbe. Z vidika sektorja za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve lahko potrdim to, da je v skladu s sedanjo ureditvijo zakonsko nesporno, da bi taka mednarodna pogodba bila samo tista, ki jo je ratificiral Dr`avni
zbor. Zaradi tega, ker jasno je v zakonu o zunanjih zadevah opredeljeno, da tiste druge
mednarodne pogodbe, ki bi jih lahko vlada ratificirala, so samo tiste, ki se sklepajo z namenom `e sklenjene mednarodne pogodbe in s katerimi Slovenija ne sprejema novih
obveznosti. Torej, gre za tako imenovane izvedbene mednarodne pogodbe ter `e sklenjene mednarodne pogodbe. Tipi~ni primer take mednarodne pogodbe so, ko Slovenija sklene najprej sporazum o sodelovanju na podro~ju kulture, znanosti in umetnosti,
potem pa se na podlagi tega sporazuma sklene triletni, {tiriletni program sodelovanja in
tisto potem vlada potrdi z uredbo. V takem primeru, kjer bi bilo nesporno, ~e bi se Slovenija z mednarodno pogodbo zavezala, da tujci lahko pridobijo lastninsko pravico, da
bi sprejemala nove obveznosti. Nikakor ne bi moglo priti do te dileme, ali je to mednarodna pogodba, ki bi jo lahko vlada ratificirala z uredbo, ampak bi to morala biti mednarodna pogodba, ki gre v ratifikacijo Dr`avnemu zboru. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Cerar.
mag. MIRO CERAR: To je vse res. Samo to je po veljavni zakonski ureditvi, ki je {e
iz ~asa Jugoslavije. Mislim, da je treba tukaj upo{tevati kar je gospod Ba{kovi~ rekel, da
... Se opravi~ujem. Dobro. To je bila napaka. Dejstvo pa je nekaj. Da ustava ostaja nad
zakonom. Mislim, da je tukaj treba, ~e spreminjamo ustavo, slediti ustavnim formulacijam na ta na~in, kot je bilo predlagano, ker je pa~ to tisto, kar bo obvezovalo vsakokratnega bodo~ega zakonodajalca. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Jaz bi predlagal, ker ~e sem pravilno
razumel, bi lahko rekli, da sta sestavni del sklepa ti prvi dve to~ki, ki sem jih prej prebral, in da sestavni del sklepa niso ve~ potem usmeritve, tako da je ta stvar pomembna,
ampak ni pa klju~na za to prvo fazo. Vse te stvari, ki so tukaj povedane, bomo vse {e
prou~ili in potem bodo tudi zelo pomembne med prvo in drugo fazo, tako da bi bilo to
re{eno. [e enkrat spra{ujem glede samih prvih dveh sklepov, torej, da Dr`avni zbor
sprejema predlog vlade, za~etek postopka in da predlog tega akta pripravi Ustavna komisija, najverjetneje v to smer, ob pogojni predpostavki, da bo pred izredno sejo tudi
podpisan sporazum o sodelovanju pristopanja Republike Slovenije v Evropsko unijo
vseh parlamentarnih strank... Se opravi~ujem... strank zastopanih v Dr`avnem zboru ter
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poslancev italijanske in mad`arske narodne skupnosti, da bi se potem lahko danes Ustavna komisija odlo~ila in predlagala za~etek postopka Dr`avnemu zboru za spremembo ustave. Ali kdo od prisotnih ~lanov komisije nasprotuje temu predlogu? Potem bom
izkoristil to, kar ima predsednik mo`nost in dal ta predlog na glasovanje. V skladu z
na{im dogovorom na prvi seji je za ta sklep potrebna dvotretjinska ve~ina prisotnih ~lanov. Prosim, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Prej je bilo re~eno z va{e strani, da bo {e ena seja Ustavne komisije
v torek. ^e danes glasujemo, potem to ni potrebno.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz sem to razumel v tem smislu pa~ te pogojne odlo~itve. Kajti, ~e se bi zgodil vmes zalom pri podpisu sporazuma, potem najverjetneje tudi izredna seja ne bi imela ve~ razonov in ne bi imela ve~ smisla. V tem smislu razumem, da bi potem bila naslednja seja Ustavne komisije vendarle na nek na~in formalnost. Opravi~ujem se tej besedi, ampak jaz se zavezujem, da jo bom sklical {e pred
izredno sejo. ^e bi se karkoli zgodilo, lahko... s tem sem upo{teval `eljo predstavnikov
dveh poslanskih skupin v Ustavni komisiji. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Da se razumemo. Kar se ti~e tega pogojnega glasovanja, je stvar jasna. To je prva zadeva. Druga zadeva je pa sklep, ki ga sprejemamo. Se pravi, samo prva
in druga to~ka... Ustavna komisija.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tako je. Na glasovanje bi dal sklep o za~etku
postopka za spremembo 68. ~lena ustave, ki se glasi: prvi~, Dr`avni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade Republike Slovenije, z dne 5. junija 1997, za za~etek postopka za spremembo 68. ~lena ustave Republike Slovenije; drugi~, predlog akta o
spremembi ustave Republike Slovenije pripravi Ustavna komisija. Kdo od ~lanov Ustavne komisije je za tak predlog sklepa? Sedemnajst ~lanov. Je kdo proti? Nih~e. Ugotavljam, da je predlog sprejet. ^lane Ustavne komisije bi rad obvestil oziroma vpra{al, ~e se
strinjajo torej s tem predlogom, ki je bil `e prej povedan, da je seja, izredna seja Dr`avnega zbora, ki bo o tem predlogu odlo~al, v torej popoldne, da je dopoldanski ~as {e
mo`nost, da se uskladi glede sporazuma, ampak to ni na{a tema, in da se pred sejo
Dr`avnega zbora, ~e bo potrebno, sestane Ustavna komisija na to temo? Kdo temu nasprotuje? Nih~e. Potem prosim {e prvo to~ko dnevnega reda. Ali {e niste razdelili? Ne.
Bomo pa zapisnik prvi seje Ustavne komisije razdelili na tretji seji Ustavne komisije. No,
razdelimo ga takoj sedaj, samo... Ja, na Lotus Notes, seveda je. Prosim... Zaklju~ujem
drugo sejo Ustavne komisije. Hvala lepa.
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
7. izredna seja
(24. in 26. junij 1997)
Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Dr`avnega zbora.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spo{tovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pri~enjam 7. izredno sejo Dr`avnega zbora Republike Slovenije, ki sem jo sklical ....
Prehajamo na 2. TO^KO DNEVNEGA REDA - PREDLOG ZA ZA^ETEK
POSTOPKA ZA SPREMEMBO 68. ^LENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE. Predlog
je v obravnavo zboru predlo`ila vlada Republike Slovenije. @eli besedo predstavnik
vlade? Prosim, podpredsednik vlade gospod Marjan Podobnik, proceduralno pred tem
ima {e gospod Mozeti~, se opravi~ujem.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa gospod predsednik! Drage kolegice, spo{tovani kolegi! V imenu poslanske skupine prosim za 30 minunt odmora, zaradi posvetovanja.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Mozeti~, dovolite mi da, bom takoj v skladu s poslovnikom boste vsekakor dobili 30 minutno pavzo ni nobenih problemov
- bila bi tudi mo`nost, da bi predstavniki vlade predstavili svoj predlog in bi nato dobili
odmor. Ker poslanska skupina vztraja, da se takoj dolo~i odmor, ga tudi takoj sedaj
dolo~am. Sejo nadaljujemo ob 14.40 uri. Oprostite, ob 14.50 uri nadaljujemo sejo.
PRDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nadaljujemo sejo! Smo pri prikinitvi pri 1. to~ki
dnevnega reda. Najprej ugotavljamo navzo~nost! (48 prisotnih.) Dr`avni zbor je
sklep~en in lahko nadaljuje z delom. Prosim gospoda Mozeti~a! (Ne `eli besede.) Torej
nadaljujemo z 2. to~ko dnevnega reda, besedo dajem gospodu Marjanu Podobniku,
podpredsedniku vlade.
MARJAN PODOBNIK: Spo{tovani predsednik! Poslanke in poslanci! Vlada je
predlagala Dr`avnemu zboru, da za~ne postopek za spremembo 68. ~lena ustave. Kljub
vsem vpra{anjem, ki so se in se pojavljajo in se bodo {e pojavljala v zvezi s tem, se mi zdi
zelo pomembno, da danes za~nemo ta postopek za spremembo ustave.
^as do dokon~ne spremembe bomo izkoristili za iskanje pravih odgovorov na vsa
zastavljena vpra{anja. Eno od klju~nih vpra{anj na katerega nismo uspeli dobiti odgovora tudi v teh ~asih vsi skupaj, tudi v ~asu usklajevanja in dogovarjanja med predsedniki parlamentarnih strank, je vpra{anje relacije, oziroma nadrejenosti in podrejenosti
med mednarodnim sporazumom, ustavo in zakoni, oziroma kaj pomeni neposredno izvajanje mednarodnih sporazumov. Na ta in druga vpra{anja verjamem, da bomo v ~asu,
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ko bo tekel postopek za spremembo ustave, na{li odgovore, ki bodo zadovoljili vse ali
pa vsaj veliko ve~ino parlamentarnih strank.
Predvsem za slovensko gospodarstvo je `ivljenskega pomena ~imprej{nja
vklju~itev Slovenije v Evropsko unijo kot polnopravne ~lanice, saj je na{e gospodarstvo
v veliki ve~ini vezano prav na dr`ave Evropske unije. Seveda pa je zelo pomembno, da
je ustrezno in kvalitetno pripravljena tako imenovana za{~itna ureditev, oziroma
za{~ita, varovanje javnega interesa. Tu lahko tudi kot koordinator vseh teh aktivnosti
zagotovim, da stvari te~ejo na na~in, da bomo {e pred dokon~no ratifikacijo pridru`itvenega sporazuma v vseh dr`avah Evropske unije in v evropskem parlamentu imeli
kvalitetno ureditev. Ocenjujem, da bo za pripravo celovite zakonodaje in pod zakonskih aktov potrebno pribli`no leto dni. Toliko ~asa imamo, seveda dolo~ene zakone
bomo sprejeli `e prej, skladno z dogovarjanjem parlamentarnih strank, {e pred zaklju~kom postopka za spremembo ustave.
In ko gre za vpra{anje za{~itne ureditve, bi rad izrecno poudaril, da sem zelo vesel
tudi podpore opozacijskih strank, ~eprav nekateri doslej niso poudarjali tega vidika in
so ga za~eli poudarjati s tem, ko so vstopili v opozicijsko vlogo. Vendar neglede na to je
to pomembna pozitivna sprememba, v preteklosti smo se pogosto tu po~utili osamljeni,
in ocenjujem, da bo {iroko nacionalno soglasje, ki kot ka`e ga bomo oblikovali pri
vpra{anju varovanja javnega interesa, pripomoglo k temu, da bomo pri{li do take ureditve, ki bo ne diskriminatorna pa bo vendarle kvalitetno za{~itila vse na{e klju~ne nacionalne interese. V to, zakaj moramo zdaj v nekaj mesecih priti do teh zakonov, do teh
re{itev in zakaj moramo zdaj v nekaj mesecih narediti to, kar se prej ni naredilo v nekaj
letih, v to se ne `elim spu{~ati. Lahko samo zagotovim, ker sem zdaj tukaj, da bo ta ureditev kvalitetno opravljena. Pomembno pa je, da si zdaj, po sedmih letih samostojnosti
vendarle kot Slovenija tudi znebimo iluzije o neki idealni Evropi. Imejmo pred o~mi, da
dana{nja Evropska skupnost ni povojna Evropska gospodarska skupnost, ki je bila pod
vtisom {estletne uni~evalne vojne, nato pa v obdobju hladne vojne, boja med nespravljivimi ideologijami. Obup nad razdejanjem v dveh svetovnih vojnah je bil do leta 1960
katalizator idealisti~ne vizije Zdru`ene Evrope, u~inkovite, podprte s {irokogrudnim
Marshallovim na~rtom ter iskreno `eljo po miru in sodelovanju. To je zadostovalo za
odpravo napetosti med evropskimi narodi in vzpostavitev skupnega trga, kar je bil
ogromen napredek v primerjavi z Evropo, kakr{na je bila {e pred 50 leti. Mi smo tisti ~as
zamudili in zapravili s totalitarnimi eksperimenti, do katerih se {e danes kot dr`ava in
narod `al nismo sposobni opredeliti in zaradi ~esar smo danes marsikdaj razoro`eni v
okolju sodobne Evrope. Po padcu komunizma smo soo~eni z Evropo, ki se zaveda, da
je njena populacija pozabila mra~no preteklost in ni ve~ pripravljena pla~ati cene uresni~evanja povojnih humanisti~nih idealov. Z nenadno odsotnostjo ogro`enosti s strani
voja{ke mo~i vzhodnega bloka odpade tudi strah, ki je v ~asu hladne vojne {iril Evropina obzorja, ki so obsegala ve~ kot predvsem materialne koristi. Sodobna Evropa pa~,
kar je tudi bilo potrebno pri~akovati, namerava izstaviti ra~un vsem, ki bodo hoteli z njo
deliti varnost in prosperiteto. Geopoliti~no dejstvo je, da se osamosvojene dr`ave srednje, predvsem vzhodne Evrope lahko vdajajo evropskim idealom le za svoj ra~un in na
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svoje stro{ke. Mi v Sloveniji seveda to vemo, se tega zavedamo, ne `elimo idealizirati
tega stanja, ampak kljub vsemu se odlo~amo za pot v smeri te in tak{ne Evrope kot najbolj{e mo`nosti, ki jo v tem trenutku Slovenija ima. In evropski sporazum o pridru`itvi
Republike Slovenije predvideva v svojih {tevilnih ~lenih obdobje prilagajanja, in sicer
{tiri leta, plus dve leti podalj{anja, kar daje, ker bo sporazum predvidoma ratificiran v
enem letu, najmanj sedemletni interval do polnega ~lanstva. Ta ~as mora in bo Slovenija
izkoristila za prehodno za{~ito notranjega trga do mere, kolikor bo potrebno za doslej
zamujeno utrjevanje slovenskega gospodarstva, za konkuren~en nastop na evropskem
in svetovnem trgu. Zakaj to poudarjam? Zato, ker za{~ita ni le za{~ita kmetijskih zemlji{~, gozdov, stavbnih zemlji{~. Najpomembnej{a za{~ita je pove~anje ekonomske
mo~i na{ega gospodarstva. Slovenija ni v celoti primerljiva z nobeno drugo evropsko
de`elo, zato seveda niso zanjo uporabni stereotipni modeli. Sami moramo vedeti, da
moramo vstopiti v Evropo kar se da za{~iteni, na kar najvi{ji ravni konkuren~ne sposobnosti. Slovenija ne more in ne sme zapravljati svojih skromnih resursov in geostrate{kih
prednosti z nesposobnostjo, s korupcijo, z divjo privatizacijo, z izrivanjem strokovnjakov iz postopkov odlo~anja, z zlorabo dr`avnega prora~una, niti za kupovanje evropske naklonjenosti z uvozom njene brezposelnosti. Usmeriti se mora v lasten razvoj, iz
vsake svoje prednosti iztr`iti najve~, pri tem pa zavarovati svoje vire in ohraniti svoje
premo`enje. V pribli`evanju Evropi je zato eden najpomembnej{ih vidikov dvig konkuren~ne sposobnosti slovenskega gospodarstva na evropsko raven. Slovenija mora
dose~i tudi notranjo harmonijo, s spravo, temelje~o na ob~utku dr`avljanov, da niso izigrani, ampak so obravnavani po{teno. Tle~e zamere bodo pri Slovencih zatrle {e zadnje
ostanke plebiscitnega poleta. Ko usklajujemo svojo zakonodajo z evropsko, bi se naiven pristop zadovoljil s prepisovanjem evropske, v dobri meri, da tako ne moremo
zgre{iti. Naivnost bi prezrla, kako so se dr`ave zahodne Evrope razvijale vzporedno 50
let iz primerljivih in uravnote`enih izhodi{~. V tem desetletja trajajo~em procesu so lahko strpno usklajevale svoje interese. Spomnimo se le 12-letnega trmastega pogojevanja
za{~ite francoskega kmetijstva. Tu je potrebno odkrito priznati, da smo marsikje {e zelo
na za~etku. Prilagajanje pravne ureditve evropskim normam je bilo zadnja leta iz razli~nih razlogov prepo~asno. Praksa o delovanju dr`avne uprave je pogosto v neskladju
s priporo~ili in smernicami Evropske unije. Gospodarjenje z javnim denarjem {e ne ustreza evropskim standardom glede nadzora in za{~ite javnega interesa. Gospodarska
ureditev {e ne temelji na tr`nih na~elih, ki bi izlo~ala neupravi~ene prednosti posameznih podjetij in panog. Zaradi premajhnega nadzora nad prora~unsko porabo ter administrativno podeljenih monopolov in drugih prednosti posameznim gospodarskim,
ban~nim, zavarovalni{kim in drugim subjektom ter klientelnega investiranja, je slovensko gospodarstvo obremenjeno s stro{ki, ki jih svetovni in evropski trg ne priznavata.
Tudi to so razlogi, zaradi katerih je na{e vklju~evanje v Evropsko unijo ote`eno.
Dokaz sistemske zgre{enosti gospodarske politike je pospe{ena dezindustrializacija
Slovenije in absurden polo`aj izvoznikov, ki so v razvitih ekonomijah dele`ni najve~je
podpore. Te`ave pri usklajevanju z evropsko zakonodajo izvirajo iz ostrine preloma v
dru`benem in ekonomskem razvoju Slovenije. Prehod iz samoupravno dogovornega
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sistema v demokracijo in tr`no ureditev predstavlja travmati~no stanje, ki bo zapustilo
trajne posledice, ~e ne bo nadzorovano. Kot se zanemarjen zlom kosti zaceli narobe,
lahko zanemarjen prelom v dru`beni ureditvi zapusti nepopravljivo pohabljeno ekonomijo. Zato tudi slovensko gospodarstvo potrebuje dolo~eno obdobje zdravljenja, odgovarjajo~ re`im okrevanja in pravo terapijo. In v naslednjem obdobju prilagajanja Evropski uniji morajo biti v ta cilj usmerjeni vsi razpolo`ljivi viri. Optimalno vodenje postopka
pridru`evanja Evropski uniji zato zahteva tudi dogovor o sanaciji gospodarstva,
kon~anju privatizacije, prilagajanju pravnega reda evropskim normam ter seveda `e
omenjenemu sprejetju za{~itne zakonodaje v prehodnem obdobju. Ob liberalizaciji
trga, ki bo sledila vstopu Slovenije v Evropo `e pred polnopravnim ~lanstvom, bomo
zakonsko prepre~ili {pekulacije pri prometu z nepremi~ninami in tistim dru`benim
premo`enjem, ki je bilo razdeljeno na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij. Razmejili bomo legitimen promet z nepremi~ninami in lastninskimi dele`i v
podjetjih od {pekulativnega. Interesi, ki se bodo morda oblikovali na strani katere od
dr`av, namenski dr`avni in privatni skladi za nakup nepremi~nin, planirani strate`ki nakupi podjetij v interesu tujih dru`b, bodo mo~na spodbuda grobim {pekulacijam tudi
na slovenski strani, zato se bomo na to dobro pripravili in za{~itili pred tem. Za{~ita vitalnih nacionalnih interesov torej pomeni tako za{~ita vseh nepremi~nin kot za{~ita
gospodarstva, za{~ita poseljenosti na{ega pode`elja do za{~ite na{e kulture, jezika in
drugih nacionalnih vrednot.
Naj zaklju~im {e z dvema mislima. Pridru`itveni sporazum in {panski predlog je,
kakr{en je zanesljivo relativno te`ko breme na na{ih slovenskih ramenih in vpra{anje
je, zakaj nismo uspeli priti do dikcije, ki bi bila bolj naklonjena Sloveniji, in ki bi od nas
manj zahtevala. Ne glede na to, kak{ni so na{i pogledi, ali je bilo mo`no takrat ve~ in
bolje izpogajati, pa mislim, da je klju~no in najpomembnej{e vpra{anje tega trenutka, ali
smo se sposobni kot Dr`avni zbor, kot parlamentarne stranke in tudi kot narod v celoti v
tem trenutku izogniti sku{njavi medsebojnega sesuvanja na vpra{anju odgovornosti za
posamezne poteze za nazaj in poiskati pot, ki nas bo peljala v smeri Evropske unije na
na~in, da bomo lahko po tej poti vstopali samozavestni in brez strahu, da bi bili
ogro`eni na{i vitalni nacionalni interesi. Ali smo to sposobni? Verjamem, da smo sposobni. Zato tudi verjamem, da bomo ob vpra{anju spremembe ustave uspeli najti {iroko
nacionalno soglasje, kot eno od redkih, pa vendarle veliko prednost, ki jo bomo imeli,
ko bomo s tem nastopali tudi navzven. Ko bomo vedeli, da za stali{~i, ki jih zastopajo
na{i predstavniki na razli~nih mednarodnih forumih, stoji ve~ji del ali ve~ina slovenske
politike, ve~ina slovenske izvoljene politike. Zato apeliram na poslanke in poslance, da
se podpre za~etek postopka za spremembo ustave, da se v tem umestnem ~asu, brez
ambicije, da se obrne zgodovina, torej da se prikazuje, kdo se je kdaj za kaj zavzemal,
~eprav se ni, torej brez te ambicije, da se v umestnem ~asu najdejo odgovori na vsa
vpra{anja, ki so bila postavljena. Ob tem pa mislim, da se moramo zavedati, da imamo
nekaj mo`nosti in vse na `alost so za Slovenijo bolj ali manj zahtevne, nobena ni idealna
in ni ~rno-belih re{itev. Zato upam, da bomo `e s prihodnjim ~etrtkom pri{li tudi pred ta
dr`avni zbor in pred slovensko javnost s podpisom medstrankarskega sporazuma, ki bo
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dokazoval, da smo na tej poti v smeri Evropske unije enotni, da je to jamstvo tudi za slovensko javnost, da bodo koraki, ki jih bomo delali pravi, premi{ljeni in dore~eni. In da
seveda ni~esar, kar je bilo za nazaj, ne damo stran, ampak si za te stvari za nazaj vzamemo ~as po tem, ko bomo na{li odgovore na ta klju~na vpra{anja. @al, nekajkrat v slovenski zgodovini smo pred usodnimi vpra{anji se `e usodno razklali in posledice so bile katastrofalne. Imamo pa tudi ~udovito izku{njo, ko smo ob osamosvajanju stopili skupaj
in jaz verjamem, ~eprav tokrat stvari niso tako ~rno-bele, da bomo tudi tokrat na{li
mo`nost in poiskali ob tem vpra{anju nacionalno soglasje. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Janezu Podobniku. Besedo dajem gospodu Thalerju, zunanjemu ministru Vlade Republike Slovenije.
ZORAN THALER: Hvala lepa, gospod predsednik! Spo{tovane poslanke in poslanci, dovolite mi, da spregovorim nekaj besed o mednarodnih okoli{~inah, v katerih
sprejemamo predlagane odlo~itve. Dogovorjeno je, da bi za mano, kot zadnji predstavnik vlade, gospod Lojze Janko na kratko vsebinsko predstavil predlog vlade glede same
spremembe ustave.
Pred Dr`avnim zborom so odlo~itve glede ratifikacije, {e pred tem pa spremembe
ustave pridru`itvenega sporazuma z Evropsko unijo. Znano je, da naj bi ta sporazum v
najbolj{em primeru za~el veljati v pribli`no letu dni, pa~ potem, ko bodo vse dr`ave ~lanice Evropske unije, nekatere so to `e storile, kakor tudi Evropski parlament, opravile
ratifikacije. Seveda pa je pogoj za to tudi ratifikacija v slovenskem parlamentu. Naj takoj
na za~etku povem to, kar si tisti, ki se ukvarjamo z mednarodno zunanjo politiko na{e
dr`ave, in ve~ina vas je v to tudi operativno vklju~ena, vemo, da nikoli in tudi sedaj ne
`ivimo v idealnem svetu, da `ivimo v realnem svetu in da je vedno pri svojih odlo~itvah
potrebno to upo{tevati. Vidi se, da po Amsterdamski konferenci, ki je bila zaklju~ena in
ki je tudi z njihovim formalnim sklepom omogo~ila, da se bo unija {irila, ni prinesla
ni~esar drugega, to, kar je bil eden njenih glavnih namenov, to je spremembe nekaterih
institucij znotraj Evropske unije in tudi sistema glasovanja, kar naj bi bilo potrebno za
njeno {iritev na ve~je {tevilo dr`av, predvsem na {tevilo, ki bi bilo ve~je od 20. To pomeni, in to se tudi `e jasno vidi iz stali{~ predstavnikov Evropske unije, ki so jih po tej konferenci izrazili, da se unija odlo~a za omejeno {iritev, ki naj bi se izvr{ila nekje v za~etku
naslednjega desetletja in to je {iritev do maksimalno pet novih kandidatk, oziroma
dr`av.
To so, do takega stali{~a so pri{li na podlagi preprostega izra~una, da je trenutno 20
komisarjev v Evropski komisiji, dr`av ~lanic je 15 in ~e se vsaka od tistih dr`av, ki imajo
po dva komisarja, dva ~lana izvr{nega telesa Evropske unije enemu odre~e, v zameno
za ve~je {tevilo glasov v ministrskem svetu, to omogo~a, da je do 5 dr`av lahko
vklju~eno v unijo s tem, da ima vsaka potem po enega ~lana vlade Evropske unije. To je
osnova zahteva tudi manj{ih dr`av in predstavljam si, da bo taka zahteva tudi Slovenije,
~e in ko bo enkrat v uniji, skratka, da ima svojega predstavnika v izvr{nem telesu unije.
Kaj to pomeni za Slovenijo? Dejstvo je, da se je s tem oddaljila mo`nost, da bi
Evropska unija za~ela pogajanja z vsemi kandidatkami naenkrat, vemo da jih je 10 iz
srednje, oziroma vzhodne Evrope, da sta bili tu {e dve iz Sredozemlja, in sicer Malta in
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Ciper, od katerih se je ena sama odrekla tej mo`nosti, Malta, s tem izpadla iz teh kombinacij, ostaja pa Ciper. Se pravi, imamo 11 dr`av za pet mest, s tem da se pojavljajo tudi
politi~na stali{~a, predvsem v Nem~iji, da bi bilo morda za prvi val dovolj, da se sprejmejo tri dr`ave.
Skratka ta konkurenca se pove~uje in seveda glede Evropske unije je velik del
odlo~itev in priprav teh odlo~itev v na{ih rokah. Vlada je ve~krat povedala, da pri NATU
ni bilo in ne bo tako, in to se je zaenkrat tudi uresni~ilo. V tisti zgodbi je {lo za to, da je
bila ve~ina odlo~itev, govorili smo - ~eprav so to pribli`na razmerja - v treh ~etrtinah ali
80% izven vpliva Slovenije. In brez kan~ka slabe vesti lahko zatrdim, da je vlada, ne
samo vlada, dr`ava Slovenija, ker je bilo to skupno prizadevanje vseh parlamentarnih
strank in drugih institucij, naredila kar je bilo v na{i mo~i na tem podro~ju. Odlo~itev, ki
{e ni dokon~na, vemo pa kak{na je s strani Bele hi{e, je taka kot je in pomembno je tudi
kako se bo v Madridu to videlo, kak{ne bodo tam odlo~itve o prvem in nadaljnih krogih
{iritve in tako naprej.
In zato je koristno in potrebno, da Slovenija tukaj nadaljuje to svojo orientacijo evro-atlantsko. ^e je bilo v primeru Nata tako, se zelo natan~no vidi, da je v primeru
Evropske unije - verjetno govorjeno v razmerjih - polo`aj obrnjen. Tu gre v veliko ve~ji
meri za na{o mo`nost vplivanja na odlo~itve, kajti Slovenija je po mnogih analizah, ki se
delajo v krogih komisije v Bruslju in tudi drugje, to je, saj lahko spremljate ne samo v
tem ~asu, pa~ vsa ta leta v medijih in v drugih dokumentih, na vrhu usposobljenosti za
pogajanja o ~lanstvu, tako ekonomsko kot tudi po drugih kazalcih. In to nam vsi priznavajo. Seveda pa da manjka to kar imajo mnoge druge pridru`ene ~lanice, formalno urejen status za za~etek postopka za pogajanja, v na{em primeru za adaptacijo, gre za
adaptacijo 68. ~lena ustave in pa za samo ratifikacijo pridru`itvenega sporazuma. O teh
okoli{~inah smo v tem ~asu {e intenzivneje kot sicer redno obve{~ali predsednike parlamentarnih strank in pristojne odbore v Dr`avnem zboru. Skratka, o teh ~asovnicah, ki
so se zelo jasno izkristalizirale.
In zaklju~ek tega vpra{anja je, da bodo pomembne odlo~itve padale v sredini meseca julija; najprej s strani Evropske komisije, ki bo javno predstavila tako imenovane
"avije" oziroma mnenja o dr`avah kandidatkah in potem tudi s strani Ministrskega sveta,
ki bo ali sprejel priporo~ila komisije ali se politi~no odlo~il za kak{ne korektive. Pred
tem si ne velja zatiskati o~i in ko odlo~amo, mislim, da je potrebno imeti to ves ~as pred
o~mi in se teh okoli{~in zavedati.
O notranjih okoli{~inah je govoril `e podpredsednik vlade, gospod Podobnik.
O~itno je, da medstrankarski sporazum {e ni bil podpisan. Dogovorjeno je, da se razgovori nadaljujejo in mislim, da je to dobro. Je pa seveda to po~etje koristno, ~e ima resni~no namen, da do takega sporazuma pride. ^e so nameni kak{ni druga~ni, potem seveda nas to sili v {e dodatno ~asovno stisko, ker ne pridemo do uskladitev, in se s tem
ponovno {e bolj pribli`ujemo tem rokom, o katerih je bilo `e ve~krat govora.
Predvsem danes so se pojavile nekatere nove dileme, ki naj bi narekovale
odlo~itev, da se stvari {e odlagajo. To so predvsem dileme v dveh sklopih. Prvi je primerjava z ureditvami v ostalih pridru`enih ~lanicah, in drugi sklop je vpra{anje, ali
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na~elo nediskriminatornosti, ki velja v Evropski uniji, velja v obe smeri, se pravi do tujih
dr`avljanov in v obratni smeri, tudi do doma~ih dr`avljanov. Glede prvega vpra{anja ste
dobili na mizo {e dodatno informacijo o ureditvi teh vpra{anj v ostalih dr`avah, pridru`enih ~lanicah, ki so kandidatke za ~lanstvo v Evropski uniji. Kajti iz obrazlo`itve
mnenja Ustavnega sodi{~a se vidi, da se tam precej ekstenzivno uporabljajo podatki, ki
so starej{ega datuma. Dejstvo je namre~, da so vse dr`ave kandidatke, pridru`ene ~lanice na tem podro~ju, to je dostopa tujcev do trga nepremi~nin, v zadnjih letih, predvsem
v zadnjih dveh, treh letih izvajale aktivnosti. In to iz razli~nih razlogov. Tako, da je to treba dodatno upo{tevati. Dejstvo je tudi, da je izhodi{~ni polo`aj na{ tak, da smo primerljivi s tem, kar so imeli v Litvi, Romuniji in Bolgariji. Drugje tako eksplicitne ustavne prepovedi pravic tujcev, da pridobivajo zemlji{~a, ni bilo. In to pomeni, da so ostale dr`ave
urejale pravice tujcev na nepremi~ninah z zakoni in podzakonskimi akti, ki so seveda
precej ni`jega ranga kot ustavna dolo~ba. In ko se delajo te primerjave, se je seveda treba zavedati, da gre tudi za to, da se moramo odlo~iti, s kom se `elimo primerjati. ^e se
`elimo primerjati s tistimi dr`avami, ki kandidirajo v prvem krogu za to, da se bodo pogajale o ~lanstvu v Evropski uniji, potem je prav, da to upo{tevamo, da se ne primerjamo s tistimi, ki niti same ne ra~unajo, da bi v doglednem ~asu stopile v unije. In vse bolj,
kot sem dejal, se vidi, da bo tudi za tako imenovani drugi krog pri Evropski uniji potrebna nova medvladna konferenca, ki zna tako imenovani drugi krog krepko zavle~i.
Zelo pomembno je tudi dejstvo, da je Slovenija podpisala svoj pridru`itveni sporazum skoraj {tiri leta za prvimi pridru`enimi ~lanicami iz razli~nih razlogov, ne glede prvi je gotovo ta, da leta 1991 niti {e nismo bili samostojna dr`ava v smislu mednarodnega priznanja. To smo postali {ele januarja 1992. Potem so bili tu drugi razlogi, ki so tudi
dobro znani in seveda to dejstvo 4-letnega zaostanka na eni strani pomeni, da so na{a
prehodna obdobja v samem sporazumu skraj{ana zato, da bi te dr`ave kot so ^e{ka,
Mad`arska, Poljska, na tem ~asovnem smislu ujeli. In drugi~, da seveda tudi Evropska
unija, ki je {ele po letu 1991 spoznala, kako trd oreh je tudi v teh dr`avah ~lanicah to
vpra{anje, seveda glede tega sprejela druga~no politiko. Kajti dogaja se to, da nere{eno
to vpra{anje prostega pretoka ali pa spro{~anja pretoka kapitala seveda onemogo~a
izvr{evanje cele vrste ~lenov sporazuma. Zato so se pridru`ene dr`ave odlo~ile za odpiranje trga predvsem iz treh razlogov; da bi izpolnile obveznosti iz pridru`itvenih sporazumov, da bi izpolnila osnovne kriterije za ~lanstvo v OECD in ker so mnoge spoznale,
da je liberalizacija trga nepremi~nin v njihovem ekonomskem interesu. Tu gre seveda
za {ir{i sklop vpra{anj, kaj je ekonomsko bolj smiselno - ali imeti zaprt trg kapitalskih
transakcij ali bolj odprtega - in ta razprava se v Sloveniji v~asih za~enja, vendar v bistvu
mislim, da {e stoji pred nami. Se pravi, najbolj kvalificirane dr`ave, ki tudi nastopajo kot
resne kandidatke, so na tem podro~ju `e marsikaj storile, mi smo pa {e dr`ava, ki ima {e
vedno to ustavno prepoved.
In drugi~, glede vpra{anj na~el Evropske unije, nacionalne obravnave, nediskriminatornosti oziroma vzajemnosti. Osnovni postulat delovanja unije je, da ti principi veljajo in ve~ina dejavnosti pri teh prostih pretokih kapitala, ljudi, idej itn. gre v smeri izena~evanja statusa, tako imenovanih doma~ih dr`avljanov in ostalih dr`avljanov Evrop180
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ske unije. To je tudi osnovni princip pridru`itvenih sporazumov, da se v dolo~enem obdobju, v na{em primeru 4 plus 2 leti pride do nacionalne obravnave. Po doma~e bi se
temu reklo, temu principu, kakor ti meni, tako jaz tebi. Tudi na{ sporazum v celi vrsti
to~k ~lenov o tem govori, recimo 64. ~len, na katerega se tudi nana{a {panski kompromis, govori o sprejemanju pravil skupnosti na podro~ju pretoka kapitala. 45. ~len, ki ni
{panski kompromis, pa je bil tudi spodbijan z mnenjem Ustavnega sodi{~a. Se pravi to
je dokaz, da tudi ~e ni, ne bi bilo {panskega kompromisa, je potrebno en ~len ustave
prilagoditi glede na mnenje Ustavnega sodi{~a, dolo~a da gre za pribli`evanje oziroma
za sprejem nacionalne obravnave tudi za tuje subjekte na podro~ju, ki ga 45. ~len asociacijskega sporazuma obravnava. To pomeni, da seveda je z Evropsko unijo po drugi
strani absurdna ideja, da pa naj bi imeli tujci ve~ pravic kot pa doma~i dr`avljani. Vlada
bo glede tega pripravila, glede na to, da se je ta dilema pojavila, {e dodatno ekspertizo,
vendar `e prva preverjanja v Bruslju so seveda potrdila to, kar tukaj zastopam. Filozofija
Evropske unije je nacionalna obravnava, nediskriminatornost in to v obe smeri. Nezanesljivo je, da naj bi tuji dr`avljani oziroma dr`avljani ostalih dr`av Evropske unije imeli
ve~ pravic kot doma~i, saj gre vendarle ves postopek v to smer, da se te pravice ta
polo`aj izena~uje in s samim vstopom v unijo tudi izena~i. @elim re~i, da so te dileme legitimne in je potrebno obravnavati, ne bi pa smele prevagati v tej na{i odlo~itvi, da bi
naprej zavla~evali oziroma odlagali odlo~itve.
O ~em namre~ danes sploh odlo~amo? Podobno kot lani smo pred va`no dilemo, v
tem kot sem rekel neidealnem svetu. Potrebno je, da vsak od nas, v tem primeru sedaj vi
poslanke in poslanci, odlo~ite med razli~nimi prioritetami oziroma vrednotami. Lani je
v podobni vro~i diskusiji in velikih problemih parlament sklenil nacionalni interes, in
da je potrebno podpisati pridru`itveni sporazum in to je vlada potem junija storila s
sprejemom {panskega kompromisa, ki je ta podpis {ele omogo~il. Z zavrnitvijo takrat
{panskega kompromisa, to je danes {e bolj jasno kot je bilo lani, mi ne bi podpisali tega
sporazuma in ~e re~em malo v {ali, teh problemov danes ne bi imeli, ker Slovenija ne bi
bila kandidatka za Evropsko unijo in take dr`ave so v na{i neposredni sose{~ini in se s
tem sploh ne ukvarjajo in druge, ki so bile na dobri poti so s svojimi dolo~enimi odlo~itvami odstopile od tega. Evropski sporazum je koristen za Slovenijo in je dober za Slovenijo. To se da vpra{ati vsakega gospodarstvenika. To je asimetri~ni sporazum, ki je takoj, `e 1. januarja letos odprl trg Evropske unije za na{e gospodarstvo v kompletu, na{
bo pa odprt {ele do leta 2001. In to je temeljno dejstvo in to je dober sporazum za Slovenijo, zato ni prav, da sami sebe prepri~ujemo, da je to sporazum, ki ne koristi Sloveniji,
in ki je v nasprotju za Slovenijo nevaren. Seveda pa je vpra{anje ali je ta dr`ava, na{a Slovenija pripravljena in sposobna, da se kot enakopravna vklju~i v Evropsko unijo, in da
sprejme pravila igre, ki tam veljajo. Veliko je besedi o krivicah, ki naj bi se nam godile; o
tem, da se Slovenijo obravnava druga~e in tako naprej. Ponavljam, niti ena dr`ava, druga pridru`ena, ni imela take situacije, kot je bila na{a; ni imela zahodne sosede, ki bi izvajala kot ~lanica unije tako politiko do nje, kot jo je v na{em primeru. In seveda, odgovorna politika se ne vsede nazaj in ne ~aka, da bo re{itev pri{la od nekje, ampak deluje
na tem, da se najde primeren izhod in primeren kompromis. In v tem primeru je to bil
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{panski kompromis, ki je bil ocenjen povsod na zahodu kot tisti, ki je na dober na~in
omogo~il izhod iz situacije, kot tak je bil ocenjen v Zdru`enih dr`avah Amerike, in {ele
takrat je Slovenija tudi v o~eh zahoda in odlo~ilnih faktorjev postala resna kandidatka
za evro-atlantske asociacije. In ko se danes nekriti~no razpravlja o teh zadevah, bi se
morali tega zavedati. In seveda, ponavljam klju~ni argument, potrebno bi se bilo
vpra{ati, kako bi na{e gospodarstvo izgledalo brez tega sporazuma in brez vseh teh
ugodnosti, ki mu jih daje. O tem se v~asih sami sebe premalo spra{ujemo.
Zato mislim, da je prav, da se parlament odlo~i - to vlada predlaga - da za~ne postopek, da ga v primernem ~asu tudi dokon~a, in da se predvsem tudi vidi, kdo je za to, da
te odlo~itve sprejmemo, in kdo jim eventuelno iz teh ali druga~nih razlogov nasprotuje.
Zdi se mi - to govorim kot zunanji minister, ki mora ne{tetokrat v tujini na za dr`avo dober na~in obrazlo`iti, kaj se pri nas dogaja, in kaj na~rtujemo, skratka, to govorim kot tovrstni ~lan vlade - zdi se mi, da predolgo traja polo`aj, ki je netransparenten, kjer smo
vsi za, nekateri pa malo bolj {e proti. In potem nismo kredibilni na na~in, da bi lahko bili
predvidljiva dr`ava v mednarodnih odnosih, da bi se vedelo, kdaj bomo dolo~ene
odlo~itve sprejeli, pa naj bodo tak{ne ali druga~ne.
Zato, kot re~eno, apeliram, da te odlo~itve sprejmemo, da vsak prevzame svojo odgovornost, da tisti, ki meni, da to, kar sprejemamo, ni dobro, da tudi alternative, ~e jih
ima, in da, skratka, zagotovimo, da bo ta dr`ava prilo`nosti, ki so se ponudile in ki so {e
vedno pred nami, da bodo izkori{~ene. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa ministru Thalerju. Besedo dajem
gospodu Lojzetu Janku, direktorju Slu`be za zakonodajo pri Vladi Republike Slovenije.
LOJZE JANKO: Spo{tovane gospe poslanske in gospodje poslanci! Da bi odpravila nejasnosti ali morebitne dvome kak{no sprememo 68. ~lena ustave vlada predlaga ter
v ~em in kako naj se dolo~ba spremeni, je vlada svoj prvotni predlog dopolnila in delno
modificirala z gradivom 16. junija letos. Izrecno je opredelila izhodi{~a, ki naj se uporabijo pri odlo~itvi za za~etek postopka za spremembo ustave in za samo vsebinsko zasnovo ustavne spremembe.
Prvi~ je tako predlagala, da se v celoti ohrani temeljno na~elo, oziroma izhodi{~e
postavljeno z 13. ~lenom ustave Republike Slovenije, da imajo tujci v Sloveniji v skladu
z mednarodnimi pogodbami vse pravice zagotovljene s ustavo in zakoni, razen tistih, ki
jih imajo po ustavi ali zakonu samo dr`avljani Republike Slovenije. Skratka, da se podobno kot je za podro~je volitev, izro~itev tujca, pribe`ali{~a in drugih zadev urejeno to
v ustavi v 43., 47., 48., in 79. ~lenu.
Drugi~. Da se na ustavni ravni ne bi ve~ razlikovali splo{ni pojmi nepremi~nine od
pojma zemlji{~a kot ene njenih pojavnih oblik.
Tretji~. Da se zasnova 68. ~lena ustave postavi v afirmativno in ne v prepovedno
obliko, kot je sedaj v drugem odstavku 68. ~lena in da se na ta na~in Republika Slovenija
glede ustavnopravnega pristopa izena~i z ustavami evropskih dr`av, dr`av Evropske
zveze in dr`av kandidatk za {iritev evropske zveze v prvem krogu, torej s ^e{ko, Poljsko, Mad`arsko, Estonijo in morda Litvo.
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^etrti~. Da se uveljavi, ne kot alternativa, ampak kot kumulativno pogoj vzajemnosti in to je dopolnitev glede na prvotni predlog vlade. Ta zamisel je bila tudi na drugi seji
ustavne komisije v celoti potrjena kot primerna, ocenili so jo tudi strokovnjaki za mednarodno javnopravo. Vlada meni, da so ta izhodi{~a primerna in zadostna za odlo~itev
o za~etku postopka za spremembo ustave in za njeno temeljno usmeritev.
S kratkim pospe{enim delom pri oblikovanju in sprejemanju podro~ne zakonodaje
bomo v skladu z nediskramitornostjo ter ob uveljavljanju nacionalnega tretmaja in v
skladu z evropskimi pravnimi standardi, zagotavljali oziroma tudi zavarovali dr`avne in
javne interese na podro~jih, kjer je to potrebno, primerno in utemeljeno.
Vlada meni, da je smiselno in potrebno ob pomo~i in sodelovanju vseh strokovnjakov, tako teoretikov in praktikov, ki jih premore Republika Slovenija, poiskati potrebne
in prepri~ljive odgovore na pomisleke, vpra{anja, ugovore in probleme, ki se porajajo
ter vzbujajo skrbi, ki pa jih zmoremo in moramo re{iti s potrebnim soglasjem na nacionalni ravni in s potrebno stopnjo zaupanja, da vendarle vsi `elimo dobro svoji dr`avi in
nam. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospodu Janku. Predlog je obravnavala Ustavna komisija Dr`avnega zbora kot mati~no delovno telo in dovolite kot
predsednik ustavne komisije podam poro~ilo.
JANEZ PODOBNIK: Spo{tovane kolegice in kolegi! Ustavna komisija Dr`avnega
zbora republike Slovenije je na prvi seji dne 17. junija in na drugi seji 19. junija 1997
obravnavala predlog Vlade Republike Slovenije dne 5. junija 1997 za za~etek postopka
za spremembo 68. ~lena Ustava Republike Slovenije.
Na prvi seji ustavne komisije so nekateri ~lani menili, da je predlog Vlade Republike Slovenije z dne 5. junija za za~etek postopka pomanjkljiv, saj ne vsebuje tudi predloga kako in v ~em naj se ustava spremeni, to je celotnega besedila predlagane spremembe 68. ~lena Ustave Republike Slovenije. Po dopolnitvi predstavnika vlade na sami seji
in na podlagi gradiva vlade z dne 16. junija 1997, ki je bilo predlo`eno na seji ustavne
komisije, je bila ta pomanjkljivost odpravljena.
V zvezi s predlo`enim besedilom o spremembi ustave pa se je pojavilo vpra{anje
razlage na~ela vzajemnosti v mednarodnem pravu. Nekateri ~lani ustavne komisije so
opozarjali, da je potrebno to na~elo v besedilu sprememb ustave uporabiti kumulativno
v obeh primerih, ko se tujcem omogo~a pridobivanje lastninske pravice in drugih stvarnih pravicah na nepremi~ninah vklju~no z zemlji{~i, in sicer: ~e tako dolo~a zakon ob
pogoju vzajemnosti ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo ratificira Dr`avni
zbor ob pogoju vzajemnosti. Menili so, da bi bilo v nasprotnem primeru potrebno za
sprejem zgoraj navedenih aktov dolo~iti posebno kvalificirano ve~ino.
Na prvi seji ustavne komisije je bilo izpostavljeno vpra{anje o naravi akta o spremembi ustave, saj so bila mnenja o tem, ali naj se ustava spreminja z amandmaji ali s posebnim ustavnim aktom, deljena. O tem so dolo~ena pojasnila `e na seji podala strokovnjaka za ustavno pravo iz Pravne fakultete, Univerze v Ljubljani, prof. dr. Franc Grad in
doc. dr. Igor Kav~i~.
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Na drugi seji ustavne komisije so ~lani sprejeli strokovno mnenje, in sicer: strokovno mnenje o aktu o spremembi ustave dr. Franca Grada in doc. dr. Igorja Kav~i~a, ter o
na~elu vzajemnosti v mednarodnem pravu, avtorja prof. dr. Boruta Bohteta prav tako iz
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Kot delovno gradivo je bilo na sejo predlo`eno
tudi besedilo sklepa o za~etku postopka za spremembo 68. ~lena Ustave Republike Slovenije.
Na~elo vzajemnosti v mednarodnem javnem pravu je prisotnim podrobneje obrazlo`il prof. dr. Borut Bohte in pri tem opozoril, da je potrebno s strani vlade predlagano
dikcijo spremembe 68. ~lena Ustave Republike Slovenije razumeti tako, da so mi{ljene
vse tri vrste pojmov vzajemnosti na kumulativen na~in; to je diplomatska po mednarodni pogodbi, zakonska po notranji zakonodaji in dejanska po kriteriju u~inkovitosti.
Strokovno mnenje glede poimenovanja akta o spremembi ustave sta pripravila dr.
Franci Grad in dr. Igor Kav~i~, ki sta na seji tudi opozorila na prednosti noveliranja ustave z ustavnim zakonom pred amandmajskim na~inom spreminjanja ustave. Ker se je do
sedaj ustavni zakon uporabljal praviloma kot akt za dolo~itev izvedbe posamezne ustavne spremembe, bi bilo treba v prihodnje temu zakonu dolo~iti povsem druga~no naravo, to je naravo akta za spremembo ustave.
Morebitne terminolo{ke in vsebinske zaplete v zvezi z dosedanjo in bodo~o uporabo ustavnega zakona bi bilo mogo~e re{iti na dva na~ina. Po enem bi `e sam ustavni zakon za spremembo ustave vseboval dva dela, in bi bilo v prvem delu besedila ustavne
spremembe, v drugem delu pa na~in izvedbe spremembe ustave, to je vsebina dosedanjega ustavnega zakona za izvedbo ustave. Po drugem na~inu pa bi za izvedbo ustavnega zakona o spremembi ustave sprejeli poseben akt, ki se ne bi imenoval ustavni zakon
temve~ zakon za izvedbo ustavnega zakona o spremembi ustave. Sprejemal pa bi se s
posebno kvalificirano ve~ino.
Po razpravi na ustavni komisiji so prisotni na~elno podprli predlagano ureditev k
spremembi ustave z ustavnim zakonom in menili, da bo dokon~na oblika akta
dolo~ena ob pripravi samega akta o spremembi ustave. V nadaljnji razpravi o delovnem
gradivu, sklepu o za~etku postopka za spremembo 68. ~lena ustave, so prisotni menili,
da ni potrebno, da bi Dr`avni zbor `e ob sprejemanju omenjenega sklepa o za~etku postopka v celoti dolo~il usmeritve ustavni komisiji, saj s tem, ko sprejme predlog vlade za
za~etek postopka za spremembo 68. ~lena Ustave Republike Slovenije, podpre tudi njeno okvirno usmeritev. Zato je ustavna komisija z ve~ kot dvotretjinsko podporo prisotnih ~lanov, 17 ~lanov je glasovalo za in nih~e proti, sprejela naslednji sklep: "Ustavna
komisija predlaga Dr`avnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi predloga Vlade Republike Slovenije z dne 5.6.1997 za za~etek postopka za spremembo 68. ~lena Ustave Republike Slovenije in na podlagi drugega odstavka 168. ~lena ustave na 7. izredni
seji 24. junija 1997 sprejme naslednji sklep o za~etku postopka za spremembo 68. ~lena
ustave: Prvi~. Dr`avni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade Republike Slovenije z dne 5. junija za za~etek postopka za spremembo 68. ~lena Utave Republike Slovenije. In drugi~. Predlog akta o spremembi Ustave Republike Slovenije pripravi ustavna komisija." Hvala lepa.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi! Smo pri besedah predstavnikov poslanskih skupin. Kdo se prvi javi? Gospod Jan{a v imenu poslanske skupine Socialdemokratov. Gospod Borut Pahor, gospod Igor Bav~ar.
JANEZ JAN[A: Spo{tovani gospod predsednik, kolegice in kolegi! Danes {e ne
odlo~amo o spremembi ustave, samo o za~etku postopka za spremembo ustave. Kljub
temu pa se lotevamo projekta, ki ga ta dr`ava ni izvedla {e nikoli. Prvi~ spreminjamo ustavo, ki je relativno mlada. So dr`ave na svetu, ki se o ustavnih spremembah pogovarjajo tudi 100 let. Znan je en ameri{ki amandma oziroma amandma k ameri{ki ustavi, ki ga
ameri{ki kongres obravnava `e 100 let, pa ga {e ni sprejel. Skratka, lotevamo se spremembe temeljnega pravnega akta v tej dr`avi. Zaradi tega so odve~ razni namigi o tem,
kako so odve~ globlja razmi{ljanja o tem koraku in kako je vse to treba narediti ~ez no~.
Tisti, ki dajejo take o~itke, naj se spomnijo, kdaj so dali prvi~ predlog za spremembo ustave in kdaj se dejansko zdaj o tem prvi~ v Dr`avnem zboru pogovarjamo. To je eden od
razlogov, zaradi katerih smo na sestanku, ki je bil dopoldan, predsednikov parlamentarnih strank predlagali, da danes {e ni bi odlo~ali o za~etku postopka, ampak da bi to
sejo prelo`ili za zelo kratek ~as, na ~etrtek popoldan in da bi v tem ~asu uskladili nekatera odprta vpra{anja, podpisali sporazum parlamentarnih strank in potem, ko bi imeli
pred sabo jasno pot, tudi odlo~ili o za~etku postopka. Danes, ko ta predlog ni bil sprejet, ve~ina je bila za to, ve~ina strank je bila za to, da se danes o tem odlo~a in o temu
bomo odlo~ali. Vendar pa pot, ki je pred nami, ni jasna. Ni odgovorov na nekatera
vpra{anja, ki so bila postavljena in ki so bila ocenjena za relevantna, ne samo od opozicijskih strank, ampak tudi od nekaterih vladnih strank. Sporazum, ki je zagotovo klju~
do dvotretjinske ve~ine ali celo, kar bi bilo najbolj za`eleno, do soglasja v tem dr`avnem zboru, ker gre za spremembo ustave in samo soglasno ali pa spreminjanje z velikansko ve~ino ima potrebno legimititeto, ta sporazum bi bil lahko `e zdavnaj dose`en
in podpisan. Mi smo ga predlagali `e aprila leta 1996, pred ve~ kot enim letom in takrat
ta sporazum, ki je bil bolj splo{en, to je treba priznati, je pa bil predlagan tudi ve~ kot
eno leto pred tem ~asom, v katerem zdaj smo, ko so dileme zgo{~ene. Ni bil podpisan
zato, ker ste mu nasprotovali predvsem dve stranki, ki sta danes najve~ji vladni stranki.
Najprej ena, potem pa druga, iz razli~nih razlogov, bili so tudi argumenti, ki so bili
upo{tevanja vredni, ne bom rekel, da je {lo samo za politi~no igro, ampak kakorkoli, od
lanskega poletja naprej se ni ni~ delalo na tem sporazumevanju in zdaj smo v ~asovni
stiski. V tem, da v nekaj urah razsodimo o vpra{anjih, ki so jih v nekaterih drugih
dr`avah obravnavali nekaj let. Danes, med samo sejo te koordinacije predsednikov parlamentarnih strank, smo dobili na mizo mnenje Ustavnega sodi{~a, obvezno mnenje, ki
ga je izreklo, ko je presojalo skladnost predloga zakona o ratifikaciji pridru`itvenega
sporazuma s slovensko ustavo. V tem mnenju, iz tega mnenja izhajajo nekateri pomisleki, izhajajo nekatera vpra{anja, na katera ni odgovorov. K tem mnenju pa so tudi po drugi strani nekateri odgovori, ki so druga~ni od odgovorov, ki smo jih do sedaj poslu{ali
od predstavnikov vlade in tako imenovanih vladnih pravnikov. Stali{~e Socialdemokratske stranke od samega za~etka, ko se je odprla ta razprava o vklju~evanju v Evropsko zvezo in o pogojih, ki jih je potrebno zato izpolniti in tudi o spremembi ustave, je
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bilo in je {e vedno enako. Mi vemo, da je za polnopravno ~lanstvo v evropski zvezi potrebno spremeniti 68. ~len ustave, drugi odstavek 68. ~lena. Tega se zavedamo mi, tega
se najbolj zavedamo vsi, ki danes razpravljamo o tem in tudi {ir{a javnost. Vendar pa je
tako na{e stali{~e kot tudi stali{~e, vsaj na~elno ve~ine strank pa tudi ve~ine javnosti, da
je potrebno vsaj del interesov, ki jih {~iti drugi odstavek 68. ~lena ustave, za{~ititi na
druga~en na~in, in da mora ta za{~ita postati efektivna v trenutku, najkasneje v trenutku, ko bo tudi sprememba ustave efektivno, ko bo za~ela veljati in se bo za~ela uporabljati. In v dobri veri, da je ta pot relativno jasna in ~ista, smo v zadnjih mesecih izterjali od
vlade seznam zakonov na podlagi katerih je mo`no na nediskriminatoren na~in sprejeti
ukrepe za za{~ito javnega interesa, kot se sedaj temu re~e. Prvi~ moram re~i, da je seznam, ki je bil predlo`en, zaslu`il svoje ime. Ukrepi, ki so na{teti, so vsaj po tej presoji, ki
je bila mo`na v tem ~asu tak{ni, da omogo~ajo vero v to, da se ti interesi, ki jih sedaj {~iti
drugi odstavek 68. ~lena ustave, za{~itijo na druga~en na~in. Toda s tem, ko je danes postalo znano mnenje Ustavnega sodi{~a, ko smo lahko prebrali podrobno obrazlo`itev
sklepa, ta obrazlo`itev je `e bila ustno podana `e takrat, ko je bil ta sklep razgla{en, po
javni obravnavi, se je postavilo vpra{anje, ali vsa ta za{~itna zakonodaja in ukrepi, sprejeti na njeni podlagi predstavljajo ukrep, predstavljajo tisto za{~ito, ki se lahko uporablja
pred mednarodno pogodbo, ki jo predstavlja ratificiran sporazum o pridru`enem ~lanstvu. Slovenija ima namre~ poleg tega znanega 68. ~lena ustave tudi 8. ~len ustave, v katerem pi{e, da se ratificirana in objavljena mednarodna pogodba uporablja neposredno. V mnenju Ustavnega sodi{~a v to~ki 12 lahko preberemo, da je hierarhija pravnih
aktov v Sloveniji naslednja: na vrhu je ustava, potem je ratificirana mednarodna pogodba, potem so zakoni in potem so, jasno, podzakonski akti. Postavlja se torej vpra{anje,
ali je z zakonom mo`no omejiti pravice, ki jih daje vi{ji pravni akt, kar je po na{i ustavi
ratificirana mednarodna pogodba. In ~e je odgovor pozitiven, se pravi, ~e ta odgovor
pravi: je mo`no, se postavlja naslednje vpra{anje, na kak{en na~in. V mnenju Ustavnega sodi{~a, kolikor se ga je dalo na hitro prebrati, so nakazani nekateri mo`ni na~ini.
Navedene so tudi primerjave z ureditvami nekaterih drugih dr`av, bodisi dr`av, ki so `e
~lanice Evropske zveze, bodisi dr`av, ki `e imajo pridru`eni status. Ne glede na odgovor, ne glede na bolj ali manj pritrdilen odgovor, pa je jasno, da zadeva ni enostavna, in
da zagotovo ne bo mo`no stvari urediti tako, kot si je na za~etku predstavljala vlada - se
pravi, spremeniti ustavo, ratificirati ta sporazum in sprejeti za{~itno zakonodajo. Ob ratifikaciji tega sporazuma bo treba dore~i {e status tega sporazuma oziroma mednarodne
pogodbe.
Ko smo prebrali to mnenje, je stvar, ki je pritegnila posebno pozornost, prikaz, primerjava nekaterih pridru`itvenih sporazumov, ki so jih podpisale dr`ave, ki so `e pridru`ene ~lanice Evropske zveze: Poljska, Mad`arska, ^e{ka, Slova{ka. Iz tega teksta izhaja, da so te dr`ave, ki so resda podpisale ta pridru`itveni sporazum `e pred ve~ leti,
zagotovile roke, v glavnem desetletne odlo`ilne roke, v katerih lahko pri dolo~enih
vpra{anjih, predvsem ko gre za nepremi~nine in za lastnino zemlji{~, tujcev ne obravnavajo nacionalno, po nacionalni ureditvi, ampak imajo lahko doma~i dr`avljani
dolo~eno prednost oziroma so lahko tujci diskriminirani do najve~ desetih let. Skratka,
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skoraj vse dr`ave, ki so do zdaj podpisale pridru`itveni sporazum, so si izgovorile neko
obdobje, v katerem ta nediskriminatornost, ko gre za posamezne stvari in med temi je
tudi lastnina nad zemlji{~i, oziroma lastnina nepremi~nin, {e lahko v veljavi. Najbr` ni
treba razlagati, da si na{i pogajalci takega roka niso izborili, nasprotno, takoj ko za~ne
veljati ratificiran sporazum pridru`itveni sporazum imajo pravico do nakupa zemlji{~,
to dolo~a tako imenovani {panski kompromisni predlog, vsi tisti, ki so kadar koli, kadar
koli 3 leta bivali na ozemlju Slovenije, po 4 letih pa vsi dr`avljani ~lanic dr`av ~lanic
Evropske zveze. Iz te primerjave, moram najprej re~i to, da je zelo `alostno, da smo to
primerjavo dobili {ele danes. Mi smo ve~krat zahtevali od vlade, da predlo`i primerjalno analizo pridru`itvenih sporazumov, ki so bili do sedaj podpisani s tem kar je podpisala Slovenija. Odgovori so bili - vsi sporazumi so enaki, so {ablonski, vsi imajo enako
{tevilo ~lenov in enake stvari so dolo~ene.
Te osnovne pogodbe so seveda enake, toda te dr`ave, ki sem jih prej na{teval, so si
izborile tako imenovane pridr`ke, ki so dolo~eni v dodatkih v teh sporazumih in {ele
mnenje Ustavnega sodi{~a je to dejstvo razkrilo tudi nam in slovenski javnosti, in sedaj
je treba vpra{ati ali vlada in Ustavno sodi{~e bereta iste sporazume, ali pa imata pred
sabo razli~ne tekste. ^e pa gre za iste sporazume potem pa ena od teh institucij ne govori resnice.
Glede na to da smo o~itno, vsaj vlada tako pravi, v ~asovni stiski, se je treba tudi
vpra{at po kak{ni poti smo pri{li vanjo in moram re~i, da je slaba politika, ki se slabo pogaja `e na samem za~etku. Ker ~e ti pogajanja zastavi{ slabo, potem gredo stvari tudi v
nadaljevanju slabo, zelo te`ko jih spravi{ na bolj{o pot. Nekateri ob spreminjanju ustave
delajo primerjavo z letom 1991 s ~asi v zvezi s katerimi sedaj praznujemo tudi {esto obletnico slovenske dr`avnosti. Morda bi lahko potegnili kak{ne primerjave, vendar te
niso enozna~ne, oziroma kak{nih velikih ena~ajev tukaj ne bi mogli potegniti. Ne, ne
bom sedaj govoril o tem, da ni primerjave med usodnostjo odlo~itve, govorim o tem, da
ni mo`no potegniti ena~ajev med pogajanji takrat in sedaj. ^e bi se ta dr`ava takrat tako
pogajala, kot se je vlada v zvezi s tem pridru`itvenim sporazumom, potem te dr`ave ne
bi bilo.
In tudi tega problema ne bi bilo o katerem se sedaj pogovarjamo. Naj vas spomnim
na to, da dve leti nazaj kljub temu, da je obstajal, vlada ni priznala, da tako imenovani
{panski kompromisni predlog sploh obstaja. Najprej tega sploh ni bilo, potem je bil
tako imenovani "non paper", papir ki ne obstaja, ~ez dve leti pa bomo ta "non paper"
oziroma ta ista vlada predlaga, da se ta neobstoje~i papir zapi{e v ustavni zakon. V dveh
letih smo naredili veliko pot in moram re~i, da smo od leta 1994 pa do zdaj, najbr` do
dana{nje seje, po{iljali v tujino napa~ne signale in ti napa~ni signali so na~eli vpra{anje
kredibilnosti te dr`ave. ^lovek se zelo slabo po~uti, ko gre v tujino in ko se slovensko
dr`avo kljub temu, da po mnogih kriterijih prednja~i pred nekaterimi vzhodno-evropskimi dr`avami, primerja z Romunijo. Recimo, ko je {lo za ~lanstvo v NATU in prepri~uje{ tam ljudi, kako izpolnjuje{ vse pogoje, potem ti pa na koncu re~ejo, no, saj morda boste pa imeli sre~o, ~e bo sprejeta Romunija, boste morda vi tudi. [est let nazaj nismo imeli takih predstav o dr`avi, ki smo jo delali. Skratka, re~eno je bilo, da {panskega
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kompromisnega predloga ni, zdaj ga sku{amo zapisati v ustavo. Re~eno je bilo leta 1994
s strani vlade in predsednika vlade, da bomo {e tisto leto spremenili ustavo oziroma, da
bo jeseni leta 1994 referendum, kjer bodo slovenski volivci vpra{ani, ali so za spremembo ustave. Ni bilo referenduma, ni bilo spremembe ustave, ampak tisti signal ni {el
samo med na{o javnost, ampak tudi v tujino in upravi~eno spra{ujejo, kaj je s to obljubo. Vlada je ve~ ali manj ista, predsednik vlade je tudi {e vedno isti. Od podpisa, ratifikacijskega oziroma pridru`itvenega sporazuma je predsednik vlade zatrjeval, da je mo`no
sporazum ratificirati ne glede na ustavo. Dejal je celo, da so vsi vladni pravniki enotni
okrog tega, da je ratifikacija ustavna. Izkazalo se je, da ni. Ustavno sodi{~e niti ni imelo
velike dileme s tem vpra{anjem. Mislim, da je bilo glasovanje 8:1. Zdaj se pravi: spremeniti je treba ustavo, pa bomo v prvem krogu polnopravnih ~lanic oziroma v prvem krogu za sprejem v polnopravno ~lanstvo Evropske zveze. Ali bomo res? Tudi navznoter te
obljube nimajo potrebne kredibilnosti in glede na signale, ki prihajajo iz tujine in iz
Bruslja in ki jih je prej omenjal tako gospod Podobnik kot gospod Thaler, se je treba tudi
vpra{ati, kaj se zgodi, ~e spremenimo ustavo, ratificiramo sporazum ob vseh teh odprtih
dilemah, pa nismo v prvem krogu {iritve Evropske zveze. Posledice, spremembe ustave
in ratificiranega sporazuma nastopijo vseeno. Pozitivnih posledic polnopravnega ~lanstva pa seveda ne dobimo. Jaz ne bi rad stra{il tukaj, ampak `e zunanji minister je povedal, odkrito, da smo bili v polo`aju, ko je ena od na{ih sosed, ki je `e ~lanica Evropske
zveze, postavljala veto in s tem Slovenijo v podrejen polo`aj napram nekaterim drugim
dr`avam, ki niso bile pod takim pritiskom oziroma izsiljevanjem. Jaz zdaj spra{ujem,
kak{ne garancije imamo tukaj, da v primeru, da spremenimo ustavo, ratificiramo sporazum, pa ne pridemo v prvi krog {iritve. Ena od teh na{ih sosed ne obnovi tega veta in ga
dr`i toliko ~asa, dokler ne zadovolji vse svoje interese. Interesi pa najbr` obstajajo, druga~e teh zahtev ne bi bilo in druga~e se tudi ne bi pogovarjali o {panskem kompromisnem predlogu. Slaba je politika, ki vsaj z enim delom pozornosti ne bi pomislila tudi na
to mo`nost. In odgovora na to vpra{anje seveda ni.
Preden se bomo odlo~ili, bi rabili, in to brez ovinkarjenja, vsaj dva odgovora. Prvi~
oziroma najprej odgovor na vpra{anje, ali v primeru, ~e v rokih, ki jih postavlja vlada, se
pravi do 15. julija, ta dr`avni zbor spremeni ustavo in ratificira pridru`itveni sporazum,
to Sloveniji zagotavlja, da bo med temi tremi do petimi dr`avami, ki bodo sprejete v
Evropsko zvezo v prvem krogu - da ali ne. In podrejeno temu - odgovor na vpra{anje,
zakaj je 15. julij tako usoden oziroma zadnji termin, ker v tem, kar je bilo do zdaj povedano, ni bilo prepri~ljive obrazlo`itve. Od odgovorov na ta dva vpra{anja bo seveda odvisen tudi odgovor na vpra{anje, koliko se mudi s spremembo ustave. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Janez Jan{a. V imenu poslanske skupine Zdru`ene liste socialnih demokratov dajem besedo gospodu Borutu
Pahorju.
BORUT PAHOR: Prijeten, predvsem pa uspe{en popoldan `elim vsem! Zdru`ena
lista socialnih demokratov bo podprla za~etek postopka za spremembo ustave, za dokon~no spremembo ustave pa bomo glasovali takrat, ko bomo dokon~no prepri~ani,
da je vlada storila vse, kar je v na{i mo~i, za to, da bi z za{~itno ureditvijo zavarovali na{e
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nacionalne interese in tako enakopravneje, uspe{neje in konkuren~neje vstopili med
mnoge vplivnej{e, ve~je in bogatej{e narode v Evropski uniji.
Zdru`ena lista socialnih demokratov nima v tej razpravi drugih politi~nih ciljev kot
to, da dose`emo konsenz v Sloveniji o tem, kako bolj preudarno in pametneje voditi
evropsko politiko, ki nam bo, kot re~eno, zagotavljala ve~ manevrskega prostora v pogajanjih, trdnej{i dogovor slovenske politike o tem, da se bo stalo za hrbtom na{ega pogajalca, vlade in predsednika vlade, kdorkoli `e tisti hip bo. Nimamo drugih politi~nih
na~rtov, kot torej dose~i dogovor med slovenskimi politi~nimi strankami o tem, kako
na najbolj preudaren na~in dose~i polnopravno ~lanstvo v Evropski uniji. V tem smislu
je kategorija ~asa pomembna kategorija, ni pa edina. Zdru`ena lista `eli poudariti tudi
element, kategorijo pripravljenosti. Trdno verjamemo, da bo Slovenija toliko bolj
uspe{na v krogu zahodnoevropskih dr`av, kolikor bolj pripravljena bo vstopila v ta
krog, kajti s tem se bodo zni`ali stro{ki, socialni stro{ki. Mislim, da bodo v tem smislu
bremena, ki bodo padla na ramena ljudi iz socialnih skupin, manj{a, predvsem pa je treba poskrbeti v tem prehodu da bodo enakomerno porazdeljena. To sem hotel posebej
poudariti zato, ker predsednik vlade dostikrat v zadnjem ~asu zelo nervozno kli~e k
temu, naj za bo`jo voljo opozicija ne zavla~uje, temve~ naj kon~no spozna, kako ima
predsednik vlade zelo prav, ko pravi, da se vsak dan mudi in da bo vsak naslednji dan,
~e se kaj ne zgodi, za Slovenijo katastrofa.
Jaz bi rad pozdravil poziv Marjana Podobnika, podpredsednika vlade, ~e{ da je treba na{o dana{njo razpravo in sploh na{o politi~no energijo usmeriti v prihodnost. Vendar si seveda ne morem kaj, da se ne bi vpra{al, ali to ne bi pravzaprav pomenilo podalj{evanje te nesre~ne politike, ki smo ji sedaj pri~a v kateri se ve~ina slovenske javnosti zdi, da je predsednik vlade nek zunanji politi~ni velemojster, ki zelo natan~no ve
kam pelje to slovensko barko, nekaj poslanskih skupin parlamentarnih strank, predvsem pa parlament ni sposoben videti te njegove vizije. Mislim, da je dokon~no pri{el
~as ko si moramo v Sloveniji glede tega naliti ~istega vina. Rad bi izrazil moje trdno prepri~anje, moj zelo iskren pogled na to, da v zadnjih treh letih vlada na ~elu s predsednikom Drnov{kom sprejema zelo dvomljive odlo~itve, dostikrat za Slovenijo tudi zelo
{kodljive odlo~itve, predvsem dostikrat napa~ne odlo~itve in da zaradi tega danes
pla~ujemo vi{jo ceno kot bi jo, ~e bi vsi skupaj vodili preudarnej{o in pametnej{o politiko.
Samo zaradi tega moram danes poudariti, da sta bili vsaj dve odlo~itvi napa~ni v
tem ~asu - napoved spremembe ustave septembra leta 1994 - in to ne govorim danes zaradi novih ali druga~nih politi~nih potreb, vi se boste spomnili, da sem v sobotni prilogi
Dela samo teden kasneje po tej odlo~itvi vlade objavil ~lanek z naslovom "Napaka" in
posku{al pojasniti kako zelo drago nas bo stala ta napa~na ocena vlade, da je to potrebno storiti.
Drugi~. Sprejem {panskega predloga - velika strate{ka napaka. Dr`al se bom poziva podpredsednika vlade in ne bom ponovno odpiral te razprave, vendar si morate zapomniti, da je zunanji minister porabil ve~ino svojega ~asa za to, da je opravi~eval razloge zaradi katerih so sprejeli to odlo~itev in ne naklju~no. Dosti ~asa, {e veliko ~asa po7. izredna seja DZ RS
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tem ko bomo `e v Evropski uniji in ko bomo pre{tevali nepotrebne stro{ke, ki smo jih
imeli z na{im ~lanstvom, se bomo spominjali ~asa ko je padla odlo~itev za sprejem
{panskega predloga. [panskega predloga, ki je bil diskriminatoren do Slovenije, ki je
Sloveniji vsilil posebne pogoje, ki je bil plod izseljevanja sosednje Italije, ki je bil v tem
smislu zavit v celofan, da bi se to prikrito izsiljevanje velike sosede videlo.
[e enkrat moram poudariti zato, da bo tudi lai~ni javnosti jasno. Po {panskem
predlogu ni {lo za to, da bi Evropska unija in Slovenija dosegli kompromis okoli
vpra{anja liberalizacije trga nepremi~nin, ne. Slovenska ustava, slovenski pravni red je
dovolj odprt, dovolj liberaliziran, da bi mi lahko sklenili Evropski sporazum v pribli`no
taki obliki, kot so ga sprejele vse dr`ave kandidatke za status pridru`ene ~lanice.
Tujci, dr`avljani Evropske unije, njihove fizi~ne in pravne osebe bi lahko, zato da
bi tukaj opravljale gospodarske dejavnosti, imele pravice do nakupa nepremi~nin. Ampak seveda minister Thaler in ~lani vedo, da je {lo pri tem seveda za vpra{anje merjenja
mo~i med Italijo in Slovenijo, da je Italija imela v tem merjenju mo~i pa~ ne samo ve~
mi{ic, ampak predvsem ve~ notranjepoliti~nega konsensa in da je to odlo~ilo v njen
prid. @al se je slovenska politika glede tega doma raz{la, in tukaj, na tem mestu bom, kot
re~eno, spo{toval poziv in bom nehal diskutirati o {panskem predlogu s predlogom slovenski vladi, da poslej bolj upo{teva predloge, ki jih bo dajala slovenska opozicija. Jaz
sem prepri~an, da smo se danes pametno dogovorili na sestanku predsednikov parlamentarnih strank, da smo se odlo~ili za to, da danes gremo v za~etek postopka za spremembo ustave in da bo {e naprej slovenska opozicija igrala tisto vlogo, ki jo ima - namre~ da bo od vlade dosledno terjala, da se pripravi do konca spremembe ustave vse tiste potrebne za{~itne ukrepe, ki nam bodo omogo~ali, da bomo mirneje sprejeli
odlo~itev o spremembi ustave.
Mi smo seveda v situaciji, ko je sprememba ustave neizogibna. To si je treba odkrito povedati, ker bi sicer morda ostal vtis, da gre zdaj za neko diskrecijo parlamenta, da
bo ali ne bo spremenil ustave in da ne glede na to odlo~itev mi lahko nadaljujemo pot v
Evropsko unijo. Sprememba ustave je pomembna zato in potrebna, da ratificiramo
evropski sporazum s tistim nesre~nim {panskim predlogom vred. Brez tega ni na{ega
nadaljevanja poti v Evropsko unijo. In v tem smislu se mi zdi, da je danes zmagala - kako
bi rekel - velikopoteznost, ~e ne re~em preve~, opozicije, ko je ne glede na to, da bi imela veliko razlogov, da bi morda {e naprej postavljala vi{je pogoje za za~etek te razprave,
vendar se je strinjala, da zaradi dr`avnih interesov, zaradi na{ih interesov dr`ave in nacije nadaljujemo to razpravo in za~nemo - Evropski uniji sporo~imo, da smo se torej lotili
zelo obse`nega in kompliciranega posla z jasno namero, da izpolnimo pogoje za to, da
bomo obravnavani v prvem krogu kot dr`ava kandidatka. Glede rokov, ki so pomembni v tem smislu, je veliko razli~nih mnenj. Najprej velja ugotoviti, da so najave ali pa izjave predsednika vlade in dostikrat tudi zunanjega ministra neverodostojne, ne samo za
mednarodno javnost ampak vse bolj tudi za doma~o javnost. Kadarkoli vpra{ate predsednika vlade, kdaj je rok - pravi: danes. Mislim, da se glede tega strinjamo vsi, da je koristno glede na okoli{~ine, ki jim je pa~ botrovala napa~na zunanja politika, ~imprej po-
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trebno spremeniti ustavo. To pravim tudi kot odgovor na tiste, ki dvomijo o tem, ali
sploh iti v spremembo ustave.
Seveda je vpra{anje, ali bo Slovenija vklju~ena v prvi krog. Po mojih informacijah,
po mojem vedenju, se bo o tem odlo~alo do konca decembra leto{njega leta. Namre~,
ko bo napisana in jo bo Evropski svet prihodnji mesec sprejel, se bo Evropska komisija
v naslednjih {estih mesecih odlo~ala, s katero dr`avo per se, torej posebej, za~ne individualni pogovor o za~etku pogajanj. In jaz razumem, da moramo do decembra v tem
smislu izpolniti pogoje za to, da bi se za~el pogovor tudi z nami. In za Slovenijo je pomembno, da je v pogajanjih v prvem krogu. Je pomembno. V tem smislu pravim, da je
tudi kategorija ~asa relevantna kategorija, je pomembna. Vendar je prav tako pomembno, da izvedemo postopek spremembe ustave, ne samo demokrati~no, preudarno,
ampak tudi tako, da hkrati implementiramo zdaj in kasneje z za{~itno ureditvijo, ki bo
omogo~ala, da bomo za{~itili na{e vitalne interese.
Zdru`ena lista socialnih demokratov je opozorila v razpravi o za{~itni ureditvi, da
seveda strogo pravno percipiranje tega problema ne zado{~a. Ni mo~ re~i, da bomo
zdaj mi pravico, ki jo bomo dali z generalno klavzulo, namre~ s spremembo 68. ~lena,
tujcem omejili na drug na~in v celoti. Seveda to ni mo`no. Tega se moramo zavedati.
Zato se je treba danes vpra{ati katere katere ukrepe strate{ke narave je potrebno, ob seveda za{~itni ureditvi ozkopravnega zna~aja, povle~i zato, da bomo, kot pravi predsednik vlade in vsi, dvigali konkuren~no sposobnost slovenske dru`be. Tukaj bi rad opozoril, da primeroma, vpra{anje, ali bo recimo bri{ki kmet prodal svojo zemljo ali ne. Ni
toliko odvisno od tega, ali bo imel tujec omejeno pravico do nakupa njegove zemlje ali
ne, ampak, ali bo on imel interes, da na tisti zemlji ostane. Ali mu bo slovenska dr`ava s
svojimi strategijami, gospodarskimi, kmetijskimi, drugimi omogo~ala perspektivo na tistem ko{~ku njegove zemlje, to je klju~no vpra{anje. To je vpra{anje, ki zadeva recimo
razvojno perspektivo slovenskega pode`elja. Ne samo ozko pravno gledanje, koliko in
kako bomo omejili pravice tujcev, da tistega ko{~ka zemlje ne bodo kupili in Zdru`ena
lista predlaga, da se tudi o teh strate{kih vpra{anjih pogovarjamo. Zunanji minister Thaler pravi, da je Evropski sporazum koristen. Absolutno, absolutno, brez njega ni mo~
za~eti pogajanj o polnopravnem ~lanstvu, poleg tega pa Sloveniji odpira mo`nost, da se
gospodarsko in sicer vklju~i v krog zahodno-evropskega trga, absolutno. In o tem nih~e
tukaj ne diskutira, ampak minister, {e enkrat, diskutiramo pa o tem, ali je priloga 13
{panski predlog bil nujen, neizogiben element tega sporazuma ali ne in brez zamere, da
{e enkrat re~em na glas, mislim, da ni bil in da je bila napaka, da smo ga uveljavili. Tri
leta so `iveli dr`avljani Evropske unije na ozemlju Slovenije in zaradi tega imajo danes
pravico, da kupijo, da dobijo nepremi~nine. To ni pravilo, ki velja za druge dr`ave kandidatke, to je pravilo, ki velja posebej in samo za nas. Mislim, da ni to~en vtis, da je bila
samo ta politika, ki smo jo v zadnjih letih imeli pri~o spremljati edina politika, namre~
zunanja. Mislim, da se je ves ~as vsiljevala tudi alternativna zunanja politika. Jaz bi recimo spomnil na resolucijo, ki smo jo pisali poslanci leta 1993, resolucijo o tesnej{em sodelovanju Slovenije z Vi{egrajsko skupino, pa je takrat ve~ina v vladi menila, da je to resolucija, ki je v bistvu v nasprotju s statusom Slovenije, ~e{, da je bila Slovenija tedaj veli7. izredna seja DZ RS
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ko bolj razvita, veliko bolj perspektivna kot Vi{egrajske dr`ave in da bi bilo vezanje na
to skupino v bistvu kontraproduktivno, pa se je danes izkazalo, da je imela skupina poslancev, ki je pisala to resolucijo, v kateri smo se zavzeli za tesnej{e sodelovanje, prava
pot. Lani smo pisali resolucijo oziroma deklaracijo o evropski politiki Slovenije, ki se je
zavzela za to, da bi preudarneje vodili politiko pogajanj z Evropsko unijo, ne da bi nasprotovali vklju~evanju v Evropsko unijo, ampak da bi preudarneje in enotneje vodili to
politiko, pa se je kljub temu vladnim strankam zdelo, predvsem pa Liberalni demokraciji in predsedniku vlade, da to ni prava pot.
Torej Zdru`ena lista bo podprla za~etek postopka za spremembo ustave. Ocenjuje,
da je to pomemben korak naprej v tem, da Slovenija stopi med dr`ave, ki bodo izpolnjevale pogoje za za~etek individualnega dialoga o polnopravnem ~lanstvu. Prav tako je
pomembno, da se slovenska politika poenoti. V tem smislu Zdru`ena lista kljub temu,
da je na torkovi seji kolegija menila, da je pripravljen sporazum dobra osnova za podpis, meni, da je koristno, da nadaljujemo delo na tem sporazumu, da raz~istimo vse nejasnosti, da morda dodamo nove dolo~be, ki bodo odpravile dolo~ene dvome, da torej
pride do poenotenja in da, kar je izjemnega pomena ob za~etku pogajanja o polnopravnem ~lanstvu, da kon~no tudi Slovenija dose`e neko temeljno enotnost, zaradi katere
bo vlada, katerakoli bo `e in kdorkoli bo njen predsednik, vsak hip na trdih in neizprosnih pogovorih v Bruslju vedela, da ji vsa slovenska javnost, tudi slovenska opozicija
stoji za hrbtom. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Borut Pahor. Stali{~e poslanske skupine Liberalne demokracije Slovenije bo predstavil gospod Igor Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Spo{tovani gospod predsednik, poslanke in poslanci in spo{tovani ~lani vlade! Liberalna demokracija Slovenija podpira sklep za za~etek postopka za
spremembo ustave. Sicer meni, da bi bilo dobro, ko bi se stranke, ki se pogajajo v skupini predsednikov strank `e tu, `e v tej diskusiji dr`ale tistega ~lena, na katerega do sedaj
ni bilo nobenih pripomb in pravi, da se bodo stranke sku{ale pri obravnavanju problematike pridru`evanja izogibati strankarskemu presti`nemu boju. Liberalna demokracija
meni, da z dana{njo odlo~itvijo sledimo poti, ki na{o dr`avo v perspektivi ohranja v
smeri, ki smo si jo na plebiscitu in z odlo~itvami, sprejetimi v tej dvorani ob slovenski
osamosvojitvi za~rtali `e v letih 1990 in 1991. Menimo, da so tiste odlo~itve - preberite si
pismo o namerah oziroma deklaracijo o nameri, preberite si dokumente iz tistih ~asov
in ugotovili boste, da smo si zgodbo z Evropo zapisali v na{e klju~ne dokumente v tistih
~asih. Dana{njae odlo~itve, predvsem pa prihodnje odlo~itve v zvezi z dokon~no spremembo ustave so v mnogo~em enake odlo~itvam iz leta 1990 in 1991, odlo~itvam, s prvih let slovenske samostojnosti. Ne kot nekateri zahtevajo v tem smislu, da bi dale vse
garancije za polo`aj Slovenije v prihodnje, ker ne morejo, bodo pa za~ele in omogo~ile
tiste formalne postopke, ki jih lahko za~ne Slovenija le sama, da uspe v svojih prizadevanjih za polnopravno ~lanstvo v Evropski zvezi. Po na{em mnenju so paralele z letom
1991 dobre iz ve~jih razlogov. Tudi takrat, kot se boste dobro spominjali tudi tisti, ki niste sedeli v teh dvoranah, je vrsta politikov zahtevala garancije, zagotovila, analize, ne
da bi ponudila stvarno alternativo odlo~itvam, ki so danes predlagane in o katerih v bis192
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tvu odlo~amo. Tudi takrat so mnogi, ki so zatrjevali, da bodo glasovali za slovensko samostojnost, spra{evali ali bomo s tem dosegli mednarodno priznanje Republike Slovenije in tudi takrat, kot danes nismo imeli, tisti ki smo delali v vladi, odgovorov s katerimi
bi lahko tak{ne garancije dali. Vedeli pa smo, da je prav gotovo res, da ~e ne bomo storili tistih korakov, ki jih lahko storimo sami, prav gotovo lahko garantiramo, da mednarodna skupnost odlo~itev v zvezi z mednarodnim priznanjem Slovenije ne bo sprejela.
Bilo je {e mnogo drugih podobnih odlo~itev v tej kratki zgodovini slovenske samostojne politike, ki so podobne dana{njim. Nenazadnje je bila to odlo~itev o plebiscitu, bila
je tudi odlo~itev v zvezi z Brionsko deklaracijo, ki se nam je zdela vsiljena, pa vendarle
pokazala na realno dimenzijo, na realno mo~ takratne mlade slovenske dr`ave. To je
dobra paralela, kajti kot je bilo tukaj uvodoma `e povedano s strani zunanjega ministra
gospoda Thalerja, se je potrebno zavedati realnosti na{ega polo`aja. Nenazadnje smo
pred podobno odlo~itvijo bili natan~no pred, mislim da lani ob sprejemanju {panskega
kompromisa. Enako vpra{anje je bilo postavljeno za tem govorni{kim odrom - ali nam
zagotavljate, da bo Slovenija podpisala pridru`itveni sporazum, ~e sprejme {panski
kompromis? Takrat je bilo s strani vlade odgovorjeno "ne, ker vam tega zagotovila ne
moremo dati, pa~ pa vemo, da v primeru, da tega kompromisa ne sprejmemo, tega pridru`itvenega sporazuma ne bomo morali podpisati". Mislim, da so v odlo~itvah politike, nacionalne politike, parlamenta, trenutki, ko je potrebno dolo~ene rizike sprejeti
nase, ko se mora ta politika zavedati, da je ob vseh dobronamernih diskusijah, ob vseh
vpra{anjih, ki so bila nenazadnje odprta tudi danes, in ki jih moramo raz~istiti, potrebno
nase sprejeti te`o odlo~itve in te`o dolo~enega rizika, s katerim ume{~amo to mlado
slovensko dr`avo v skupnost evropskih dr`av, s katerim sprejemamo filozofijo tega
zdru`evanja, s katerim sprejemamo idejo tega zdru`evanja, s katerim pravzaprav ne govorimo toliko o uniji in o tem, ali je ta unija - kak{na je ta unija, ampak predvsem o, da
tako re~em, sposobnosti ali pa bom rekel samozaupanja, zaupanju v lastne sposobnosti, da si bomo v tem svetu, v tem modernem svetu, za katerega smo se odlo~ili v
za~etku na{e samostojnosti, sposobni znajti, sposobni braniti na{e lastne interese.
Samo za to gre. Iz podobnih razlogov smo od{li iz ene federacije, z upanjem, zazrtim na
drugo stran tega sveta, v moderno Evropo. In mislim, da s takim zaupanjem danes lahko, z zaupanjem v lastne sile, v lastne sposobnosti, sprejmemo filozofijo zdru`ene Evrope in s tem bom rekel tudi sami sebi zagotovimo, da bomo sposobni v takem svetu, ne
samo pre`iveti, ampak prosperitete, kajti za to nam gre. Mislim, da je svet, ki se povezuje, da je tudi svet Slovenije. Da je pravzaprav odlo~itev o za~etku postopka za spremembo ustave odlo~itev, ki zadeva to~no ta vpra{anja.
Nenazadnje je Liberalna demokracija odlo~ena, da vztraja na tej poti in nanjo ve`e
kredibilnost svojega lastnega programa in takoreko~ polo`aj politi~ne ideje, za katero ji
gre, in interese, za katere jim gre, prav na vpra{anje dveh tretjin slovenskega gospodarstva, gro slovenske ekonomije, ki je `ivljenjsko odvisen od stikov in zvez, ki jih stke vsak
dan s trgom zdru`ene Evrope. Mi smo se leta 1990 odlo~ali o tem, da se odre~emo, z velikim rizikom odre~emo 40% jugoslovanskega trga. Slovenski management, slovenska
industrija in gospodarstvo je ob pomo~i vlade, v glavnem pa s svojimi lastnimi velikimi
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napori stkal nove vezi, v razmeroma kratkem ~asu presenetil mnoge analitike in mnoge
lastne skeptike, ki so takrat menili, da slovensko gospodarstvo nikoli ne bo moglo nadoknaditi teh trgov. In pokazalo se je, da v razmerah, ki jih je izborila politika z razli~nimi sporazumi, da je to slovensko gospodarstvo sposobno kompetentnosti, da je
sposobno konkuren~nosti, da je sposobno slediti zahtevam, ki jih to svetovno tr`i{~e in
o`je evropsko tr`i{~e nalaga. Zaradi tega, ker nam je ta pretekla izku{nja pokazala, da je
to slovensko gospodarstvo, ta dru`ba sposobna te konkuren~nosti, tudi ni razlogov, da
bi danes na {iroko sejali dvom v sposobnost slovenskih ljudi, da bodo v tem evropskem
prostoru na{li prostor tudi zase.
To, mislim, da je dovolj velik razlog, da ta postopek v parlamentu, in samo parlament je tisti, ki ta postopek lahko za~ne, ta postopek za spremembo ustave za~nemo.
Mislim, da bomo z dana{njo odlo~itvijo omogo~ili tudi prihodnjo odlo~itev o dejanski
dokon~ni spremembi 68. ~lena in potem prav kmalu tudi ratifikacijo pridru`itvenega
sporazuma. Na ta na~in bomo ujeli razliko, mislim da petih let, razliko, ki Slovenijo postavlja v tem trenutku v polo`aj, da bo lahko do leta 2001, ko se izte~ejo prehodni roki
za vse ostale dr`ave, ujela ~as in se izena~ila po svojem polo`aju s ^e{ko, Mad`arsko,
Poljsko in leta 2001 za~ela - poravnana s temi dr`avami, poravnana zaradi realnih sposobnosti lastnega gospodarstva in zaradi formalnih ukrepov oziroma pogojev, ki jih bo
izpolnila z ratifikacijo - za~etek pogovorov o polnopravnem ~lanstvu, in to je tudi, bom
rekel temeljni moto, ki ga Liberalna demokracija sledi v tem trenutku. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Igor Bav~ar. Besedo dajem gospodu Lojzetu Peterletu v imenu poslanske skupine SKD.
ALOJZ PETERLE: Spo{tovani gospod predsednik, spo{tovane poslanke in poslanci! Spo{tovani predstavniki vlade! Spreminjati ustavo kot temeljni dokument, ki ureja
`ivljenje neke nacije ni sindikalni piknik in to delamo prvi~ in mislim, da je prav, da ravnamo v skladu z nacionalnim dostojanstvom in da seveda ravnamo dr`avotvorno in
dr`avni{ko.
Jaz ne bom {el dlje v zgodovino kot so {li moji predhodniki, moram pa seveda povedati nekaj dejstev, kako je potekala pot do spremembe za katero se danes v za~etni
fazi odlo~amo v tem dr`avnem zboru.
Ne bi rad o tem govoril zaradi utrjevanja zgodovinskega spomina, ampak zato da
se taki postopki ne bi ponavljali, ker nas v utegnejo pripeljati ponovno v te`ave. Zakaj je
bilo `e nekajkrat danes omenjena pot, oziroma vi{ja cena za na{e vstopanje v Evropsko
zvezo dose`ena, in zakaj smo danes v te`avah, kot smo. Mislim, da je dobro osvetiliti
nekatera dejstva. Mislim, da gre izkati enega od razlogov za tako stanje v tem, da je postala jeseni 1994 zunanja politika dekla notranjepoliti~nih potreb takrat vodilne stranke.
In mi smo za~eli izgubljati zaradi neverodostojnega obna{anja ob oglejski izjavi, ko je
{lo za nekaj 100 hi{ v treh ob~inah in za ni~ drugega, danes pa se odpira po {panskem
kompromisnem predlogu vsa Slovenija, vse njene premi~nine najprej za vse, ki so kdaj
3 leta tukaj bivali, 2 leti kasneje pa za vso Evropsko zvezo ob nejasnem odgovoru na
vpra{anje, kdaj se nam polna reprocipciteta zgodi, in mislim da smo seveda v takem sta-
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nju tudi zaradi {ibkosti nekaterih klju~nih pogajalcev, ki so urejali zadeve, s katerimi
smo sedaj v stanju, kot smo.
Je bilo `e danes omenjeno, da najprej {panskega predloga ni bilo, ampak seveda to
velja samo za tisti drugi del, ko se je za~elo skrivati tisto, kar je bilo dogovorjeno. Namre~ na za~etku {panskega predsedstva je bil {panski predlog povsem jasno, da ne
re~em celo nenavadno zavrnjen, mo~no, oziroma krepko je bil zavrnjen, kasneje pa
sprejet na na~in, ki ni v ~ast tej dr`avi. Jaz sem ve~krat vpra{al na uradnih mestih v tej
hi{i, na kateri seji vlade je bil {panski kompromisni predlog obravnavan in kdaj je bil
sprejet. Do danes tega odgovora nimam, ker na vladi o tem ni bilo razprave, pa~ pa je
veleposlanik Cizelj, po nalogu predsednika vlade gospoda Drnov{ka, ki mislim, da si je
s tem uzurpiral nekaj oblasti, sporo~il gospodu Solani, takratnemu zunanjemu ministru
[panije, da slovenska vlada pristaja na {panski kompromisni predlog. Zato opozarjam
na pot, ker mislim, da je pri{lo tukaj do odlo~itev, ki niso v skladu s tem, kakor bi morali
pri nas odlo~ati. In ne dr`i, da je Dr`avni zbor prisilil tako reko~ vlado, da potrdi {panski
kompromisni predlog in na tej podlagi podpi{e evropski sporazum, ampak je potem z
izredno sejo, potem, ko je vlada skrivala {panski sporazum, pri{la zadeva na dan, seveda s pomo~jo Bruslja, ne s pomo~jo Ljubljane in od takrat naprej velja oziroma vemo natan~no, kaj v {panskem kompromisnem predlogu je in seveda takrat ni bilo mogo~e, da
se neverodostojna situacija ponovi, kot se je ob oglejski situaciji, ampak je Dr`avni zbor
potrdil {panski kompromisni predlog z veliko ve~ino. Od takrat naprej `ivimo z njim
kot z vi{jo ceno in ~e ga ne potrdimo, kot je tudi v spremembah ustave, ne pa nujno kot
sestavni del ustavnega zakona, seveda sem prepri~an, da nas ~aka {e vi{ja cena. In potem vemo, da je pri{lo do predloga vlade za spremembo ustave, maja lanskega leta, za
tem pa {ele do podpisa evropskega sporazuma. Ta predlog je zastal v Dr`avnem zboru,
ga ni nih~e o~itno forsiral, ~etudi je bila politi~na volja, da bi do ratifikacije lahko pri{lo.
Moja kritika se seveda nana{a na to dejstvo, da predsednik vlade ni uveljavljal politike
kot jo je za~el, ampak je taktiziral kot ponavadi in je zadevo prihranil za zadnjih 5 minut
in sedaj smo v teh 5 minutah ali smo mogo~e prav v zadnji minuti, vsaj tak vtis se ho~e
dajati in zgleda kot da re{ujemo dr`avo, moramo pa re{evati Drnov{ka in njegovo vlado, ki nas je v to stisko spravila in samo posredno dr`avo. In kot je bilo `e omenjeno,
10.6.1996 je bil podpisan evropski sporazum in leto za tem nimamo - mi je `al, da to ponovim - nima vlada celovite strategije, pa~ pa samo neke elemente za to, nima postavljenih pogajalskih ekip oziroma izhodi{~ za to, pa~ pa je nekdo predlagal v predlog sporazuma o sodelovanju strank na temo vklju~evanja Slovenije v Evropsko zvezo, naj bi se
ta strategija delala do za~etka pogajanj. Torej, mi bi lahko imeli napovedana pogajanja
15. januarja, do 14. bi pa morali strategijo narediti. Torej jaz si ne predstavljam, kako bo
ta dr`ava svoje interese uveljavljala, ~e se ji ne postavi pri tem glavnih oziroma pravih
rokov. Na{a predpostavka pri Kr{~anskih demokratih je naslednja: da bi morala imeti
vlada strategijo pred spremembo ustave, kajti sprememba ustave zahteva neko politiko, ki je brez resne strategije verjetno neresna oziroma pomanjkljiva. Potem: ne samo,
da ni strategije, ni informiranja ljudi, in ljudje pri nas zelo malo vedo o Evropski zvezi in
da ne bi dodal seveda tega, da ni prora~una in mislim, da ni nobene potrebe, da bi kdor7. izredna seja DZ RS
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koli s strani pozicije pel moralo opoziciji, zakaj spra{uje v tako klju~nem trenutku, zakaj
ne pohiti in vendar sprejme spremembo ustave, za katero naj bi vsi vedeli, da bo moralo
do nje priti. Tisti, ki so pisali ustavo in tisti, ki smo jo sprejemali, smo vedeli, da bo to treba enkrat storiti, vendar si pa nismo predstavljali, da bo to treba delati na tak na~in in v
taki ~asovni stiski, v katero nas je Drnov{ek s svojo politiko pripeljal. In ko danes poslu{amo spo{tovanega podpredsednika vlade, ki v za~etnih stavkih pove, da bomo tukaj sedaj iskali odgovore, mislim, da je to narobe. Sedaj ni ~as, da i{~emo odgovore, ampak bi bil `e zdavnaj ~as, da vlada z njimi pride, in da ni ve~ bistvenih vpra{anj. Danes
pa na sestanku predsednikov parlamentarnih strank smo odpirali {e vedno bistvena
vpra{anja, ker se nam zdi, da je to potrebno, in imamo razli~ne odgovore z vladne strani
in s strani Ustavnega sodi{~a. Tako, da ~e bomo tukaj dolgo odgovore iskali, mislim, da
bodo tudi re{itve mogo~e kasneje sledile. In mi smo v na{i stranki predlagali, naj se najprej raz~isti zadeve, potem pa spreminja ustavo. Ker je bila ve~ina za to, da se za~ne s
postopkom, bomo mi kot stranka omogo~ili, da ve~ina to uveljavi in da pridemo do
za~etka postopka, tudi v pri~akovanju tega, da bo ravno zaradi te formalnosti vlada
mogo~e {e kaj naredila in omogo~ila, da pride do primerne spremembe. Ne bomo pa
seveda pristajali na logiko ~asovne stiske, ki je definitivno dejstvo.
Mi `elimo sodelovati v spreminjanju ustave samo ob jasnih odgovorih vlade, `elimo vedeti, kaj sprememba pomeni, ne `elimo stati v megli, ne `elimo biti tukaj z nejasnimi odgovori. In zahtevamo, da vlada pripravi tisto, kar ji gre oziroma kar je v skladu z
njenim statusom. Prvi~: da dr`i besedo doma in na tujem, drugi~: da to strategijo ~imprej
pripravi, tak je bil tudi sklep izredne seje, tretji~: da pripravi program dejavnosti v skladu s strategijo, kakor je bilo tudi sklenjeno na izredni seji, ~etrti~: da informira ljudi, in
peti~ ali pa na za~etku, da koordinira lastne dejavnosti oziroma lastne projekte. Doslej
pravzaprav ni pokazala od tega ni~. In problem je tudi v tem - tukaj pa jaz vidim problem morale - da tisti, ki so nas spravili v to nezavidljivo situacijo, se `elijo tudi na evropskem odru kazati kot odre{itelji, je pa ~isto nekaj narobe res: opozicija je re{ila to vlado,
kajti en mesec pred napovedano ratifikacijo nismo imeli enega papirja vlade v tej hi{i,
ne strategije, ne programa, ne za{~itne zakonodaje, ne prora~una in tako naprej. In ~e
ne bi opozicija postavila ustavnega vpra{anja, ki ga Drnov{ek takoreko~ do zadnje minute ni priznaval, ne bi imeli danes jasne situacije, kaj je prvo in kaj je drugo. Danes
vemo, po zaslugi tega vpra{anja, da je najprej sprememba ustave, potem ratifikacija. ^e
ne bi opozicija tega vpra{anja postavila, bi se vra~ali na izhodi{~e in bi izgubili ve~ ~asa,
kot ga izgubljamo tako. In mislim, da je opozicija tukaj odigrala ve~ kot konstruktivno
dr`avotvorno vlogo.
Mi bi `eleli, da se zadeve odvrtijo v pravem zaporedju, da se raz~isti tista vpra{anja,
o katerih smo danes govorili predsedniki parlamentarnih strank, in o katerih se sedaj
govori tudi tukaj, da pride ~imprej do sre~anja z ustavnimi sodniki, in da vidimo, kak{ne
so razlike in kak{na so mnenja med vlado in ustavnimi sodniki, in kaj je treba glede na
te razlike narediti. Tukaj so bili nekateri recepti `e podani, jaz ne bom posebej ponovno
o njih govoril in seveda rezultata ne bo, ~e ne bo vsak naredil svojega. Gotovo pa je, da
je tukaj klju~na vlada, ki bi morala znati voditi projekt, peljati druga~e, ga peljati kot ce196
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loto in ne skrbeti samo za nekatere zadeve, ki ta ~as {trlijo. In ko je bilo prej govora o
tem, koliko ~lanic naj bi pri{lo v naslednjo rundo, moram povedati, da se bo treba, po
mojem, zelo boriti za ~etrto ali peto mesto, kajti tukaj niso samo Estonija poleg `e znane
trojke iz Washingtona, niso tukaj samo {e kandidati kot sta Estonija ali Ciper, ampak je
tukaj tudi Malta, za katero ka`e, da bo ponovno dosegla proevropsko orientacijo. In kakor smo se zamislili `e ob Natovi trojki, mislim, da se je treba v tej povezavi zamisliti tudi
nad bodo~im {tevilom oziroma povabljenimi na pogajanja za polnopravno ~lanstvo.
Kdor bere na{e ~asopise, je lahko tudi danes prebral, kako se je izrazil predsednik
Zdru`enih dr`av Amerike na sre~anju osmih, ko je rekel, da za Romunijo in Slovenijo mislim, da je bilo v tem zaporedju povedano - je rekel, da jima je treba dati ~as za demokratizacijo, gospodarski napredek in tako naprej. Dobesedno se ne spominjam, ampak
v tem duhu pi{e. Torej dali so nam ~as, da uredimo zadeve, ki se jim re~e reforme, pravnost, odnos do civilne dru`be, prava, gospodarska razmerja in tako naprej. Isti kriteriji,
ki so veljali v Washingtonu po moje veljajo v osnovi v Bruslju, kjer je seveda tudi sede`
Nata. Tako, da mi v na{i stranki ne `elimo sodelovati pri nobeni politiki videza, prav pri
nobeni politiki videza, ampak samo pri korektnem dogovoru kaj lahko skupaj naredimo, da bo tej dr`avi bolj{e. Torej na jasna vpra{anja jasne odgovore in po{teno sodelovanje, spreminjanje ustave pa z dostojanstvom. K temu pa gotovo sodi tudi odgovor na
vpra{anje, kako.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Peterle. V imenu poslanske skupine DeSUS bo nastopil gospod Zoran Le{nik.
ZORAN LE[NIK: Spo{tovani predsednik, poslanke in poslanci, ~lani vlade! Na
kratko tole. Stali{~e na{e poslanske skupine Demokrati~ne stranke upokojencev Slovenije je nespremenjeno in jasno. Tako kot v samem za~etku podpiramo vstop v zvezo
Nato in v Evropsko unijo tudi danes. To pa hkrati pomeni, da smo tudi za spremembo
del~ka ustave. Torej podpiramo predlog za za~etek postopka za spremembo 68. ~lena
Ustave Republike Slovenije. To zato, ker se zavedamo, da je ta sprememba potrebna, ~e
`elimo postati polnopravni ~lani Evropske unije in ker zaupamo Ustavni komisiji spremembo ustave. Seveda pa tudi mi menimo, da je treba ~im prej pripraviti in sprejeti
za{~itno zakonodajo - ali morda druga~e re~eno - pripraviti in sprejeti moramo take zakone, ki bodo kar najbolj za{~itili na{e interese. Pri tem se pa moramo zavedati, da vsaka "kup~ija" nekaj stane in da tudi na{a poroka z Evropsko unijo ne bo brez obojestranske dote. Torej {e enkrat: smo za, ~eprav ne vemo, zakaj nas sredstva javnega
obve{~anja v~eraj in danes sploh ne omenjajo in nas ne uvr{~ajo med tiste stranke, ki so
za za~etek spreminjanja, pa tudi ne med tiste, ki se {e niso opredelile ali pa so morda
proti, kar pa danes ni bilo sli{ati. In {e nekaj. Dr`imo se to~ke dnevnega reda in diskutirajmo o predlogu za za~etek postopka. [panski kompromisni predlog je sprejet, tudi
pridru`itveni sporazum je podpisan. Sklep o tem je sprejel parlament prej{njega sklica
in verjetno ga ne bomo spreminjali, ali {e ve~, mislim, da ga ne moremo spremeniti, razen seveda, ~e ne `elimo v Evropsko unijo. In nenazadnje, upo{tevajmo, da ne spreminjamo celotne ustave, ampak le en njen ~len. Vsak pa verjetno dobro ve, kaj mora v prihodnje napraviti. Hvala lepa.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospod Le{nik. Hvala tudi za va{e
zaupanje v Ustavno komisijo, ki ste ga izrazil.
Kot zadnji se je v imenu poslanskih skupin ogla{a dr. Franc Zago`en - v imenu poslanske skupine Slovenske ljudske stranke.
dr. FRANC ZAGO@EN: Spo{tovani predsednik, spo{tovani zbor! Slovenska ljudska stranka bo podprla predlog za za~etek postopka za spremembo ustave, v upanju seveda, da bo Ustavna komisija na{la ustrezno novo formulacijo za 68. ~len ustave, ki bo
skladen tako z evropsko pravno prakso kot tudi z na{imi nacionalnimi interesi in jih bo
varoval tudi v prihodnje, skupaj s spremljajo~o zakonodajo. Zato se sicer odlo~amo z
zelo me{animi ali slabimi ob~utki. Prva sprememba prve ustave samostojne Republike
Slovenije se bo zgodila zaradi pritiska neke sosednje dr`ave, v tem primeru Italije,
~eprav gre za {panski kompromisni predlog. Ta {panski kompromisni predlog je v nasprotju z na{o ustavo, kot ka`e pa to ni edini ~len oziroma priloga tega evropskega sporazuma, ki je v nasprotju z na{o ustavo. [panski kompromisni predlog je bil sprejet na
na~in, kot je povedal `e gospod Peterle, brez obi~ajnega odlo~anja o vladi, bil pa je
11.4.1996 potrjen pravzaprav tudi v Dr`avnem zboru in to se kar naprej navaja tudi kot
argument. Takrat je Dr`avni zbor sprejemal neka stali{~a in sklepe v zvezi s prebli`evanjem evropskim integracijam, v zvezi z odnosi z Italijo in med drugim tudi z ve~ino
opredeljenih sogla{al, da pristaja na {panski kompromisni predlog, ~eprav je v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije, ampak poglejte, ta sklep je bil sprejet z navadno
ve~ino, ne z dvotretjinsko. Po moji oceni je takrat tudi Dr`avni zbor kr{il ustavo. Slovenska ljudska stranka je seveda glasovala proti, ker se s takim na~inom ni strinjala.
[panski kompromisni predlog po na{i oceni tudi ni neka obi~ajna pravna norma v
Evropski uniji ali v dr`avah Evropske unije, ker je diskriminatoren do dr`avljanov dr`av
Evropske unije. Vsaj za to obdobje seveda, za to obdobje prvih {tirih let veljavnosti tega
sporazuma. Se pravi, da nam je vsiljeno nekaj kar ne bi mogli imenovati, da je sodobna
pravna praksa v svetu, in ker je v nasprotju tudi z na{u ustavo. Vendar smo v takem
polo`aju zato, bomo temu ustrezno tudi ravnali, podprli torej postopek za spremembo,
za~etek postopka za spremembo in si prizadevali za to, da bo sprememba taka, da se v
prihodnje ne bi mogle dogajati v Dr`avnem zboru, v tem, ne v prihodnjih sklicih podobne stvari - ko bi se sprejemale v Dr`avnem zboru protiustavne odlo~itve ali pa da bi take
odlo~itve sprejemala vlada ali kak drug dr`avni organ.
Ra~unamo seveda na zelo odgovorno in resno ravnanje vseh parlamentarnih
strank tudi pri tem sporazumevanju, ra~unamo s tem, da zaveza, ki jo bodo sprejele s
podpisom sporazuma, da bo ta zaveza resna. Zato pa~ opozarjam - tu je na primer v
predlogu sporazuma, ki naj bi danes podpisan, ki pa ni bil in upajmo, da bo v prihodnjih dneh navedenih nekaj zakonov, mislim, da to seveda {e ni vse kar ta dr`ava potrebuje in iz preteklega ravnanja parlamentarnih strank v tem dr`avnem zboru pa~ vemo,
da so njihove opredelitve do nekaterih bistvenih mehanizmov, ki nas lahko zavarujejo,
doslej bile druga~ne kot bi pri~akoval, ~e gre res za zavarovanje javnih nacionalnih
dr`avnih interesov.
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Jaz mislim, tukaj na primer zakon o kmetijskih zemlji{~ih in gozdovih - spreminjamo ravno tisti ~len ustave, ki je doslej varoval kmetijska zemlji{~a in gozdove. Sklad
kmetijskih zemlji{~ in gozdov je po na{i zakonodaji - in najbr` nobene bolj{e re{itve ne
moremo najti - tista klju~na in{titucija, ki lahko zavaruje kmetijsko zemljo in gozdove
pred {pekulativnimi nakupi tujcev. Mislim, da je seveda mogo~a taka pravna ureditev
na tem podro~ju, ki bo zelo u~inkovita in mislim celo, da je nala`je zavarovati prav nacionalni interes na tem podro~ju, ampak ob sodelovanju, ob resnem sodelovanju in ob
resni odlo~itvi vseh parlamentarnih strank. Zdaj je namre~ ta sklad ru{en, prakti~no z
vseh strani in smo ga komaj ohranjali pri `ivljenju. [e vedno in ~edalje bolj je pravzaprav
napaden, potrebna je pa sprememba zakona in tu v tem seznamu tega zakona ni, ki bo
sklad usposobil za opravljanje te funkcije in drugih funkcij, ki so povezane seveda z razvojem pode`elja in s tem tudi z ogro`enostjo ali neogro`enostjo pode`elja. Osebno mislim, da bo veliko te`je ob tem sporazumu, kakr{en je, in jaz osebno bi ga sprejel samo s
pridr`ki, zavarovati nekatere druge interese, ker Slovenija pa~ ni uspela v zakon vnesti
nobenih dodatnih varovalnih mehanizmov. Tak kot je, je podpisan in zato mi lahko sicer sprejmemo neke zakone, ki s to mednarodno pogodbo ne bodo smeli biti v nasprotju, ~e jo sprejmemo in ratificiramo brez zadr`kov. Ne bomo pa imeli ~asa za nekatere
druge ukrepe, ki bi bilo nujno potrebni, da bi zagotovili odpornost gospodarstva tudi
pred manipulativnimi posegi, ki se lahko zgodijo in ki so pravzaprav o~itno nakazane
prav s tem pridru`itvenim sporazumom, ker nekaj podobnega ni bilo zahtevano od nobene druge ~lanice ob podpisu pridru`itvenega sporazuma in kot sem rekel, je tudi popolnoma neobi~ajno v evropski pravni praksi. Gre torej za politi~ne interese, ki so tu
obveljali in na katere je zaradi miru v hi{i o~itno pristala tudi celotna Evropska unija, zaradi ene njene ~lanice in Slovenijo potisnila v ta polo`aj. Seveda se mi tudi zavedamo,
da tudi s spremembo ustave, tudi, ~e bi ratificirali pridru`itveni sporazum s pridr`ki ali
brez njega, ni nobenega zagotovila, da bomo v Evropsko unijo povabljeni v prvem krogu, tako kot o~itno ni ve~ nobene mo`nosti, da bi bili v NATU, ~emur smo mi dajali celo
prioriteto. In zaradi tega menimo, da bi bil seveda najslab{i izhod ravno ta, da sprejmemo te vsiljene, nenavadne re{itve, zato, da bomo pridru`eni ~lani in se s tem v bistvu ne
bo ni~esar spremenilo v odnosu med Slovenijo in Evropsko unijo, ~e ne bomo hkrati
povabljeni tudi v polnopravno ~lanstvo. Torej bomo pristali na re{itve, ki so za nas zelo
neugodne, za to pa ni~esar dobili z druge strani. In prav zaradi tega menim, da je toliko
bolj pomembno, da vse stranke zelo odgovorno ravnajo v prihodnjih tednih - naj bodo
opozicijske ali pozicijske - in najdejo re{itev, ki bo ob dejstvu, da so bile v preteklosti
narejene velike napake, za Slovenijo v tem trenutku najmanj neugodne, ker ugodnih alternativ ni. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala dr. Zago`nu. S tem smo iz~rpali predstavitve mnenj poslanskih skupin.
Prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Imam pisno kar nekaj prijavljenih.
Kot razjasnitev nekaterih vpra{anj, ki so se pojavila v stali{~ih poslanskih skupin, `elita
odgovoriti gospod Marjan Podobnik in gospod Zoran Thaler, in njima dajem najprej besedo, potem pa gremo na razpravo poslank in poslancev. Prosim.
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MARJAN PODOBNIK: Spo{tovani! Jaz bi samo na nekaj vpra{anj, ki so bila postavljena in za kar se mi zdi prav, da so vendarle stvari jasne, da ne bo vtisa, zakaj si nekdo prizadeva, nekje pa obstaja neka skupina, ki nima nobenega posluha, nobene pripravljenosti in tako naprej.
Mi smo zelo odkrito povedali tudi na dana{njem usklajevanju predsednikov parlamentarnih strank, da bo potrebno poiskati odgovore na nekatera vpra{anja, na katera v
tem trenutku nimamo vseh odgovorov, jih nima vlada, in smo povedali, da jih nima, in
jih nima tudi opozicija, sicer bi dala odgovore, tako je postavila pa vpra{anja. In mislim,
da bi bilo zelo neodgovorno, ~e bi rekli, da so te stvari razjasnjene in ~iste, potem bi se
pa ugotovilo, da stvari niso dore~ene, in bi se naknadno spra{evalo, zakaj nismo povabili ustreznih ustavnopravnih in drugih strokovnjakov. Tako pa mislim, da smo se korektno dogovorili in v ~etrtek bo sre~anje vseh parlamentarnih strank, na katerega bodo
povabljeni tudi ugledni strokovnjaki ustavnega prava, da bi vpra{anja, ki so se pojavila,
razjasnili. In mislim, da je ta vtis vsevednosti, ki naj bi ga nekdo moral imeti, je velika napaka, ~e `elimo postavljati take relacije. Tu so dileme in vpra{anja, za katera je treba vedeti, da nih~e nima dokon~nih odgovorov, jih nima vlada, jih nima opozicija. In tam,
kjer so bili odgovori s strani opozicije, smo jih tudi doslej in jih bomo tudi v prihodnje
sku{ali v ~im ve~ji meri upo{tevati.
Sicer pa, kar se ti~e enega od vpra{anj, o tem bo sicer lahko zunanji minister na osnovi svojih kontaktov povedal ve~, moje stali{~e, moja ocena na osnovi mojih poznavanj je, da je sprememba ustave nujni pogoj zato, ~e `elimo biti v igri za prvi krog pogovora dogovarjanja za polnopravno ~lanstvo ali pa bo to tudi zadostni pogoj, bo seveda
pokazal ~as in ti pogovori, ki bodo v prihodnjih dneh in tednih na teh pomembnih mednarodnih forumih. To je, kar se ti~e tega vpra{anja, kar nas pa v ni~emer seveda ne razbremenjuje odgovornosti, da naredimo tisto, kar je seveda v na{ih mo`nostih in v na{ih
rokah, ob vseh dilemah, ki so se relevantno tukaj seveda tudi pojavile.
Naslednja stvar, ki zelo odkrito povem, me moti in jo zato povem in izkori{~am in
uporabljam to prilo`nost, kaj oziroma kak{ne aktivnosti, v kak{ne aktivnosti je opozicija prisilila koga glede te za{~itne ureditve. Dajmo si tukaj naliti enkrat ~istega vina. Povem vam, se opravi~ujem, v funkciji predsednika Slovenske ljudske stranke, mi smo postavili stro`je in jasnej{e kriterije kot katerakoli od opozicijskih strank glede za{~itne
ureditve. Zelo vesel sem va{e podpore, to je v na{o skupno pomo~, znotraj vlade zelo
uspe{no te stvari usklajujemo, ampak nehajmo se tukaj sprenevedati in pripravljamo,
jaz sem povedal, kvalitetni mre`ni plan in ne zagotavljamo, da ga bomo ~ez tri tedne
imeli pripravljeno kvalitetno za{~itno ureditev. Tisti, ki ste {e pred kratkimi sedeli v vladi, se vpra{ajte zakaj doslej tega niste pripravljali, mi pa ne obljubljamo, da bomo to naredili v treh tednih, sem pa povedal, da bomo kvalitetno ureditev imeli v enem letu, {e
pred veljavnostjo pridru`itvenega sporazuma in to je tisto, kar Slovenija tudi potrebuje.
Sicer pa mislim, da je eno od pomembnih in klju~nih vpra{anj, kako visoko bomo postavili cilj. No, {e to glede {panskega predloga - to je dilema, prav je, lahko se danes o
njej razpravlja, vendarle bom ponovno rekel, ker pa~ sedim tukaj na vladni strani spomnite se, kako ste ga podpirali, s kak{nimi argumenti, tisti ki ga danes tukaj kritizira200
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te. Mi smo jasno povedali, da to ni ustrezna re{itev, oprostite. ^e bi nas takrat poslu{ali,
bi bilo danes nekaj problemov manj. Danes smo na tem, da sku{amo priti do optimalne
re{itve, in ~e ste takrat vehementno podpirali ta predlog, danes bodite vsaj toliko, da
poi{~emo optimalno re{itev ob tem, da bodo dileme o tem ali je bilo mo`no takrat izpogajati bolj{e ali ne, tudi v prihodnosti in nikoli ne bo mo`no empiri~no dokazati, kaj je
bilo mo`no v nekem trenutku narediti ali ne. Dr`avotvorna dr`a zahteva v tem trenutku,
da poi{~emo optimalne odgovore na vpra{anja, ki se postavljajo. Kdor jih ima, je povabljen, da jih tudi da.
In {e glede vpra{anja, ki se mi pa zdi eno od temeljnih - namre~ kako visoko bomo
postavili vsi Slovenci cilj zavarovanje javnega in dr`avnega interesa. Od tega bo odvisno, v kolik{ni meri bo ta javni in dr`avni interes tudi zares za{~iten. O Skladu kmetijskih zemlji{~ in gozdov je govoril dr. Zago`en. Poglejte, mi bomo pri{li do zakonodaje,
ampak to bo samo vzvod. Ali bodo ti vzvodi operativni? Ali jih bo mo`no uporabljati, bo
odvisno od, kakor se temu re~e, politi~ne volje. In ~e se bo seveda s strani prakti~no
skoraj vseh strank sesuvalo te vzvode, kot je recimo Sklad kmetijskih zemlji{~ in gozdov, ki {~iti kmetijska zemlji{~a in gozdove, na drugih podro~jih bomo pa~ morali dobiti druge mehanizme, potem seveda tisti, ki danes govorite, da ste za za{~ito, pa ob takih
konkretnih primerih vzvode sesuvate, hote ali nehote onemogo~ate, da bi do take kvalitetne za{~ite tudi pri{li. In jaz sem prepri~an, da bomo seveda imeli dovolj ~asa, da se o
vseh teh stvareh pogovorimo, ampak nekaj se je treba jasno zavedati: od besed k dejanju, od splo{nega do konkretnega je pot, ki je kratka, lahko je pa za marsikoga zelo
bole~a. In v naslednjih tednih se bomo pogovarjali o teh vpra{anjih, na kak{en na~in
omogo~iti, recimo, Skladu kmetijskih zemlji{~ in gozdov in drugim dr`avnim institucijam mo`nost uporabe predkupne pravice, ki jo imamo `e v na{i zakonodaji. ^e te
mo`nosti ne bo, seveda je zadeva samo na papirju. Ampak to je, oprostite, odgovornost
vseh tistih, ki postavljate pod vpra{aj te dr`avne institucije. Zato jaz {e enkrat apeliram,
da smo tu zelo realni v tem, da nas bo varovanje nacionalnega interesa nas bo nekaj stalo, morda nas bo stalo celo zelo veliko, ~e bomo hoteli imeti ta nacionalni interes dobro
za{~iten. Jaz vam zagotavljam tudi v imenu, in tudi kot podpredsednik vlade, da bo ta
javni interes dobro za{~iten. Vendar v~asih se bo morda treba odlo~iti, da bo kak{na investicija v kak{nem kraju morala po~akati zato, da bomo ustrezno za{~itili, da bomo
imeli tudi finan~ne vzvode za za{~ito nepremi~nin kmetijskih zemlji{~ in gozdov, stavbnih zemlji{~, slovenske kulture, slovenskega jezika, za{~ite poseljenosti slovenskega
pode`elja. In takrat se bo pokazalo ali nam zares gre za za{~ito vitalnih nacionalnih interesov, ali gre samo za politi~no prepri~evanje. Jaz verjamem, da nam zares gre vsem
skupaj. Zato pa prosim, da pri teh konkretnih zadevah se zdaj ne izpostavlja vpra{anje
kdo je koga prisilil, predvsem zato, ker moram re~i, da bom v naslednji razpravi pri{el z
magnetogrami in bom predstavil, kak{na stali{~a ste posamezniki imeli ob posameznih
to~kah, ki so in bodo izjemno pomembna, ko gre za vpra{anje za{~ite vitalnih nacionalnih interesov. In ker verjamem, da nismo, seveda, otro{ki vrtec ampak Dr`avni zbor, ki
ima interes, da pelje postopek spremembe ustave zato, ker ima interes, da pridemo v
Evropsko unijo, imamo pa interes tudi za za{~ito vitalnih nacionalnih interesov, verja7. izredna seja DZ RS
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mem, da se bomo predsedniki parlamentarnih strank in tudi na nivoju Dr`avnega zbora
uskladili tudi v zvezi s temi omenjenimi vpra{anji. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. [e gospod Thaler.
ZORAN THALER: Hvala lepa, gospod predsednik, spo{tovane poslanke in poslanci! Mnoga vpra{anja, ki so bila postavljena, so pomembna. So pa seveda tudi mnoga, ki smo jih `e ve~krat pre~i{~evali, nenazadnje pred kratkim na izredni seji o teh
vpra{anjih. In vedno znova se jih o~itno zato, ker se te razprave tudi neposredno prena{ajo po elektronskih medijih, predstavlja, priliva se olja na ogenj slovenski frustraciji
in to se vle~e v nedogled, kot da bi bili narod frustracij, ki brez tega ne more `iveti. Mislim, da je po~asi pri{el ~as, ko bi morali imeti nekaj usmiljenja do sebe in tudi do publike na{ih volivcev, ki to spremljajo in ki poslu{ajo vedno znova te, `e pre`ve~ene, zgodbe, ki smo jih poslu{ali tudi lani, ko se je ta parlament odlo~al recimo o {panskem kompromisu.
^e lahko samo na nekaj to~k odgovorim, ker so postaljena tudi kot vpra{anja.
Vpra{anje primerjave z drugimi pridru`enemi sporazumi, oziroma drugimi pridu`enimi
~lanicami - zakaj imajo nekatere 10-letno prehodno obdobje, zakaj ima Slovenija 4, 5
oziroma 6-letno prehodno obdobje.
Interes te dr`ave je bil, glede na to, da je kasneje sklepala ta sporazum, da se vsaj v
letu 2001 poravna glede statusa z ostalimi pridru`enimi ~lanicami - ^e{ko, Poljsko,
Mad`arsko - in na ta na~in sploh omogo~i, da bo sploh v istem ~asu z njimi stopila v
Evropsko unijo. ^e bi mi zahtevali, da imamo tudi 10-letno prehodno obdobje, bi s tem
avtomati~no odlo`ili svojo kvalificiranost za vstop v polnopravno ~lanstvo za tako obdobje. To gotovo ni bil interes te dr`ave in tudi danes ni in to je v osnovi in popolnoma
preprost razlog, da je pri{lo do te razlike v prehodnih obdobjih.
Slovenija je tudi ves ~as nastopala s stali{~em, in mislim, da upravi~eno, da je bolj
razvita, kot nekatere druge te dr`ave, da je njen perkapeto toliko in toliko krat vi{ji ali
toliko in toliko vi{ji od teh dr`av, gospodarsko usposobljenost, povezanost z evropskim
trgom. Te {tevilke so marsikdaj neprimerljive in seveda bilo bi proti interesom te
dr`ave, da zahtevamo da je na{e prehodno obdobje toliko dalj{e in da se vsaj v letu 2001
v formalnem statusu s temi dr`avami ne izena~imo in s tem za to dodatno obdobje
odlo`imo svoj vstop v Evropsko unijo.
Se pravi ni {lo za nikakr{no nesposobnost pogajalcev, da bi si zagotovili tako dolga
prehodna obdobja. Morda bi bilo v interesu unije, da so ta obdobja toliko dalj{a in da toliko dalje odlo`i sploh vpra{anje vstopa Slovenije v polnopravno ~lanstvo. Na
vpra{anje, ali to kar delamo, sprejem odlo~itev o ustavi in ratifikacij zagotavlja, da bo
Slovenija v prvem krogu je odgovor `e bil povedan, vendar ga je treba ponoviti. To tega
ne zagotavlja, nesprejem teh odlo~itev pa zagotavlja, da ne bomo sprejeti v prvem krogu, da ne bomo za~eli pogajanj o tem v letu 1998, in v politiki je velikokrat tako, tudi lani
je bilo tako. Nesprejem {panskega kompromisa, za katerega so nekateri pripravljeni
dati roko v ogenj, da bi bilo veliko bolj{a odlo~itev, je garantiral, da ne bi podpisali, da
ne bi sklenili pridru`itvenega sporazuma. To je bila popolnoma jasno in na podlagi te
ocene je tudi parlament sprejel stali{~a in tudi vlada. ^e ga ne bi sprejeli, ne bi podpisali
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sporazuma, sploh ne bi bili kandidatka za Evropsko unijo in tu moram refererat na nastope gospoda Pahorja.
Gospod Pahor najbolj izrazito ob vsakem mo`nem nastopu - sicer re~e, da ne bo
razpravljal o {panskem kompromisu - potem pa pove svojo zgodbo vedno znova od
za~etka in vzbuja te frustracije - jih imenujem - na pupulisti~en na~in, da je on ves ~as
zastopal stali{~e, da je to slab kompromis, da je nesprejemljiv in da ga ne bi smeli sprejeti, brez vse kakr{ne alternative takemu stali{~u, ob tem, da je njegova stanka Zdru`ena
lista podprla takrat odlo~itev, da se podpi{e sporazum na podlagi {panskega kompromisa, oziroma sklepom Madridskega vrha EU, ki je to konkretno navajalo in ponavljam,
alternativa ne sprejeti takrat kompromis bi pomenila, da nismo kandidatka za Evropsko
unijo in ne verjamem, da je to politika, ki je v korist Slovenije. Kot - tudi to je bilo re~eno
- kot da bi nekdo ves ~as programatiziral sprejem Brionskega sporazuma leta 1991. Po
tistem, ko je stvar `e zdavnaj mimo, ko so bile vse odlo~itve `e sprejete, da je bila to nespametna odlo~itev zaradi tega in tega, ker je za tri mesece odlo`ila, ker je prinesla to in
to, itn. Zdi se mi potrebno govoriti o tem, ker smo popolnoma isto vpra{anje obravnavali na izredni seji, smo jih obravnavali lani in jih vedno znova in mislim, da ni v korist
dr`ave, da to po~nemo. Morali bi strniti sile za to, da se ukvarjamo s sedanjimi problemi,
ne pa preteklimi, o katerih so odlo~itve prav v tej instituciji bile sprejete. Veliko se diskutira o potrebi spremembe ustave. Ali je to potrebno ali ne. Tisti, ki to diskutirajo, so septembra 1994 sodelovali pri sestavi teksta - mene takrat ni bilo zraven - kjer se je forsiral
sklep o napovedi spremembe ustave. Bili so v vladi, bili so ministri, ko so to predlagali,
sprejeli na vladi. Diskutiramo o metodi na{e dana{nje, ne samo dana{nje razprave. Veliko se govori o tem, da je pridru`itveni sporazum v nasprotju z ustavo. Vemo, da ne gre
samo za {panski kompromis, gre tudi za 45. ~len sporazuma, ki ga imajo tudi druge pridru`ene ~lanice in seveda mislim, da je bolj kot to vpra{anje, ali je potrebno, da je sporazum v nasprotju z na{o ustavo, va`no vpra{anje, zakaj ima Slovenija tako ustavo, da se
je to zgodilo. Zakaj Slovenija nima take ustave, kot jih imajo, so imele, in imajo ^e{ka,
Poljska in Mad`arska. Zakaj ima ta mlinski kamen okoli vratu, okoli katerega se sedaj toliko ~asa vrtimo. Verjamem, da obstajajo odgovori na to, da je v letu 1991, ko je bila ustava sprejeta, k temu in temu navajalo to in to dejstvo. Vendar, treba bi bilo tudi pripoznati, da nam ta odstav~i~ ustave dela velike probleme v komunikaciji z zahodom in sprejeti glede tega konsekvence. In ne govorim o odgovornosti za tak ~len ustave, tako kot bi
bila sicer manira za tem govorni{kem odrom. Govorim pa o odgovornosti zato, da ne
priznamo teh novih okoli{~in, ki so druga~ne kot so bile leta 1991 in ki to zahtevajo. Veliko je bilo vpra{anj glede principa nediskriminatornosti. 6. ~len pogodbe, o Evropski
uniji, Rimske pogodbe eksplicitno navaja, da je vsaka diskriminacija v uniji na podlagi
nacionalnosti prepovedana in gotovo gre za diskriminacijo v obe smeri, proti tujcem ali
pa proti doma~im dr`avljanom, to je samo po sebi razumljivo in tudi, kot sem prej dejal,
celotna filozofija unije na tem temelji. In ponovno predlagam, da se ukvarjamo z relevantnimi vpra{anji, ne pa s tistimi, ki si jih v~asih tudi na silo izmi{ljujemo zato, da bi ne
pri{li do odlo~itev. To se mi zdi, da so bile v dosedanjih diskusijah to~ke, ki so najbolj
zanimive, najbolj tudi potrebne odgovora, verjetno tudi {e nadaljnjih razprav, vendar,
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kot re~eno, in to so tudi nekateri govorci rekli, bolj bi bilo potrebno, da se koncentriramo na sedanja vpra{anja in pa predvsem tudi na to~ko dnevnega reda, in kako bomo
sprejeli odlo~itev o tem vpra{anju, najsi bo pozitivna ali negativna, vendar sprejeti jo je
treba. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu Thalerju. Preden dam besedo
gospodu Mozeti~u, ki je prvi prijavljen pri razpravah poslank in poslancev, sta se dva
poslanca prijavila k repliki - gospod Pahor in gospod Jan{a.
BORUT PAHOR: Vlada danes ni zadovoljna zaradi tega, ker je opozicija dala zeleno lu~ za to, da z ve~ kot dvotretjinsko ve~ino za~nemo postopek za spremembo ustave, ampak terja ve~; terja, da bi neprestano hvalili vlado za ukrepe, ki so nas pripeljal do
te situacije. No, to pa je nemogo~e. @al je nemogo~e, ker so bili ukrepi, ki so nas pripeljali v to situacijo napa~ni, in zaradi tega pla~ujemo vi{jo ceno. Minister, ali mi lahko ob
koncu razprave odgovorite na naslednje vpra{anje: na strani 19 papirja, dokumenta, ki
smo ga dobili na klop, pravi - je napisano tudi slede~e: "S prilogo 12.b v zvezi s ~lenom
44/1 je najkasneje do konca prehodnega obdobja deset let odlo`ena obveznost
Mad`arske, da zagotovi nacionalno obravnavanje, obravnavanje, ki ni manj ugodno kot
za lastno dru`bo in dr`avljane, dru`bam in dr`avljanom skupnosti v sektorju pridobivanja, najemanja in prodaje dr`avnega premo`enja, ki je v postopku privatizacije." Ali ste
hoteli re~i, minister, da so se Mad`ari s tem, ko so si izpogajali to koncesijo, obvezali, da
bodo vstopili v Evropsko unijo {ele deset let po sklenitvi tega pridru`enega sporazuma?
@elite re~i, da so pogajalci mad`arske strani vodili slaba pogajanja, ker so pri{li do te
koncesije? Ali nasprotno, imamo prav tisti, ki pravimo, da ima slovenska vlada dol`nost,
da v pogajanjih nastopa trdno, kot trd pogajalec, da si za to dobi podporo doma~e javnosti in izpogaja vse tiste prehodne dolo~be, ki bodo omogo~ale do vstopa v polnopravno ~lanstvo in po vstopu, v kolikor bo to mogo~e, vendarle zadr`i nekatere koncesije, ki ji bodo omogo~ale, da bo cena vstopa v Evropsko unijo za na{e dr`avljane ni`ja?
Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Replika, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Gospod Thaler in vlada je do zdaj trdila, da so vsi pridru`itveni sporazumi enaki. Zdaj, ko je v mnenju Ustavnega sodi{~a dokazano, da imajo druge pridru`ene ~lanice druga~ne sporazume, sporazume s pridr`ki, je naenkrat tukaj iznajdena na hitro argumentacija, ki je slaba in ki jo je ovrgel `e pred mano kolega Pahor. Tudi,
~e bi dr`alo to, kar je rekel gospod Thaler, je v teh dodatkih k sporazumom jasno re~eno
- do deset let. Se pravi, dr`ava, ki si je zagotovila tak pridr`ek, ga lahko kadarkoli umakne. Ker ni re~eno deset let to velja, prej se pa tega ne da ukiniti; kadarkoli, ko presodi{,
da ima{ na drug na~in ta interes za{~iten, da to ni ve~ potrebno {~ititi, to lahko umakne{.
S tem, ko so pristali na deset let, seveda niso pristali tudi na to, da bodo deset let ~akali
na polnopravno ~lanstvo. Tako, da je ta argumentacija, ki je bila tukaj povedana, slaba,
nedostojna zunanjega ministra. ^e se taka argumentacija navaja v pogajanjih z drugimi
dr`avami, potem ni ~udno, da smo tu, kjer smo. Moram re~i, da ni res, da je ta 68. ~len
ustave, tako kot je, kamen okrog vratu tej dr`avi. Hvala bogu, da je v ustavi glede na po-
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gajalce kakr{ne smo imeli zadnja leta, druga~e bi nas `e zdavnaj prodali. Hvala bogu, da
je to v ustavi.
Kar se ti~e diskriminacije, pa noben sporazum, tudi ta ne, o katerem govorimo, ne
more odpraviti objektivne diskriminacije. Ta objektivna diskriminacija pa je {e posebej,
ko govorimo o nepremi~ninah, izra`ena v dejstvu, da je kupna mo~ v severni Italiji {tirikrat ve~ja kot kupna mo~ na Primorskem. ^e bo ta sporazum, gospod Thaler, odpravil
tudi to diskriminacijo, potem ga jaz takoj podpi{em.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Mozeti~ ima besedo.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Drage kolegice
in spo{tovani kolegi, ta na~in, kako je gospod predsednik dal besedo takoj predstavnikoma vlade, obema ministroma, je pripeljal do tega, da je treba najprej tudi kak{no replikico dati, pa se tudi jaz temu ne bom izognil. Poglejte, gospod podpredsednik vlade
pravi, da je prepri~an, da je pa~ ustavo treba spremeniti. Jaz sem samo vesel, da je do
tega prepri~anja pri{el. Vendar problem je takoj v naslednjem stavku, kjer verjetno s poskusom nekomu, brez da bi ga imenovali sicer o~itati nekaj za nazaj, zlasti dolo~en
sprejem {panskega kompromisnega predloga, pa bi nekako tako rekel, da ~e bi poslu{ali Slovensko ljudsko stranko v prej{njem mandatu, tega ne bi bilo. Drugi minister,
zunanji minister pa pravi, ~e ne bi bil sprejet {panski kompromisni predlog, sploh nas
danes tukaj ne bi bilo. To pomeni, da je nekaj narobe. Zdaj, ~e bi iz tega izhajal, ~e bi poslu{al vlado, potem mi nekaj ni jasno: ali se mora najprej vlada uskladiti, ali se posku{a
govoriti na dva razli~na na~ina, tako da je za poslu{alstvo, ki to zadevo poslu{a, v{e~no
oboje - za tiste, ki trdijo eno in za tiste, ki radi poslu{ajo nekaj drugega. Zato je tudi nesmiselno govoriti, da opozicija nima odgovorov, ker mislim, da bi se najprej morala vlada uskladiti in potem to zadevo prinesti. Tudi mi ni jasna ta trditev, in mislim, da je sprta
z vsakim principom pravne dr`ave; podpredsednik je rekel, da bo pri{lo do ustrezne zakonodaje, ~e jo bo mogo~e uporabljati, bo pa odvisno od politi~ne volje. ^igave politi~ne volje? Zakonodajo uveljavlja vlada, vlada preko svojega upravnega aparata spravlja in izvr{uje zakonodajo, tukaj ni ve~ politi~ne volje, zato mi tudi ni jasno vpra{anje,
kdo podira institucijo kot je Sklad kmetijskih zemlji{~? Morda LDS, za SKD vem, da ne.
Dvomim spet, tukaj je spet stvar, ki je v vladi in vrsta zadev, ki so {e bile re~ene, ki so odvisne od prora~una je spet prvenstveno odvisno od vlade, ampak to samo za repliko.
Poglejte, tudi jaz sem prepri~an, da je klju~no vpra{anje koliko smo res pripravljeni
spo{tovati temeljna osnovna pravila igre, ki veljajo v civiliziranih dr`avah, demokrati~nih dr`avah, dr`avah, ki temeljijo v resnici na principu pravnosti in spo{tovanja ustavnosti. Poleg teh {tirih mislim, da svobo{~in, ki jih imamo pred o~mi, ko govorimo o
pravilih igre v Evropski uniji, mislim da je najbolj temeljno pravilo, ki je osnovno, ki je
temeljno in zajeto v vseh teh {tirih in {e vseh drugih, je princip spo{tovanja pravne
dr`ave in pa~ demokrati~ne parlamentarne demokracije. To je osnovno, to je tudi osnovni kriterij in brez izpolnevanja tega kriterija je sploh nesmiselno govoriti, da bi kakor
koli, kadar koli se pribli`ali taki zdru`bi, ki temelji na tem.
Da imamo pri nas te`ave s spo{tovanjem teh principov, samo nekaj dejstev, ki jih
gledam v zadnjem ~asu. Recimo to, kar se dogaja `e danes, oziroma v tem trenutku v,
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tem tednu, v teh mesecih. Poglejte, sedaj govorimo, in pritiska vlada na parlament, da je
~asovna stiska kar se ti~e ratifikacije evropskega sporazuma. Vlada je ta sporazum na
svoji seji obravnavala in ga kot takega, bom rekel potrdila, da ga po{lje v proceduro parlamenta ratifikacije 17. aprila letos, objavljeno v poro~evalcu 3.5, torej 3. maja letos. Mislim, da je to vsem jasno, da ni tako dale~ nazaj. Isto~asno je trdila, da je vse skladno z
ustavo, da ni nobenega problema in da se lahko to zadevo takoj ratificira. Izkazalo se je,
da ni tako. To je precej skregano s principom demokrati~ne parlamentarne demokracije
in principom pravne dr`ave. Isto~asno - drug primer je je bil danes izre~en - lahko bi ga
tako rekli - sko~imo v vodo, bomo videli, ~e znamo plavati. ^e znamo se bomo re{ili, ~e
ne se bomo navadili. Torej za~nimo postopek, potem bomo videli, kaj vse je treba spremeniti. Tudi to je en na~in, kako se lahko dela. Mislim, da bi bil bolj{i - ugotovimo in jasno dolo~imo kaj je treba narediti in potem za~nemo to delati. Ampak to je spet en princip, kako si kdo predstavlja na~in, kako zadeve funkcionirajo v pravni dr`avi, kakr{no
jo mi imamo in ki mislim, da je skregana s tistimi poimenovanji, kot jih imajo v dr`avah
znotraj Evropske unije.
Podobno je tudi, kar se ti~e odnosa vlade do parlamenta. Mislim, da `e odnosa vlade do same sebe; kako pripravlja dolo~ene predloge, kako je recimo v odnosu do parlamenta spet s tem konkretnim primerom, ki je v bistvu zavajala parlament v lanskem
letu, ko je trdila, da ni nobenega papirja, da ni nobenega {panskega kompromisa, ko ga
je bilo treba dobiti v bistvu v Bruslju. Tudi SKD, ~eprav je bila takrat parlamentarna
stranka, ga ni dobila. To je spet ena zadeva, ki ka`e, kako je bilo v preteklosti. Ni~ ne
omejujem samo na obdobje, odkar je po volitvah, teh zadnjih naprej. Potem, kako vlada
predlaga zakonske tekste, ki jih v naslednjem tednu, ko pride v parlament prakti~no v
celoti spreminja. Potem na~in, kako smo za~eli spreminjati to ustavo, enostavno je treba
spremeniti ~ez no~. ^e kdo misli, ima pomislek, ni za napredek, so v~asih rekli. Zdaj
re~emo - ni za Evropo. To vse ka`e na to, da se upravi~eno postavi vpra{anje, ali resno
mislimo, ko govorimo o spo{tovanju teh temeljnih principov. Ker ~e jih ne spo{tujemo in jaz si te`ko zamislim, kako si nek evropski parlamentarec ali pa jurist, ki je v teh komisijah, ki spremlja to zadevo, kako si, ko sli{i, da bomo mi ~ez no~ spremenili ustavo,
~eprav je res en drob~kan ~len~ek, kot je rekel kolega iz DeSUS-a, ampak ta ~len~ek ni
tako nepomemben. Za sabo potegne - tisti, ki ste gledali spisek zakonov, ki jih je treba
urediti samo z vidika, kaj bi bilo treba urediti - no~em uporabiti tiste besede, ker je bilo
re~eno, da ne - ampak kako urediti stvar, da bo zadeva dovolj zavarovana oziroma, da
bo promet in vse potekalo pravilno, potegne za sabo vrsto, ~ez 20 zakonov. To pomeni,
del~ek ni tako majhen del~ek. Torej to so tisti principi, ki sem jih hotel povedati. Izhajajo
iz dejstev, in jaz sem prepri~an, da je to tudi v teh komisijah in v teh parlamentih in v
parlamentu evropskem in osnovni kriterij, ki mora biti pre`et skozi vse druge kriterije.
Zdaj, lahko bi govorili tudi o odnosu do tega evropskega sporazuma, vendar jaz
mislim, da nima smisla preve~ danes o tem govoriti, ker o tem bomo govorili, ko bo dejansko ratifikacija. Ocenjujemo ga lahko tako ali druga~e, odvisno od tega, kak{en odnos je kdo do tega imel. V tem trenutku je morda pomembno samo to, kolikor je vezan
na spremembo ustave. Klju~no pa je, to pa je jasno in tukaj spet, bom rekel se zamuja,
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predvsem s strani vlade, `e prej{nje in tudi zdaj{nje. Ker dejansko se moramo vsi dr`avljani, vsi, ki `ivimo v tej na{i Sloveniji, navaditi na to Evropo, ~e ho~emo priti notri, ne
samo gospodarstvo, klju~no je gospodarstvo, jasno, ker ~e ne bomo imeli gospodarstva, ki bo sposobno pre`iveti znotraj trga Evropske unije, potem ne bomo imeli od ~esa
`iveti, ampak je tudi znanost, {olstvo in skratka vsak posameznik. In to je tudi tisto osnovno, ki tudi manjka in kar vlada ni storila in kar je v tistem famoznem sporazumu napisano kot neka strategija, ki naj bi bila, ampak {ele pozneje in tukaj mislim, da je ta zadeva klju~na.
Kar zadeva spremembe ustave - jaz mislim, da sprememba ustave ni potrebna v
prvi vrsti zaradi tega evropskega sporazuma. To je v bistvu ta trenutek, bom rekel res
klju~ni razlog, ampak dejstvo je, da je vsak, ki je, od osamosvojitve Slovenije naprej govoril o tem, da se bomo pridru`ili Evropski uniji, bi moralo biti jasno, da je pa~ treba
sprejeti principe, ki veljajo v Evropski uniji in eden od teh principov je tudi pa~ svoboden pretok kapitala, prost dostop do oziroma na nediskriminatorni osnovi do nepremi~nin in podobnih zadev. Kar pomeni iz teh razlogov in to so temeljni razlogi, zakaj
bom rekel je treba spremeniti ustavo in zato lahko v tem trenutku gledamo, ko imamo
pred seboj predlog ustave, lahko ~isto, bom rekel v enem smislu nekoliko izolirano od
{panskega, od evropskega sporazuma, ker je to ustavo treba spremeniti in v tem evropski sporazum je pa pomemben in tukaj je klju~nega pomena in to bodo morali juristi, pravniki, ustavni in mednarodni, dejansko priti do dobrih re{itev, ker je va`en odnos mednarodne pogodbe, ko je ratificirana in pri nas objavljena, ki velja, in pa~
doma~e zakonodaje. In ta odnos in te dolo~be, ki so ravno v teh spornih ~lenih, 45 pa
prilogi 13, mislim, da jih je treba urediti.
Zdaj pa, da ne bo v prihodnosti, ko bomo nadaljevali postopek, ker jaz osebno mislim, da je prav, da se postopek za spremembo ustave za~ne, in da se vse te stvari, ki so
pa nujne, uredijo do - v prvi vrsti ve~ina - do sprejema ustave, sicer pa tako, kot bi
dolo~ili v ustavnem zakonu oziroma zakonu za izvedbo ustave. Mislim, da je pa prav,
da se pove nekaj elementov, v katero smer razmi{ljamo v na{i poslanski skupini, poslanski skupini SKD, ne da bi bilo pozneje sporno, da smo se nekaj novega za~eli
izmi{ljevati.
Mislim, da je prvi pogoj - delno je to v teh tekstih `e zagotovljeno, delno pa ni v taki
smeri - prvi pogoj je, jasno, da mora biti nesporno, da je pa~ enako obravnavanje, kar
pomeni, da ne more biti diskriminacije, kar se pojavlja v problemu, ~e bi mednarodne
pogodbe druga~e urejale in druga~e bile veljavne v odnosu do nacionalnega prava. Torej, enako obravnavanje tujcev, ki bodo znotraj take mednarodne pogodbe, ki bo dovolila dr`avljanom tistih dr`av, s katerimi bomo imeli sklenjeno pogodbo, da lahko pridejo do nepremi~nin. To je prva stvar. Isto~asno je pa kumulativa, ki ni bila v za~etku, in to
je tudi en primer, kako je najprej vlada dala predlog, da je bodisi mednarodna pogodba
bodisi oziroma ali vzajemnost. To pomeni, obvezno mora biti tukaj kumulativa in - torej
in mednarodna pogodba in vzajemnost. V primerih, ko niso povzeti in ne spadajo pod
tako mednarodno pogodbo, je pa~ potrebno imeti ustrezen zakon, kjer mora biti ta zadeva urejena in tudi v vseh tistih primerih mora biti kumulativen pogoj vzajemnost.
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Na{e mnenje, kar precej trdo, je tudi, da se taka in tovrstne mednarodne pogodbe
in tovrsten zakon bi moral sprejemati z dvotretjinsko ve~ino, torej s kvalificirano
ve~ino, dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev v Dr`avnem zboru, ker so to
vpra{anja, ki so tako klju~nega pomena, da je nemogo~e, ne samo v tem trenutku, ko v
bistvu je te`ko ustvariti neke pogoje zaupanja, da je nemogo~e, da take stvari se sprejema z navadno ve~ino.
V zakonu, ki bi dolo~al, torej v zakonu za uveljavitev spremembe ustave, je po
na{em mnenju potrebno med drugim dolo~iti tudi vsaj vsebinsko, ~e `e ne na{teti zakone, kaj je potrebno, da se uskladi do tistega trenutka, ko postane ta sporazum veljaven.
Kajti nujno je, da je do trenutka, ko bo postal sporazum veljaven, ta zakonodaja sprejeta, kar pomeni glede na prilogo 13, kjer je dolo~eno, da bodo z dnem uveljavitve sporazuma dr`avljani, ki so tri leta prebivali na obmo~ju Slovenije, torej teh dr`av Evropske
unije, lahko imeli prost dostop do nepremi~nin. To pomeni, vsa ta zakonodaja, ki je tukaj potrebna, mora biti do tega trenutka sprejeta. To je pogoj, ki bi mu lahko v latin{~ini
rekli "conditio sine qua non", to pomeni brez izpolnitve tega pogoja ni mo`no sprejeti
spremembe ustave.
Pojavlja pa se tudi vpra{anje, ki ga bo potrebno re{iti tudi glede na prilogo 13, kaj
ko bomo mi po tem sporazumu, ki ga bomo ratificirali in skladno s prilogo 13 v {tirih letih po uveljavitvi sporazuma sprostili nepremi~ninski trg, vendar bog ne daj, ampak
vendar ne bomo polnopravni ~lani. Torej za dr`avljane Evropske unije bo trg spro{~en,
mi pa bomo {e zmeraj zunaj. To pomeni, to so ta vpra{anja, ki so osnovna, ki se tukaj kot
tak{ne pojavljajo, in ki jih je nujno razre{iti in urediti, predno se bomo odlo~ali o spremembi ustave. Mislim pa, da je potrebno razmi{ljati isto~asno, ~eprav ni neposredno
vezano na to, je pa, bi bilo koristno, da poleg vseh tistih na{tetih zakonov je nujno, da se
tudi spremeni zakon o zunanjih zadevah, mislim da ima tak naslov, predvsem pa tisto
poglavje, ki dolo~a, kako se sklepajo mednarodne pogodbe. Ker, ~e bi bilo bolj precizno dolo~eno, bi verjetno bilo la`je oziroma ne bi prihajalo do dolo~enih problemov.
Za konec naj ponovim {e enkrat to, da je moje osnovno prepri~anje, da nas opazovalci Evropske unije ocenjujejo predvsem z vidika na{ega odnosa do tega temeljnega
principa na~ela pravne dr`ave in parlamentarne demokracije. Torej kak{en je odnos
na{e oblasti do ustavnosti in zakonitosti, ker to - iz tega izhaja tudi potem verodostojnost in pa kredibilnost - ker ~e ne spo{tuje lastnih zakonov, lastnih predpisov, kako
bom potem spo{toval - to se lahko vsak iz teh dr`av Evropske unije spra{uje - kako bo
Slovenija potem spo{tovala evropsko zakonodajo, torej tisto, ki jo bomo morali pozneje
spo{tovati. Tukaj je ta princip, ki ga zmeraj ponavljamo, verodostojnost in kredibilnost,
in to je osnovno in ~e ne bomo dali v tem smislu pravnega odgovora, ki je pa v izvr{evanju vsega tega, v izpolnjevanju, ne pa v praznih besedah, potem je te`ko pri~akovati, da
bomo ocenjeni kot tak{ni, da smo primerni in sposobni, da se sploh za~ne z nami pogajati o tem, da bi postali polno~lani Evropske unije.
In ~isto na koncu, ker je danes predve~er dr`avnega praznika, mi dovolite tudi to,
da vsem, ki ste tukaj in vsem, ki slu~ajno to poslu{ate, prijetno praznovanje dneva
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dr`avnosti in upam, da bomo {e toliko zgodaj zaklju~ili, da se bomo lahko {e nocoj udele`ili vrsto praznovanj, ki jih prirejamo po na{ih krajih. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu Mozeti~u. Tudi sam to upam,
je pa predvsem od nas odvisno in od na{ih razprav. Vsekakor bi podprl to razpravo gospoda Mozeti~a v tistem smislu, ko je govoril o smeri oziroma o vsebini ustavnih sprememb. Va{a razprava bo dragocen pripomo~ek tudi pri delu Ustavne komisije in bi
predlagal in prosil razpravljavce, da se predvsem osredoto~ijo na to vpra{anje, kajti
osebno sem pri~akoval, da je to klju~ni del dana{nje razprave, kak{na bo vsebina, katera je usmeritev ustavnih sprememb. To bo potem pomo~ Ustavni komisiji in seveda
delu strokovnjakov, s katerimi skupaj dela Ustavna komisija.
Drugi se je prijavil gospod Mirko Zamernik, naslednji je prijavljen gospod Boris
Sovi~.
MIRKO ZAMERNIK: Hvala lepa za besedo. Dovolite, da za~nem tam, kjer je nehal
moj predgovornik in tudi jaz vo{~im vsem skupaj prijetno praznovanje ob dnevu dr`avnosti. Obljubim, da bom kar se da kratek in jedrnat glede na pobudo, ki ste jo dali, gospod predsednik.
Na veliko se spet s strani nekaterih prodaja megla in slepi slovenski narod. Da je
nevklju~evanje na{e dr`ave v Evropsko unijo in Nato kriva ali opozicija ali 68. ~len ustave, nekje smo lahko sli{ali, da celo Amerika in Clinton, vendar resni in odgovorni ljudje
vzroke za neuspeh i{~ejo, ne pri drugih, kot to po~ne vlada, ampak krivdo i{~ejo pri
sebi in ~e bi bila vlada tak{na, torej resna in odgovorna, bi si pa~ morala priznati, da so
za vklju~evanje v evropske integracijske tokove v imenu vlade lobirali ljudje, ki so v
biv{i Jugoslaviji vodili projekte za izdelavo jugoslovanske atomske bombe. Taki pa,
dragi moji, jasno, da nimajo kredibilnosti v demokrati~nem svetu. Na Balkanu mogo~e,
na zahodu prav gotovo ne. Recimo bobu bob in ugotovimo, da je ve~ji problem, kot je
sprememba 68. ~lena ustave, po mojem trdno prepri~anju vlada, kakr{no imamo in ve~
kot s spremembo ustave bi dosegli s spremembo neokomunisti~ne vlade. In ~e ~lani
opozicije, ki ste podprli sedanjega mandatarja, s kritikami njegove politike mislite resno, razmislite o nezaupnici. ^e pa ne, potem je bolje, da ne prodajate tega, kar sem rekel na za~etku, torej megle. ^e pa mislite resno, potem pa nadalje spra{ujem gospoda
podpredsednika vlade, kako se po~uti zjutraj, ko se zbudi in ko se zave, da je lovna sezona na stol~ek, ki se je pred nedavnim izmuznil, ponovno odprta. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Zamernik. Besedo ima
gospod Sovi~. Naslednji za njim dr. Ciril Ribi~i~.
BORIS SOVI^: Cenjene dame, spo{tovani! Mislim, da je naloga, pred katero smo,
dovolj odgovorna, da ka`e, da bi se skoncentrirali na to temo. Tudi vpra{anje opozicije
in pozicije je seveda pomembno, ampak v tem trenutku gre predvsem za to, ali bomo v
tej dr`avi spremenili ustavo ali ne in kak{ne posledice lahko imata obe odlo~itvi. Gre pa
tudi za to, kako Sloveniji zastaviti za{~itno zakonodajo. Minister brez listnice in podpredsednik vlade je uvodoma povedal, da je dvig konkuren~ne sposobnosti gospodarstva najbolj{a za{~ita, ki si jo lahko privo{~imo. Jaz mislim, da je to zelo pomembna
misel, rad bi pa povedal, da mislim, da ni dovolj, ~e se za to zavzemamo na deklarativni
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ravni, v praksi pa do`ivljamo druga~ne odlo~itve. Samo nekaj primerov iz zadnjega
~asa. Namesto, da bi okrepili institucionalno podporo tehnolo{kemu razvoju v tej
dr`avi, je pred kratkim pri{lo do odlo~itve, da se ukine tehnolo{ko razvojni sklad, celo,
kot vemo, na proceduralno vpra{ljiv na~in in brez pravih utemeljitev. Namesto, da bi
vzpodbujali informacijske povezave s svetom, smo v zadnjih dnevih pri~a celo temu, da
se `eli pravzaprav onemogo~iti povezave, zlasti mladih generacij preko interneta z vrstniki v drugih dr`avah. Namesto, da bi vzpodbujali regionalni razvoj v tej dr`avi, smo {e
vedno pri~a izrazitemu zaostajanju nekaterih regij. Recimo samo za primer rezultati
gospodarstva v Mariboru so bistveno slab{i v zadnjem ~asu spet in ponovno raste brezposelnost. Namesto, da bi v parlamentu `e zelo resno obravnavali zakon o vzpodbujanju skladnej{ega regionalnega razvoja, je vlada pravzaprav sprejela odlo~itev, da se
umakne iz procedure zakon, ki je `e bil v obravnavi in {e zaenkrat nismo dobili nobenega novega teksta, ki bi vsaj v grobem nam predstavil, kak{ne so vizije za vzpodbujanje
regionalnega razvoja.
In ne nazadnje, namesto, da bi vzpodbujali varstvo potro{nikov, kar je evropska
kategorija in predmet vseh ekonomskih politik evropskih dr`av, se je v Republiki Sloveniji prakti~no sama ukinila potro{ni{ko svetovalna mre`a. Skratka, namesto kaoti~nosti,
namesto nedodelanih re{itev potrebujemo sistematiko, namesto parcialnih re{itev pa
celovit koncept vklju~evanja v Evropsko unijo. Jaz bi rad izrecno povedal, da zelo jasno
podpiram spremembe ustave in seveda tudi ratifikacijo pridru`itvenega sporazuma, ker
opozarjam, da bo druga~e pri{lo do resnih gospodarskih posledic. V tem dr`avnem
zboru je `e kar nekajkrat bilo citirano, da je dve tretjini na{ega uvoza in enak obseg
na{ega izvoza povezan z dr`avami Evropske zveze. In prekinitev teh tokov bi seveda
imelo ne samo resne, ampak kar dramati~ne posledice za na{e gospodarstvo. Vendar bi
rad povedal, da danes ni ve~ klju~no vpra{anje, ali smo v stanju strniti sile ali ne, ~eprav
je seveda to vpra{anje zelo pomembno in brez tega sploh ni mogo~e resno razmi{ljati o
aktivnostih, ki so pred nami, temve~ je bolj vpra{anje u~inkovitosti koalicije, da pripravi
potrebne podlage in spremljajo~o zakonodajo, ki jo v tem trenutku potrebujemo - in to
se mi zdi klju~no.
Spreminjajo se razmere in to dramati~no. [e pred ~asom smo govorili o desetih
kandidatkah za vklju~itev v polnopravno ~lanstvo Evropske zveze, zdaj vse bolj ka`e,
da to {tevilo ne bo deset, ampak pet, po nekaterih scenarijih celo tri. Obstaja celo
mo`nost, da se bo tudi pri odlo~itvi o tem, katere dr`ave bodo povabljene v pogajanja
za polnopravno ~lanstvo, preprosto podvojila, skopirala na nek na~in evroatlantska
formula, torej, da bi bilo govora samo o treh. ^e bo pet dr`av povabljenih, je seveda
vpra{anje, katere bodo, in tu bo konkurenca seveda zelo velika. Konkurenca, v kateri
bodo baltske dr`ave z znano podporo skandinavskih de`el, v katerih bo o~itno tudi Romunija. In danes je seveda `e trenutek tudi za streznitev na na{i strani, da se pravzaprav
zavedamo, da smo v tej skupini. V tej skupini bo lahko celo tudi Ciper, seveda ne Malta,
kot je po pomoti eden od mojih predhodnikov omenil. ^e Slovenija ne bo povabljena
za pogajanja za polnopravno ~lanstvo, bo to dramati~o vplivalo na na{ polo`aj in tudi
na na{e mo`nosti. Mi vemo, da bo `e jeseni za~el veljati Schengenski sporazum, ki lah210
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ko dramati~no zaostri prehodnost meja, kar bodo zlasti ob~utili vsi, ki `ivijo v obmejnih
regijah v Republiki Sloveniji. Vemo tudi, da se bo InterRim sporazum po~asi iztekel in to
lahko pomeni resne te`ave za na{o izvozno gospodarstvo. In vsekakor se moramo zavedati, da ~e Slovenija ne bo povabljena v pogajanja za polnopravno ~lanstvo, bo to pomenilo seveda enega od najve~jih neuspehov slovenske politike. Pri tem ni pomembno, ali bo to neuspeh koalicije ali vlade, pomembno je, da bo to neuspeh celotne na{e
dr`ave.
Zato je nujno, da bi vse te tri aktivnosti, ki so pred nami, ~imprej izpeljali: sprememba ustave, ~imprej{nja ratifikacija pridru`itvenega sporazuma in tretje, in po mojem zelo pomembno, resno in koordinirano delo koalicije pri za{~itni zakonodaji in harmonizaciji.
Kar se ratifikacije ti~e in spremembe ustave, mi `al seveda nimamo na razpolago
sto let, tako kot je eden od mojih predhodnikov govoril, jaz celo mislim, da niti sto dni
ne; rok je bistveno kraj{i. V tem trenutku je `e pet dr`av ~lanic Evropske zveze ratificiralo pridru`itveni sporazum z Republiko Slovenijo, torej `e ena tretjina dr`av ~lanic
Evropske zveze je ratifikacijo opravila, poleg tega tudi `e evropski parlament.
Za{~itna zakonodaja je v tem trenutku seveda zelo pomembna. Rad bi posebej
poudaril, da zahteva za to, da bi ta zakonodaja bila pripravljena in predstavljena tudi
poslancem, seveda ni izmi{ljotina ali proceduralna zavora, ki si jo izmi{lja opozicija,
temve~ resen pogajalski okvir, ki so ga uporabljale vse dr`ave, ki so se bodisi odlo~ale
za pridru`eno ~lanstvo bodisi za vklju~itev v redno ~lanstvo. Kar spomnimo se, da skoraj v vseh dr`avah, za~nimo z na{imi sosedami in tudi drugimi, ko so se odlo~ale za
vklju~itev v Evropsko zvezo, so se ravno na teh to~kah pravzaprav lomile. In povsod so
sku{ale na teh to~ka dose~i jasen konsenz. To potrjuje tudi zelo ob{irno gradivo Ustavnega sodi{~a, ki, moram re~i, vsaj nekatere trditve, ki smo jih do zdaj sli{ali tudi s strani
koalicije, postavlja pravzaprav v druga~no lu~ okoli tega, kaj so posamezne uspele izpogajati v procesu pribli`evanja.
Posebej podpiram opredelitev, ki smo jo uvodoma sli{ali s strani ministra brez listnice in podpredsednika vlade, da ta za{~itna zakonodaja ne inkorporira samo
vpra{anje, ki je neposredno povezano z 68. ~lenom ustave, ampak tudi vpra{anja gospodarskega razvoja, spodbujanje gospodarskega razvoja, dvigovanja konkuren~ne
sposobnosti gospodarstva in seveda tudi za{~ite regij, tistih manj razvitih in tistih, ki so
obmejne in posebej izpostavljene. To je posebej pomembno tudi za mesto, od koder
prihajam, torej Maribor.
Posebej bi rad poudaril, da se mi zdi zelo pomembno tudi informacijsko in izobra`evalno delo in `al moram ugotoviti, da na tej to~ki ni narejenih prebojev. Obstaja sicer na~elna podpora na mnogih straneh, ampak v tem trenutku se na tej to~ki ni~ konkretnega ni zgodilo.
Mislim, da ni aktualno vpra{anje zazrtosti v preteklost in da tudi prav posebnega
razloga, da bi se s tem ukvarjali, danes ni, temve~ je klju~no vpra{anje ali se danes
odlo~imo za to, da ta postopek spro`imo, ali ne. Jaz se izrecno zavzemam, da bi se za to
odlo~ili. Mislim pa, da je na tej to~ki treba poudariti zlasti to, da bi pri spremembah usta7. izredna seja DZ RS
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ve bilo potrebno, da se anga`irajo dejansko vsi strokovni potenciali, ki jih ta dr`ava ima,
ker si ne smemo privo{~iti tak{nih sprememb ustave, ki bi nas `e jutri postavile v situacijo, da bi morali posamezne odlo~itve zaradi nedomi{ljenosti, nepremi{ljenosti in nedodelanosti spreminjati. To bi pa pravzaprav dokon~no pomenilo na{e slovo od prizadevanj za vklju~itev v Evropsko unijo. Posebej bi rad povedal, da mislim, da je seveda zelo
va`no, da bi na tej to~ki dosegali ~im ve~ji konsenz vseh strank. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu Sovi~u. Dr. Ribi~i~. Pripravi
naj se gospa Zba~nikova.
dr. CIRIL RIBI^I^: Spo{tovani! Pripravil sem si precej konstruktivno diskusijo, ki
pa jo moram nekoliko spremeniti zaradi teh reakcij s strani vlade, ki so bile na nekatere
diskusije tukaj, mislim zlasti na reakcijo gospoda Thalerja in reakcijo gospoda Marjana
Podobnika.
Jaz spremljam prizadevanja v zvezi z vklju~evanjem Slovenije v evropske integracije zelo intenzivno in zelo od blizu vsaj od leta 1988, ko smo sprejeli v stranki, ki sem ji takrat predsedoval oziroma za~el predsedovati, programski dokument z naslovom Evropa, zdaj! Pozneje smo imeli druga manj optimisti~na obdobja glede tega vpra{anja
in smo se spra{evali - Evropa, kdaj? Zlasti lahko re~emo, da tudi upravi~eno, se je Slovenija precej ~asa ukvarjala sama s seboj, je govorila o tem - Slovenija, zdaj! Bila je precej
samozadovoljna zaradi osamosvojitve, druga vpra{anja so stopila nekoliko v ozadje. [e
bolj krizno pa je bilo tisto obdobje, ko smo lahko govorili o tem po italijansko - Evropa
mai! Evropa nikoli!, ki smo ga na sre~o presegli. Z vidika tega razvoja, o katerem govorim, je dana{nji dan, pravzaprav velik dan za Slovenijo, posebaj za slovensko vlado. Velik dan v tem smislu, da se je opozicija odlo~ila podpreti za~etek postopka za spremembo slovenske ustave v enih od klju~nih to~k, v tisti to~ki, ki je gotovo klju~na ovira za
sprejem Slovenije v Evropsko zvezo.
In na tak{en dan mora vlada pokazati seveda, da je zrela, da se zaveda zakaj gre in
da ima tak{en odnos do opozicije, ki je primeren odlo~itvi opozicije, da danes podpre
to odlo~itev. ^e sem prav razumel predstavnike vlade, `elijo, ne samo da glasujemo za
to odlo~itev, ampak da tudi glasujemo za to odlo~itev z nasmehom, da se nasmehnemo
ob tem, ko govorimo, da podpiramo predloge vlade. To je nekoliko pretirano. Jaz razumem, da je vlada na nek na~in danes obglavljena, ker je pa~ predsednik vlade v OZN in
ne more biti prisoten v tej razpravi, v kateri bi najbr` bil potrebnej{i kot tam kjer se nahaja, ker gre tukaj za klju~na vpra{anja. Ampak na drugi strani je gospod Bav~ar - on bo
spet rekel, da mu delam medvedjo uslugo, da mu delam prej {kodo, kot korist, ko ga
hvalim - pokazal na kak{en na~in se nagovarja opozicijo k podpori z na~elnim stali{~em
in s povdarjanjem pomena enotnosti glede tega, za Slovenijo bistvenega vpra{anja.
Namesto da se pustijo predstavniki vlade in da se spustijo v te razprave o preteklosti in kak{no stali{~e je kdo zavzemal v preteklosti - gospod Marjan Podobnik je gotovo
po mojem mnenju najmanj primeren za to, gospod Zago`en je danes pokazal, da kljub
temu da je presko~il iz opozicije v vladno koalicijo, posku{a ohraniti temeljna stali{~a
enaka ali pa zelo podobna - ampak tisto kar bi danes od vlade pri~akoval, vsaj od pogumne vlade, bi bilo to, da nam zatrdi naslednje, zelo jasno in glasno; ~e bo do 15. julija
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spremenjena ustava, ~e bo opozicija to podprta, potem se upamo dose~i povabilo Slovenije v prvem krogu v Evropsko zvezo.
Jaz vem, da je taka obljuba rizkantna, ampak zato gre, ~e z tako obljubo seveda bi
opozicija rekla, ja kaj ho~emo drugega, ~e imamo ~rno na belem in jasno stali{~e vlade,
ne samo o tem kar vsi vemo, da brez spremembe ustave ne moremo v Evropsko zvezo,
ampak ~e imamo {e pozitivno stali{~e, da je ta vlada sposobna dose~i povabilo Slovenije v prvem krogu, potem bomo seveda ustavne spremembe podprli. Jaz celo mislim, da
to stali{~e ne bi bilo naivno, da je veliko bolj naivno prepri~anje, da vlada lahko ostane
neokrnjena, nespremenjena, ~e se nam to ne bo posre~ilo. Jaz vam moram povedati, da
vsaka realisti~na analiza dana{njega stanja, po tem kar se je zgodilo z Natom - in kaj se je
zgodilo z Natom, da so vse parlamentarne stranke podprle vstop v Nato, kar je bilo veliko presene~enje in pokazalo veliko zrelost vseh parlamentarnih politi~nih strank - pa
nismo bili povabljeni v prvem krogu. To je seveda udarec za Slovenijo, za vse stranke in
posebej seveda tudi za vlado, ampak ~e se nam to isto zgodi na drugem podro~ju, na
podro~ju povabila v Evropsko zvezo, kjer ne odlo~ajo tako druga strate{ka vpra{anja,
ampak odlo~a izpolnjevanje pogojev, odlo~ajo pripravljenost dr`ave itd., potem bo seveda to imelo hude posledice za dr`avo, za Republiko Slovenijo in prav logi~no seveda
tudi za vlado. Zato mislim, da bi bilo bolj smiselno, ~e nam bi vlada dala vsaj neko realno upanje, kaj bo posledica spremembe ustave na dan, ko smo se odlo~ili, da podpremo za~etek tega postopka, kot pa da gre v polemike o preteklosti, in da zelo ob~utljivo
reagira na vsako kriti~no pripombo, ki se nana{a na posamezno potezo. Teh posameznih napa~nih potez je pa seveda v preteklosti bilo veliko, tudi takrat, ko je moja stranka
bila v vladni koaliciji, ~e omenim Oglej in te stvari niso popolnoma ~rno bele. No, ampak te napake po mojem mnenju ne morejo biti izgovor za opozicijo, da ne bi jasno povedala svojega stali{~a glede evropske politike. In jaz ga povem tukaj osebno, jasno in
glasno; mislim, da je sprememba ustave potrebna, da je nujna, da jo je potrebno podpreti in imam in navedel bom nekaj argumentov, kjer je vlada reagirala druga~e, kot
sem sedajle omenjal, bolj zrelo v zadnjih tednih, in kar je privedlo tudi do tega, da danes
lahko imamo to izredno sejo in na njej razpravljamo o za~etku postopka za spremembo
ustave. Moram re~i, da sem tudi poudarjal to, kar je danes ponovil tukaj gospod Peterle `e pred mesecem sem rekel, da moramo dostojanstveno spreminjati ustavo. Ne strinjam
se s tistimi, ki pravijo, da je ustava nedotakljiva, da jo ne gre spreminjati, ne strinjam se
pa tudi s tistimi, ki bi se lotevali sprememb ustave po hitrej{em postopku in na bolj malomaren na~in, kot to po~nemo pri kak{ni zakonodaji, ki jo sprejemamo po hitrem postopku. V zvezi s tem se je odprlo vpra{anje in mislim, da je na tem mestu smiselna primerjava z letom 1990/91, vloge politi~ne koordinacije, koordinacije politi~nih strank in
usklajevanja, sporazumevanja med strankami. Rad bi opozoril na ta vidik, da je sporazum politi~nih strank leta 1990, decembra bil dose`en pred plebiscitom, pred odlo~ilnimi dejanji osamosvajanja, seveda dale~ pred samo osamosvojitvijo in oboro`eno intervencijo itd., medtem ko nam danes grozi, da bo to sporazumevanje zaostajalo tako
dale~, da bomo `e neposredno pred sprejemom ustave, pa {e ne bomo imeli sporazuma politi~nih strank. Zato pozivam vse predsednike, vklju~no s svojim kolegom in tova7. izredna seja DZ RS
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ri{em Pahorjem, da storijo ~imve~, da bo ta sporazum ~im preje sprejet. Smiseln je ta
sporazum seveda, ~e je relativno zgoden, ~e je podlaga za odlo~anje v tem dr`avnem
zboru. V nasprotnem primeru namre~ prihaja do te situacije, s katero smo soo~eni sedaj
v zadnjih dnevih, ko se postavlja vpra{anje, ali je Dr`avni zbor samo tisti, ki potem formalno sprejme nekaj, kar se sprejema na politi~ni koordinaciji. Lahko se zgodi, da bo
pa~ dose`ena potrebna ve~ina za spremembo ustave hitreje, kot bo dose`en sporazum
politi~nih strank, in to ne bi bilo v interesu teh politi~nih strank in, mislim, tudi ne opozicije kot celote.
Drugo vpra{anje, o katerem `elim govoriti, se nana{a na tako imenovano vzajemnost oziroma recipro~nost. Gre za bistveno vsebinsko vpra{anje, in tukaj, mislim, da je
bil dose`en bistven napredek glede na prve predloge, ki jih je dajala vlada. Ker je takrat
bilo mo`no sklepati, da je mo`no dati tujcem pravice do pridobitve nepremi~nin v Sloveniji, tudi brez vzajemnosti. Mi smo temu `e v prvih delovnih fazah nasprotovali v
Zdru`eni listi socialnih demokratov in smo nekaj dosegli, in mislimo, da so te nove formulacije, ki jih lahko preberete, in ki so bistveno druga~ne kot tiste, ki so objavljene v
Poro~evalcu, bolj{e, ker izklju~ujejo sleherni primer, ko bi nekje Slovenija se zavezovala, da daje pravice tujcem, medtem ko bi dr`ava, iz katere ta tujec prihaja, ne ravnala
enako z dr`avljani Slovenije. Seveda ostaja {e klju~ni ekonomski problem, problem
ekonomske premo~i ene dr`ave nad drugo in ve~je kupne mo~i nekaterih tujih dr`av
oziroma njihovih dr`avljanov, ampak pomembno je seveda tudi na~elo, princip enakopravnosti.
Druga stvar, na katero bi rad opozoril, je to, da je vladna koalicija ravnala po mojem
mnenju pametno, smiselno, ko je pristala na spremembo sestave Ustavne komisije, in je
s tem pokazala tudi en akt dobre volje za to, da se dose`e sporazum z opozicijskimi
strankami.
Tretje opozorilo, ki ga `elim dati, pa je, da pri tako imenovani za{~itni zakonodaji
stvar ne bo morda tako enostavna, kot se zdi na prvi pogled. Mi se seveda danes
odlo~amo o spremembi enega del~ka ustave - 68. ~lena. Marsikatere dolo~be v ustavi,
ki razlikuje med polo`ajem na{ih dr`avljanov in tujcev, se pravi tudi dr`avljanov drugih
dr`av Evropske zveze pa ne nameravamo spreminjati, in na nek na~in bomo v stiski, v
te`avah, med kladivom in nakovalom, v tem smislu, da bodo zakonske re{itve lahko
~iste z vidika pridru`itvenega sporazuma, z vidika na~ela nediskriminacije, enakega
obravnavanja vseh dr`avljanov dr`av Evropske zveze, pa vpra{ljive z vidika tega ustavnega razlikovanja. Ali pa obratno, da bodo ~iste z vidika na{e ustave, pa vpra{ljive z vidika ratificiranih mednarodnih sporazumov. Ne gre seveda samo za to, da se mednarodni sporazumi neposredno uporabljajo v Sloveniji, kar je bilo zadnje dneve ve~krat
poudarjeno, gre tudi za to, da mora zakon biti skladen s tak{nim mednarodnim sporazumom, ki ga ratificira na{ dr`avni zbor. Se pravi, zakon mora biti skladen seveda s
tak{no mednarodno pogodbo, zakon mora biti pa isto~asno skladen tudi z ustavo. Tukaj pa nastopajo dolo~ena nasprotja. Jaz bi mimogrede opozoril samo na tretji odstavek
70. ~lena, ki govori o naravnih bogastvih, kjer imamo razli~no ureditev recimo glede
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pridobivanja koncesij in {e glede nekaterih drugih vpra{anj, kar zadeva na{e in tuje
dr`avljane.
In da ne bom predolg, samo {e kratko o poimenovanju akta o spremembi ustave.
Jaz sem sam odstopil od te ideje, da bi z amandmajem spreminjali to ustavo, ker je
ve~ina se opredelila, tudi na podlagi strokovnih argumentov za ustavni zakon. Zdi se mi
bistveno, da poimenujemo ta akt, seveda, da ne bi napisali akt o spremembi ustave, to
se mi tudi ne bi zdelo dostojanstveno za spremembo ustave, da ta akt ne bi imel svojega
imena. Zdaj menim, da bi bilo smiselno izvedbene dolo~be zapisati v poseben akt, v
poseben zakon, ki ne bi imel naziv ustavni zakon, bi se pa sprejemal po enakem postopku in z dvotretjinsko ve~ino. Argument, ki ga bom pri tem navedel, ni originalen, je
bil `e re~en na Ustavni komisiji. Zdi se mi, da nima smisla v isto raven postavljati izvedbene dolo~be in tiste dolo~be, ki spreminjajo ustave. Skratka tisto, kar je temeljna vsebina tako imenovanega in spornega {panskega kompromisa, po mojem mnenju ne sodi v
isti akt, s katerim spreminjamo ustavo, ampak v zakon za izvedbo ustavnega zakona.
Zato se zavzemam za tisto drugo mo`nost o tistih dveh, ki jih je omenjal predsednik
Dr`avnega zbora, gospod Podobnik v dana{nji razpravi. No, jaz menim, da je opozicija
se danes odlo~ila za zrelo dejanje, ne glede na vse omejitve, ki jih je tukaj povedala - da
to {e ni dokon~no odlo~anje, ampak da je to odlo~itev za za~etek postopka ustavnih
sprememb - kljub temu mislim, da je ravno tak{no ravnanje opozicije tisto, ki najbolj
zaostruje odgovornost vlade in ponavljam, neodgovornost vlade samo za to, da se bo
trudila, da Slovenija pride v Evropsko zvezo, ampak odgovornost za uspeh, odgovornost za rezultat, odgovornost za kon~ni u~inek, ki bo dose`en. Opozicija je pokazala
dovolj visoko stopnjo zrelosti, da se jasno izpostavi odgovornost vlade, ali je v takih pogojih sposobna ali ni sposobna dose~i povabila Slovenije v prvem krogu v Evropsko
zvezo. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, dr. Ribi~i~. Jaz sem zelo pozorno
spremljal razpravo, edino tega se ne spomnim, da bi bilo `eleno, da bi opozicija z nasmehom podprla predlog za spremembo ustave. Mogo~e je bilo to mi{ljeno v prenesenem smislu, se opravi~ujem.
dr. CIRIL RIBI^I^: No, glede na to, da ni obi~ajna polemika predsedujo~ega. Seveda je bilo mi{ljeno v prenesem smislu in sicer sem to tudi pojasnil, kako. Skratka mi
moramo glasovati za ustavne spremembe, ob tem pa je vlada zelo ob~utljiva za vsako
kriti~no pripombo, pa ~eprav se nana{a na kak{no daljno preteklost, in ko sem rekel, da
naj bi vlada poudarila pomen in se zavedala velikega pomena te zrele poteze opozicije,
sem mislil na to, da ni produktivno, ~e se pusti zvabiti v prepire o tistih zadevah, ki nimajo neposredne zveze s to odlo~itvijo opozicije in vseh parlamentarnih strank. To je
bilo mi{ljeno s tem nasmehom.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospa Zba~nikova ima besedo,
nato je na vrsti gospod Ivo Hvalica.
MAJDA ANA KREGELJ-ZBA^NIK: Spo{tovani! Ali res spremeniti ustavo ali samo
pridru`itveni sporazum? ^e je `e sprememba 68. ~lena slovenske ustave, je treba nujno
vklju~iti za{~ito slovenskega jezika kot enega najva`nej{ih korenin slovenske identite7. izredna seja DZ RS
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te. Take za{~ite velikih evropskih narodov narodi ne potrebujejo. Slovenci pa imamo `e
`alostne izku{nje, saj smo bili `e enkrat vklju~eni kot Karantanija v Evropsko zvezo
Frankfurtskega kraljestva. Ko smo imeli `e celo stoletje lastno narodno vojsko, notranjo
upravo, slovenski jezik je bil enakopraven in spo{tovan, pri~a so bri`inski spomeniki,
vendar pa ni bil za{~iten. Ali se nismo Slovenci ni~esar nau~ili iz zgodovine? Ali
ho~emo, da se ponovi `alostna zgodovina {e s preostalim ko{~kom slovenske zemlje?
Zato, spo{tovane kolegice in kolegi poslanci, potrebujemo nujno za{~ito slovenskega
jezika na slovenski zemlji.
Taka zahteva ni diskriminatorna, saj velja tako za slovenske kot za druge dr`avljane. O~itali mi boste ksenofobijo, da to ni evropsko! Kdo pa je `e sli{al Nemce, Francoze,
Angle`e, da bi postavili take zahteve? Vendar se moramo zavedati resnosti in objektivnosti na{ega trenutka, kardiografskega polo`aja, saj smo na prehodnem interesnem
ozemlju razli~nih velikih narodov. Kar se je nezavedno dogajalo v Karantaniji se bo sedaj v industrializaciji dogajalo na~rtno.
@e ameri{ki predsednik Jefferson, Jeffersonu je bila na{a demokracija v srednjeve{ki Evropi v ~asu Karantanije svetel vzgled. Vendar je lahko slepa velikodu{nost, lahkovernost, ko jo ves ~as svoje zgodovine dokazujemo ravno v nevzajemnosti z velikimi
evropskimi dr`avami, ki eksisten~na niso bili tako ogro`eni, kot smo mi, dokon~no lahko usodna za na{ narod, za na{o dr`avo.
Opozarjam; 50-letno obdobje, v katerem je komunizem korenito obrisal in v veliki
meri izbrisal vrednoto zdravega ob~utja nacionalne pripadnosti, je v svojih naslednikih
pustil praznino, da so lahko tako malipulirali z na{o zemljo, jezikom, kulturo, z moralnimi vrednotami. Pred kratkim smo lahko preko TV ekrana poslu{ali na{ega svetovnega
popotnika, kako mu je stari Indijanec naro~il, naj sporo~i na{im ljudem, da naj ~uvajo
svojo zemljo, naj je ne prodajajo za ni~ na svetu, kajti ~e izbugi{ zemljo, izgubi{ du{o naroda.
Ho~emo v Nato, ho~emo v Evropsko zvezo - poznate pa rek: "Kdor zani~uje sam
sebe, podlaga je tuj~evi peti". Za{~ita slovenskega naroda in dr`ave Slovenije je preresna zadeva, da bi se smelo odlo~ati o tem le v ozkem politi~nem vrhu.
Protestiram proti vladi, ki je bolj evropska kot Evropa sama, ki nikakor ne zahteva
nakupa zemlje, temve~ le nakup nepremi~nin, kar pa je bistvena vsebinska razlika.
Kr{itve ustave, mednarodnih ratifikacijskih sporazumov ter narodnih in dr`avnih interesov zahtevajo izrazito za{~ito slovenske zemlje, kulture, jezika, dedovanja. Le na podlagi take zakonodaje je treba pri~eti razgovor z Evropsko zvezo o postopnem vklju~evanju ob enakopravnosti Slovenije kot majhne ozemeljsko ob~utljive dr`ave, kajti veliki
evropski narodi se niso spremenili glede pohlepa po tujem ozemlju in kapitalu, na primer Italija. Ustavno sodi{~e pa je tudi `e podalo mnenje, da so mednarodne pogodbe v
hierarhiji pravnih aktov v Sloveniji vi{je od zakonskih dolo~b, nima pa na{ pravni red
primata mednarodnega prava nad ustavnimi dolo~bami. To bi pomenilo poseg v enakopravnost dr`avljanov, privilegiran polo`aj dr`avljanov, ~lanov Evropske zveze, torej
diskriminacija v {kodo slovenskih dr`avljanov.
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Spra{ujem vlado, zakaj {e po {estih letih ni posebnega zakona, ki bi lahko v celoti
izpolnil 64. ~len pridru`itvenega sporazuma o pravicah tujcev do nakupa nepremi~nin,
zemljo pa ohranil za pre`ivetje lastnega naroda? Zakaj tak pritisk na Slovenijo, naj sprejme diskriminatorno zakonodajo, naj sprejme ve~ kot druge pridru`itvene ~lanice?
Naj zaklju~im. Ali je res sprememba ustave in ne le pridru`itvenega sporazuma, ki
ni bil pisan v Ljubljani, ampak v Rimu, v korist italijanskih in na{ih interesov. V Evropo
da, samo kako? Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospa Zba~nikova. Besedo ima
gospod Ivo Hvalica, za njim bo dobil besedo gospod Feri Horvat. Hvala lepa, gospod
Horvat. Za njim dobi besedo gospod Vincencij Dem{ar - se ne odpoveduje, ja, dobro.
IVO HVALICA: Hvala lepa. Spo{tovane kolegice, spo{tovani kolegi, predstavniki
vlade, ministri! @al tudi danes ne morem pozdraviti med nami predsednika vlade; {el je
varovat okolje v New York. O~itno se mu zdi to bolj primerno, kot pa prisostvovati zelo
pomembni izredni seji Dr`avnega zbora, na kateri se prvi~ odlo~amo o eventuelni spremembi ustave.
Ko sem se danes vozil v Ljubljano, sem sli{al po poti zanimivo razpravo o tem, glede na to, da je danes zadnji {olski dan, kako nekateri otroci do`ivljajo pravo travmo v
pri~akovanju spri~evala in to pri~akujejo kot nek sodni dan. Jaz sem potegnil neko paralelo, politi~no, in ugotovil pravzaprav, da smo nekje na istem. Zakaj? Tisti u~enec, ki
se u~i vse leto, ne pri~akuje s strahom zadnjega {olskega dne, ne pri~akuje v strahu
spri~evala, pa~ pa z veseljem, ker dobi verjetno poleg lepega spri~evala ali pa normalnega spri~evala tudi nagrado. No, mi - zdaj politi~no gledamo - se `al nekako bojimo
nekih datumov. Torej, nismo {e dobro preboleli {oka, ki smo ga do`iveli ob Clintonovi
odlo~itvi glede Nata, nismo {e dobro preboleli tega, da so nas, oprostite izrazu, "{lepali"
skupaj z Romunijo v famozni formuli tri plus dva, pri ~emer je dva postal ni~ in je ostalo
tri plus ni~ je tri. In `e imamo neko novo hipoteko. Danes, prav tako po radiu - to je moj
najljub{i medij - sli{im, kako se `e govori o petih potencialnih kandidatkah - tri Natove
in dve - v kateri po neki varianti tudi ni Slovenije oziroma vsaj Slovenija {e ni vsidrana.
In ~lovek se spra{uje dejansko, kak{en je ta rezultat tega na{ega {olskega leta. Kak{en?
Minister Thaler tu pravi, da sicer pri odlo~itvah in odlo~itvi za Nato nismo bili mi tisti merodajni faktor, ampak je bila to neka globalna odlo~itev velesil oziroma Zdru`enih
dr`av Amerike in tako dalje. Jaz lahko tudi vso to razpravo razumem, ~eprav ne razumem njegove non{alance, ki jo je pokazal ob tem, ko se je to zgodilo. Pravi pa, da pri
Evropski zvezi je pa na{ odnos, na{ pristop usoden. Zatrjuje tudi, da nam vsi priznavajo
to in ono in drugo. In vam povem odkrito, da ko sem ga poslu{al, so mi pri{le v spomin
neke basni o nekem napihovanju. Kdaj bo konec tega napihovanja, za bo`jo voljo! Pa
~e bi imelo to napihovanje osnovo! Kdaj bo tega konec: neuspehe klasificirati z uspehom? Za vsako ceno, vse je uspeh. Jasno, tudi predsednik vlade ni dale~ od takega
na~ina interpretiranja poraza - vse je uspeh. Veste zakaj se je Clinton odlo~il, da je
dolo~il samo tri kandidatke za Nato? Zaradi tega, da bi ustavil ofenzivo, diplomatsko
ofenzivo, ki je bila v prid Sloveniji. Ta ofenziva je bila tako mo~na, da je bilo treba to
zaustaviti. Pomislite vi, to je nekaj nepojmljivega! Pa koga misli, da ima pred seboj dok7. izredna seja DZ RS
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tor Drnov{ek? Lahko da ima pred seboj tudi nekaj naivnih ljudi v na{em narodu. Samo
jaz verjamem, da se mu je slovenski narod tokrat smejal. To je bila najbolj butasta domislica, kar sem jih sli{al. No, in medtem, ko pri nas se gremo poizkuse denacionalizacije,
medtem ko pri nas na balkanski na~in z balkanskimi "fintami" posku{amo izigrati
evropska carinska dolo~ila in sprejmemo tu v tem dr`avnem zboru zakon o obdav~enju
avtomobilov, medtem ko se to dogaja pri nas, pa v istem ~asu prej{nji teden berem iz
varne razdalje, malo sem po~ival v ^ate`u, kako Mad`arska vra~a premo`enje Cerkvi v
naravi in kot finan~no od{kodnino. Berem, kako bo Poljska za~ela izvajati zakon o lustraciji. Predsednik Kwasznievsky je podpisal, lahko bi zadr`al, ker so septembra parlamentarne volitve na Poljskem, ne, je podpisal. Veste, to ni pogoj sicer za vstop v Nato, je
pa evropska kategorija kot jaz temu pravim. In ~e zopet potegnem paralelo na {olo, torej ni samo znanje tisto, ki oblikuje kon~no oceno, so tudi druge stvari, pameten u~itelj
gleda tudi vse druge stvari in potem dela pikice, pa dela krogce in tako dalje. In ~e so
Mad`arska pa Poljska zaradi teh zakonov dobili neke pluse, smo mi gotovo zaradi teh
na{ih balkanskih fint, dobili minus. To, seveda, se na koncu se{teje. In potem se mi
~udimo in se ~udimo in se ~udimo, kako je mogo~e, da so tistim - to sem `e povedal, ki
so {e pred {e nedavno - pred slabimi desetimi leti prodajali tu camp opremo, da so
pre`iveli na dopustu, sedaj `e pred nami, v vseh pogledih,.
Pa ni {e dovolj. [e ena velika neevropska kategorija je, to je kandidatura predsednika Ku~ana. Tretji~ bo kandidiral. Dopovejte komu v Evropi, da je to evropska kategorija. Mogo~e bo celo dokazal, predsednik namre~, da je to pravno, da to pravno stoji. On
lahko vse doka`e. On je celo na nas naslovil apel, naj glasujemo za ratifikacijo zakona,
ne da bi to pogojil s spremembo ustave. To si je celo dovolil. To ni evropska kategorija.
Torej, ~e zaklju~im. Pri~akujemo zdaj te odlo~itve kot neki sodni dan, sami smo
temu krivi. Jasno, vlada, vlada ima vzvode v rokah, sedaj ste nas spravili v eno mi{jo luknjo, ~asovno ne moremo nikamor, sicer sem sli{al danes prvi~ od podpredsednika vlade, da bo pripravljen nek mre`ni plan. Jaz ne zahtevam mre`nega plana, mislim, da je
preve~ kompliciran za to hi{o. Ta hi{a tega ne obvlada, {e drugih logisti~nih stvari ne
obvlada, ampak ~isto navadni, linearni plan, kjer bodo neki datumi, to pa jasno, skoraj
bi rekel zahtevamo. In, jasno, kaj naj re~em za zaklju~ek. Zelo poenostavljeno se tu
v~asih govori, kako drugi ratificirajo pridru`itvene sporazume itd., ampak danes je bilo
tu `e nekajkrat re~eno: na{ pridru`itveni sporazum ni enak kot ga podpisujejo in ratificirajo ostale kandidatke. Na{ pridru`itveni sporazum je druga~en, za to je kriv tisti, ki je
padel na to finto, ki ni bila balkanska, je bila pa mediteranska. Na vsak na~in se pa
spra{ujem nekaj. Kako je mogo~e, da isto zadevo tako razli~no vrednotimo? Poglejte,
12. junija, bil je ~etrtek, tu zunaj mi je prvi povedal za izjavo, za Clintonovo izjavo, novinar Dela, Vladimir Vodu{ek. Jaz sem mislil, da se bom sesedel. Nisem mogel verjeti, da
je to res. On je registriral tudi mojo izjavo, ki glasi tako, naslednji dan je bila v Delu: "12.
junij je `alosten dan za Slovenijo. Nekdo bo moral odgovarjati za to, predvsem premier
in zunanji minister." Jasno, jaz na tem tudi vztrajam. Ampak poglejte, isto~asno kaj izjavi
zunanji minister: "Dosedanja diplomatska dejavnost Slovenije je bila uspe{na, to ka`e
tudi pred~asna javna objava imen kandidatk za ~lanico v NATU itd." Ja, lepo vas prosim.
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@al mi je, da ni tu gospoda Thalerja. Rad bi mu povedal nekaj. Italijani imajo en pregovor, ki pravi: "Med delati in narediti je vmes celo morje". In to je res. Trenutno predsednik vlade Drnov{ek, verjetno polni kak{en velik sod z re{etom, vodo namre~, vodo
nosi, ker nima kaj delati ve~ v New Yorku, stvari so odlo~ene, tu bi bil, tu bi bil, pa bi slovenskemu narodu povedal kaj spodbudnega. Tukaj bi bil na ta va`en dan. Mi smo danes za~eli samo postopek za spremembo 68. ~lena ustave. Danes, torej ta postopek, ki
se bo prej ali slej za~el in prej ali slej tudi kon~al, danes je tudi kresni dan, kresni ve~er god imam veste, pa sem si zapomnil - jutri je praznik. Danes smo mi tukaj, danes smo mi
tukaj; mi imamo odkar imamo dan dr`avnosti dva kresna ve~era. Enkrat kurimo 23., 24.,
drugega pa 24., 25. Danes bo nad [empasom, Gornje Vitovlje velik kres. In mi smo tukaj, brez sporazuma strank, stisnjeni v ~asovni kot brez mre`nega plana, gospod podpredsednik in prijatelj Marjan Podobnik, brez mre`nega plana, brez linearnega plana,
tukaj na izredni seji, kjer naj bi bil v nedogled, ker izredna seja nima limita.
Sedaj bom nenavadno zaklju~il to. Apeliram, da bodimo vsaj na ta ve~er pred
na{im najve~jim praznikom, ko smo sigurno vsi vabljeni tudi v svoja okolja. Jaz sem `e
zamudil, torej da prenehamo, in da se vrnemo en drug dan normalno, mogo~e tudi z
mre`nim ali linearnim planom, pa mi bo la`je tudi vsebinsko govoriti, torej zaklju~il
bom tako, ne glede na to, kot sem rekel, da bomo verjetno sebi prej to spremembo sprejeli, na tak{en ali druga~en na~in. @elim vam ob jutri{njem prazniku, ki je pol ... {est let
tega velikega, najve~jega dne v slovenski zgodovini, tako gledam na ta praznik. @elim
vam za ta praznik vse najbolj{e in `elim, da sre~no pridete domov, na va{e domove, bo
zelo pozno in nekateri ne bodo razumeli, kaj ste po~eli toliko ~asa v Ljubljani. Povejte,
da ste po~eli ve~ ali manj danes stvari, ki bi jih lahko `e zdavnaj prej opravili. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospod Hvalica, hvala za ~estitke, ~estitke vam za god. Zadnji, predzadnji je gospod Vincencij Dem{ar, potem je prijavljen {e
gospod Potr~ in potem bom tudi povedal to dolo~bo poslovnika in tisti, ki se bodo kasneje prijavili k razpravi, bi omejil razpravo na pet minut.
Gospod Dem{ar.
VINCENCIJ DEM[AR: Hvala za besedo. Hvala tudi tistim, ki {e vztrajate pri tej
temi. Ko je na dnevnem redu vpra{anje sprememba ustave in to {e prve ustave, za katero pa smo bili vsi prepri~ani, smo prepri~ani, da je na{a ustava, da nam ni bila kakorkoli
vsiljena, zato se mi zdi, da je potrebno, da ~lovek tudi o tem nekaj spregovori.
Danes je bilo nekajkrat re~eno, dr`imo se teme, ne hodimo na stranpota. Stvari
niso tako enostavne, ker je sprememba, ustava zajema tako {iroko podro~je, da se bojim, da ~e bi bili preozki, da potem ne bomo videli, kaj pravzaprav smo s tem naredili in
kaj se spreminja. Za~el bom s tistim klicem k ve~ji informiranosti, kot sem `e pred mesecem in pol na tem mestu opozoril, da `al slovenska javnost {e zmeraj premalo ve kaj se
predvideva s raznimi tovrstnimi ratifikacijami in kaj pomeni sprememba ustave. Mislim,
da bi ravno s tako ofenzivnostjo kot je zunanji minister potoval - jaz mislim, da je bilo to
ve~ kot en mesec intenzivno po Evropi in {e ~ez - ravno tako bi morali predstavljati kaj
pomeni sprememba ustave, kaj pomeni sprejeti zdaj v tej fazi pridru`itveni sporazum.
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Sam po vsem tem, kar sem danes poslu{al, dvomim celo v to ali je sploh potrebno
spremeniti ustavo in sploh ali je sploh smiselno sprejemati neko za{~itno zakonodajo?
Ali ne bomo mi ~ez nekaj ~asa ugovotili, da je bilo to ~isto nepotrebno delo, ker ta zakonodaja ne bo veljala? Se ~udim, da ob dana{nji predstavitvi - sedaj vidim, da tu vztraja
samo {e gospod minister za pravosodje - ampak jaz bi pri~akoval, da bi danes komentirali kaj pomeni gradacija posameznih aktov, kar pomeni kot je zapisalo ustavno
sodi{~e, kaj je nad ~em. Jaz sem pri~akoval, da bodo to danes pojasnili to - ali je res to in
ustavno sodi{~e je napisalo ~rno na belem, da mednarodne pogodbe so nad zakonskimi dolo~bami. Poglejte, ~e to mi res vzamemo, potem je popolnoma nesmiselno sedaj
sprejemati neko za{~itno zakonodajo. Zato mislim, pri~akoval bi, da bi vlada na te stvari
prvo morala odgovoriti, druga~e vidim, da bo spet nekaj podobnega, kot se je dogodilo
zadnji~, ko so rekli takoj sprejmite, ratificirajte ta pridru`itveni sporazum, nazadnje se
poka`e, da je bilo to pravno neveljavno.
Drugo se niti tako, jaz se ne bi bal kaj pomeni Evropska zveza za na{o slovensko
dr`avo. Mislim, da imamo sposobne gospodarstvenike, kultura ki je pre`ivela 1000 let,
imamo sposobne ljudi duha in ne vidim take velike nevarnosti, da bi mi utonili v tej
Evropi, ~e se doslej to ni zgodilo. Zato tisti o~itki, kako smo nekateri neki evro skeptiki pojem je nastal, mislim da je sedaj kak{no leto star - se mi zdi prav zaprav nesmiselen, je
bolj kot psovka, ne pa kot resen ugovor.
^eprav bi pa sam, kot sem `e enkrat na tem mestu rekel, veliko bolj `elel, da bi govorili o skupnosti evropskih narodov in ne o skupnosti evropskih dr`av. Drugo bi `elel,
da bi vrstni red, ki je pri vsaki stvari pomemben, tudi tu imeli. ^e govorimo o sporazumu med strankami, potem mislim, da bi moralo priti najprej do tega sporazuma, potem
pa - danes imamo za~etek spremembe ustave, potem bi stvari po moje hitro lahko stekle. Tako se pa preskakuje eno z drugim, kar mislim, da ne pelje k dobremu koncu.
Nadalje bi pri~akoval, da bo vlada danes nam odgovorila, kaj bo s 170. ~lenom ustave, kjer pravi, da pride do referenduma, ~e to zahteva najmanj 30 poslancev. Ali vlada
sama predlaga referendum ali ga ne, ali to prepu{~a - torej, to je drugo kardinalno
vpra{anje, na katero bi `elel, da bi nam bila vlada odgovorila. Ne pa, da mi odgovori to,
da izkori{~am medijski prostor za to, da lahko nastopam, ko se mi tako lepo zdi, da lahko tule govorim. Torej mislim, da je to celo `aljivo, da nam nekdo o~ita, kako medije izkori{~amo, namesto da bi nam resno odgovoril na taka vpra{anja, ki so bila tu `e postavljena.
Tudi vpra{anje - danes je bilo tu re~eno - vsevednost. Ja, vendar mislim, da na
vpra{anja je treba odgovoriti. In vlada mora odgovoriti na vpra{anja. ^e odgovorov {e
nima, stvar ne more iti v proceduro. ^e sama ne ve, kako bo stvari pripravila za bodo~e.
Na koncu bom rekel, da malce ~udno darilo pripravljamo za {esti rojstni dan na{e
mlade dr`ave. Jaz se tudi ob tem ne bojim, ~e bo pri{lo do spremembe ustave, torej jaz
sam sem proti takemu na~inu in tudi v tej fazi, dokler je toliko {e nedore~enih stvari, kot
so - samo da povzamem - vpra{anja nad ali podrejenosti nekih aktov, dokumentov, zakonov, ali vpra{anje referenduma, toliko ~asa jaz tega sigurno ne morem podpirati.
Stvari, kot so mi pa danes nekateri telefonirali, naj spomnim nekatere, kak{en odnos so
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imeli do spremembe ustave, tega danes {e ne bom po~el. ^e pa - govorim do spremembe ustave, glede teh vpra{anj, ne katerih drugih - ~e bo pa potrebno seveda, bo pa treba
tudi to povedati, in kdaj se~i tudi nazaj v zgodovino, ki je komu kaj neprijetnega. Sam
sem sicer tu med Kr{~anskimi demokrati, vendar stvari, ki so jih sprejemali v preteklem
letu - mislim, da je danes gospod Peterle povedal, kako je bilo s tem {panskim predlogom, in da Kr{~anski demokrati s tem resda nismo imeli velike zveze, razen tiste, Oglejski sporazum, ki je bil veliko bolj{i, `al pa je, recimo temu, usoda hotela, da se to ni tako
zgodilo. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Dem{ar. Ostal nam je samo {e
gospod Potr~. Vidim, da bi gospod minister Maru{i~ `elel repliko. Samo eno minuto, ja.
TOMA@ MARU[I^: Hvala, gospod predsednik. Spo{tovane poslanke, poslanci!
Namre~ danes se je pojavilo `e dvakrat vpra{anje neposredne uporabe mednarodnih
pogodb. Namre~ treba je odlo~bo Ustavnega sodi{~a prebrati v celoti. Gre za to~ko 17,
kjer je resni~no povedano, da se ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno. Samo kako neposredno? Treba je potem prebrati tudi na drugi
strani, to je na strani 12, ko pravi, da lahko dr`ava izda listino o ratifikaciji, na drugi strani gre za normativni akt, s katerim so skladu z dolo~bami v 8., 86., 153. ~lena ustave
mednarodno pravno obveznosti pod zgoraj navedenimi pogoji spreminjajo v notranje
pravo dr`ave. Namre~, to je treba razlikovati. ^e mi ratificiramo mednarodno pogodbo,
potem se na podlagi mednarodne pogodbe, smo dol`ni akceptirati in spreminjati mednarodna pravna, torej mednarodno pravne norme kot na{e notranje pravo. To se pravi,
ne gre za neko direktno neposredno izvajanje mednarodnih pravnih pogodb, ampak
sprejem le-teh kot na{e mednarodno pravo. Hvala lepa. Tako je tolma~iti. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Maru{i~. Besedo ima gospod Potr~.
MIRAN POTR^: Hvala lepa, gospod predsednik. Spo{tovane kolegice in kolegi!
Nisem pri~akoval, pa morda tudi res ne bo, da bi imel privilegij, da zadnji prijavljen diskutant govorim, ker mislim, da moja razprava tako zelo tehtna ne bo. Bi pa rad na nekaj opozoril in svojih pogledov kljub temu povedal. Prvo, jaz sem posebno po mnogih
razpravah, ki sem jih imel v okviru stranke, poslanske skupine, pa tudi z volivkami in
volivci, posebej pa z gospodarstveniki prepri~an, da Slovenija ima izrazit gospodarski
interes za ~imprej{njo vklju~itev v polnopravno ~lanstvo v evropske integracije, posebej v Evropsko unijo. Postopek sprejemanja dr`av v polnopravno ~lanstvo je pa~ predvidela Evropska unija in gre tudi preko pridru`itvenega sporazuma, zato na `alost to
obliko mi sami izbirati ne moremo. Mislim, da so mnogi kolegi danes `e opozorili in povedali, `e sedanja dvotretjinska prisotnost na{ega gospodarstva na trgih Evropske unije.
Dejstvo, da brez polnopravnega ~lanstva slej ko prej ne bomo delali in gospodarili po
evropskih standardih, ne bomo imeli prostega pretoka blaga, kapitala, ne bomo
opro{~eni carin in podobnega, prav gotovo terja, da imamo interes tudi in predvsem na
tem gospodarskem podro~ju za vklju~evanje v Evropsko unijo. Jaz sem tudi zadovoljen
z uspehi na{ega gospodarstva, ki je uspelo v relativno kratkem ~asu in relativno
uspe{no. Res pa je, da je tudi za ceno 240.000 delovnih mest nadomestilo biv{e jugoslo7. izredna seja DZ RS
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vanke trge, vendar je treba povedati, da to izvozno gospodarstvo `e nekaj let opozarja,
~e bodo trendi vklju~evanja ali pa pogojev poslovanja na evropskih trgih tak{ni, kot so
danes, da bo zelo te`ko naprej {e nadoknadilo razlike v pove~evanju cen doma v
te~aju, ki se ne spreminja in ki `e zadnjih nekaj let za pribli`no tretjino realno vis-a-vis
rasti cen zaostaja. ^e bi {e pri{lo do dodatnih administrativnih, carinskih in podobnih
barier, se bojim, da bi bilo to za Slovenijo izjemno te`ko. @al, za to opredelitev so potrebne tudi spremembe 68. ~lena ustave, ker Evropa resda za polnopravno ~lanstvo terja tudi prost dostop do kapitalskega trga in tudi prost dostop do vseh mo`nih poslovanj,
prodaje in nakupa vsega, tudi nepremi~nin in zemlje. Problem pri tem je v tem, da se je
Slovenija na `alost po poti, kakor je {la, zaradi vsebine pridru`itvenega sporazuma morala odlo~ati o tem, da sprejme nekatere pogoje, ki so te`ji in druga~ni od pogojev, ki so
bili ob pridru`itvenih sporazumih dani drugim dr`avam. Jaz ne upam in ne `elim iz tega
mesta kvalificirati ali gre tukaj samo za nesposobnost pogajalcev ali za objektivne razmere, priznam pa, da me kot nekoga, ki nisem niti v Odboru za mednarodne odnose
niti v drugih podobnih delovnih telesih direktno spremljal te problematike, izrazito
moti, da so bile predstavitve vlade v zvezi s tem mnogokrat polovi~ne, da ne bom rekel
neobjektivne ali neto~ne. Najmanj polovi~ne in zavajajo~e, da smo lahko na razli~en
na~in sklepali o posameznih dejstvih, namre~ kak{ni so bili konkretni sporazumi drugih dr`av, kaj je v drugih ustavah urejeno ali neurejeno, kak{ne obveznosti so pridobile
druge dr`ave, kdaj in v kak{nem roku je treba dolo~ene odlo~itve sprejemati in podobno. In zato se ne ~uditi, da se je med parlamentarnimi strankami, pa tudi v javnosti pojavilo nekaj skepse, pojavilo kar precej tudi medsebojnega nezaupanja in da je iz tega razloga veliko zahtev, da se naredi politika vstopanja v Evropo mnogo bolj transparentna
kot doslej, razumljiva in da se v takih razmerah zdi, ali pa je, popolnoma razumljiva tudi
zahteva predvsem opozicije, da od vlade zahteva jasne ra~une, ~iste karte, ~iste ra~une,
ne pa da se dajejo ponovno neke polovi~ne informacije, ki se lahko kasneje potem kakorkoli spreminjajo. Mi zato tudi smo zadovoljni, da je predvsem v zvezi s spremembami ustave pri{lo do ve~jega upo{tevanja na{e zahteve po zagotavljanju reciprocitete.
Menili smo, da bi bilo morda dobro, da se nekatere odlo~itve, ki so povezane z zakonodajo, ki zadeva vpra{anje razpolaganja z nepremi~ninami in morda za njo zahteva tudi
odlo~anje z neko kvalificirano ve~ino v Dr`avnem zboru. In menili smo, da bi bilo
mogo~e smotrno za ureditev tistih razmer, ki niso neposredno vezane za petnajsterico,
morda pri sprejemu te zakonodaje predvideti v ustavnem zakonu za izvedbo nekoliko
dalj{e roke, ne pa preve~ hiteti, ker najbr` vsaj v - ali pa glede ostalih dr`av take nuje,
kot je pri petnajsterici, glede na podpisani pridru`itveni sporazum, ni.
Mi smo zadovoljni, da je pri{lo do spoznanja, da je potrebno deloma so~asno, v
vsakem primeru pa do uveljavitve pridru`itvenega sporazuma narediti vse, kar je potrebno za zavarovanje lastnih interesov, pri ~emer mislimo, da ne gre samo za razli~ne
omejitve prometa z nepremi~ninami, premo`enjem, zemlji{~i in podobno, ampak tudi
za ~im bolj{o usposobitev na{ega gospodarstva za mednarodno konkurenco, za enakopravne pogoje tekmovanja v okviru Evropske unije. Ampak tudi na tej to~ki bi `elel povedati svoj vtis, da je pa zahteva, da ga ta moment dokumentiram, ker ga tudi sicer lah222
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ko, da smo tudi na podro~ju tako imenovane za{~itne zakonodaje dobivali od vlade kar
nekaj razli~nih informacij; od tega, da smo v nekem ~asu vsi tekmovali v zahtevah, kaj
vse je treba na podro~ju za{~ite in za{~itne zakonodaje dobiti, do tega, da smo na izredni seji, ki jo je zahtevala opozicija, sli{ali precej opozoril od najvi{jih predstavnikov vlade, da pravzaprav imamo ve~ ali manj `e mnogo stvari ali pa ve~ino stvari v obstoje~i zakonodaji zelo dobro ali pa celo bolj{e kot v Evropi urejeno, in da pravzaprav ~isto malo
{e manjka, pa bo vse, kar zadeva za{~ito, opravljeno; do tega, da smo teden kasneje
imeli nekateri privilegij dobiti sezname zakonov, ki res niso vsi novi, so tudi taki, ki se
dopolnjujejo, ki niso tako zelo skromni, in v katerih se ka`e, da bo le {e treba mnoge
stvari preveriti. Skratka, zopet ena negotovost, ali smo na tem podro~ju dovolj pravo~asno bili celovito seznanjeni s problematiko in jo pripravili, ali pa tudi tu nihamo iz
enega velikega optimizma v pesimizem, kar ne daje zaupanja, da smo pripravljeni v zadostni meri. Zato se ne ~uditi, da se tudi na tej to~ki potem pojavljajo morda, po mojem,
tudi nerealne zahteve, kaj bi bilo treba vse v 14 dneh sprejeti, ker lahko da bo tisto, kar
bi bilo treba v 14 dneh sprejeti, po kvaliteti in odlo~itvah slab{e, kot pa ~e bi sprejeli v
mesecu, dveh ali pa treh po normalnem postopku, samo razumeti je treba, ker zaupanja
v to, da je vlada temeljito premislila stvari in da je dobro pripravljena, kako jih bo re{ila,
enostavno iz lastnih izjav, ki jih ta vlada daje, enostavno ni mogo~e gojiti. In ob tem bi
rekel samo {e dvoje. Jaz sem mnenja, da bo tudi na podro~ju za{~itne zakonodaje treba,
bi rekel imeti eno normalno in realno mejo in da ~isto vse pod za{~itno zakonodajo najbr` ne bo mogo~e spraviti, ker bi v zvezi s tem rad opozoril na dva moja pogleda ali pa
opozorila, ki se mi ne zdita tako zelo nebistvena. Namre~ gotovo je res, da ~e bomo
`eleli uspe{no uveljaviti za{~itno zakonodajo, povezano s prometom nepremi~nin, da
bo tako imenovana predkupna pravica gotovo eden od pomembnih elementov, s katerim bomo lahko to nadzorovali. Realizacija te predkupne pravice bo v primeru interesa
iz tujine, da se zemljo ali pa neko drugo premo`enje kupi, mo`na samo, ~e bomo imeli
dovolj denarja. In zato ~im ve~ja za{~ita pomeni tudi zavest, da je treba v tej dr`avi najti
zadostna sredstva, da bomo to lahko zagotovili. Ali smo na to pripravljeni, ne vem. Ali
gledamo celovito, ne vem, ker eden od pogledov, pa ne bi `elel spro`iti te polemike, recimo na problem vra~anja kmetijskih zemlji{~ in gozdov je lahko `elja po popravljanju
krivic, drugi pa potem, da bomo danes nekomu vrnili, od katerega bomo naslednji dan
morali kupiti, ~e bomo hoteli karkoli zavarovati in, ali bomo zato imeli zadostna sredstva ali ne.
In drugo. Zavedati se je treba, to danes `e ve~ ali manj vsi ugotavljamo, da kot pravimo strokovno ali pa u~eno, je ta za{~itna zakonodaja lahko samo nediskriminatorna,
to se pravi, da velja enako za tujce kot za doma~e dr`avljane, kar med drugim pomeni,
~im ve~ja je za{~ita, tem ve~ja bodo tudi bremena za doma~e dr`avljane. Tem bolj se bo
zbirokritizirala dr`ava, temve~ bo raznih dovoljenj, te`avnih postopkov in podobno. V
nekih normalnih razmerah je to lahko korektno, v nekih razmerah, ki so pri nas tudi {e
mo`ne, je to lahko pa seveda velika zloraba birokacije, ki ne bo {la samo na {kodo tujca,
ampak mnogokrat tudi na {kodo lastnega dr`avljana, ~e bo hotel karkoli s svojim last-
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nim premo`enjem delati ali pa nekoga drugega, ki bo hotel kaj kupiti. Zato so stvari
vredne resnega premisleka in je treba tudi na to opozoriti.
In zadnje. Tudi jaz bi enako kot je moj kolega Ribi~i~, pa mislim, da {e kdo, za`elel,
da bi do sporazuma strank pri{lo ~imprej, ker ~e ga ~imprej ne bo, potem ga ne bo, bi pa
zelo iskreno, ker spremljam to od prvega dneva naprej, `elel tudi, da bi na~in priprave
tega sporazuma bil vsaj tak{en, da bi vsakemu od nas, ki je dobronameren, dal vtis, da
se sporazum `eli dose~i, ne pa ne `eli dose~i. Ker ~e se vsebinske pripombe dajejo, bi
rekel po mesecu dni, najbolj bistvene {ele danes, potem bi jaz rekel: jaz nisem prepri~an, da je vedno `elja, da do ustreznega sporazuma pride, mislim da se moramo potruditi, da bi do njega pri{lo. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospod Potr~, replika gospod Marjan
Podobnik.
MARJAN PODOBNIK: Spo{tovani! Jaz bi rad odgovoril na nekaj vpra{anj, oziroma
pogledov, ki so bila v vsem tem ~asu. Dr`al se pa bom tudi priporo~ila mislim, da dr.
Ribi~i~a, da vendarle vlada ne bi bila preve~ ob~utljiva pri kritikah, glede na to, da se
tudi opozicija trudi biti konsruktivna. Strinjam se, da je prav, da smo glede tega eni in
drugi zmerni in predvsem v celoti podpiram ta prizadevanja. Torej vlada bo podprla prizadevanja, kot jih je do sedaj za oblikovanje med strankarskega sporazuma. Vendar vsaka stranka se mora sama tudi vpra{ati, ali je res pripravljena da do tega sporazuma pride; lahko pride prej, kasneje, brez dvoma je v na{em skupnem interesu, da pride ~im
preje in nam bo tudi v pomo~ v ~asu postopka za spreminjanje ustave. Torej tu lahko zagotovim polno podporo pripravljenosti, in ~e je potrebno tudi zelo pogosta sre~anja, da
do tega sporazuma pridejo.
Zdaj pa na kratko. Omenjena je bila tudi denacionalizacija. Jaz bi eno stvar vendarle povedal, da ne bo napa~no kak{na stvar razumljena. Jaz sem trdno prepri~an, na osnovi vseh informacij, ki jih imam, da nam zavla~evanje denacionalizacije in to tistega
dela, ki je ~ista, nedvoumna, nesporna, Sloveniji kot taki dela v svetu veliko politi~no
{kodo in je dol`nost, tako vlade - zato si prizadevamo - kot tudi vseh parlamentarnih delovnih teles in vseh, da tisti nesporni del privatizacije ~im hitreje speljemo, sporna
vpra{anja pa z ustrezno mero politi~ne modrosti tudi ~im hitreje razre{imo.
Glede odprtih vpra{anj o katerih je bilo govora, ~e{ da jih vlada tudi nima. Jaz sem
prepri~an, da nima odgovorov, da bo {e veliko vpra{anj, na katere bo treba v vhodu na
nek na~in iskat odgovore. Tako je vedno bilo, ko se `ivi intenzivno, ko se dela intenzivno. In bom {e enkrat rekel, ko se v relativno kratkem ~asu, ne glede na razloge, zakaj je
do tega pri{lo, potrebno veliko stvari sprejeti, je v na{em skupnem interesu, da preko
usklajevanja i{~emo v samih postopkih tudi odgovore na vpra{anja.
^e odgovorov, ki so vezani na vpra{anja v zvezi s spremembo ustave ne bomo
na{li, bo seveda vsak posameznik, vsak poslanec imel mo`nost, da ob koncu postopka
za spremembo ustave ne bo podprl spremembe ustave, mi pa si bomo seveda prizadevali za to, da odgovore na vsa relavantna vpra{anja v tem ~asu tudi najdemo.
Glede 170. ~lena ustave - je vpra{al gospod Dem{ar - vlada o tem ni razpravljala, da
bi glede mo`nosti referenduma, seveda pa je ta mo`nost vedno odprta sklado z ustavni224
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mi dolo~ili, ~e jo bo kdor koli od upravi~encev do te mo`nosti na tak ali druga~en na~in
izkoristil.
Jaz bi rad izpostavil {e enkrat vpra{anje za{~itne ureditve. Gospod Hvalica, mislim
da je postalo vpra{anje mre`nega plana ali pa nemre`nega plana in tako naprej. Povem
tudi zelo odkrito. Jaz sem danes sedel skoraj stalno tukaj, predvsem zato, ker sem neposredno odgovoren za za{~itno ureditev in zagotavljam, da je potreben tudi tak mre`ni
plan, da je bilo marsikaj, kar je bilo prej re~eno, `e narejenega v preteklosti, da bo marsikaj {e potrebno narediti, da je projekt zelo zahteven tudi zato, ker je treba slediti
na~elu nediskriminatornosti. V nasprotnem primeru seveda zakonodaja in ureditev ne,
je ne bo mo`no uveljavljati in zato ne bi rad, da se tu karkoli podcenjujo~e postavljajo
kak{ni toni. Ta stvar se kvalitetno pripravlja, sem se pripravljen ure in ure pogovarjati s
komerkoli o teh stvareh. ^e bo kakr{nakoli dilema na podro~ju za{~itne ureditve, mislim, da so predsedniki parlamentarnih strank o osnovnih zadevah se `e seznanili. V nekaj dneh ali tednih bo tudi osnovna ta dispozicija tudi `e pripravljena, in mislim, da je ta
del tisti, ki omogo~a in jaz sem povedal, ne v treh tednih, ampak v enem letu bomo to
kvalitetno ureditev imeli pripravljeno. Brez dvoma, preden bo veljala, bo ratificiran pridru`itveni sporazum v vseh dr`avah Evropske unije in v evropskem parlamentu, in to je
tisto, kar je parlament tudi od nas zahteval in za kar se tudi osebno sam tudi zavzemam.
Mimogrede, tudi zelo spo{tujem ustavo in vsak njen ~len in mislim, da imamo dobro ustavo in tudi zato si prizadevamo, da bi bila ta za{~itna ureditev, ki bi nadomestila
dolo~ene ~lene, ~im kvalitetnej{a.
[e vpra{anje gospoda Mozeti~a; ~e{, kak{na politi~na volja je potrebna, ~e imamo
enkrat to za{~itno ureditev. Jaz sem mislil seveda na politi~no voljo, bom rekel vsakokratne vlade. Konec koncev, danes so `e kar nekateri tukaj razstavljali pa sestavljali
nove itn.. Ampak ne glede na to, jaz verjamem, da bo ta vlada imela svoj mandat, ampak
tudi po tem mandatu seveda, ko bodo nove vlade pri{le, bodo {e veljala ta dolo~ila in
bo zelo pomembno, da bo zadosti politi~ne volje, da bodo namenjena zadostna prora~unska sredstva in na druge na~ine, da se bo vodila taka politika, da se bo vzvode
za{~itne ureditve dalo dejansko tudi uporabljati. Mislim, da je prav, da se danes na te
stvari opozori, da s samo za{~itno ureditvijo ni vsa stvar urejena, da je potrebna odgovornost tudi v vsakem pa~ nadaljnjem trenutku, in jaz verjamem, da jo bomo pa~, to odgovornost tudi zmogli.
Glede pogumne vlade ali nepogumne. Jaz vendarle mislim, da je pogumna vlada
tista, ki pove, kak{no je stanje in jaz zagotavljam, vlada bo naredila vse, kar je v na{i
mo~i, da bomo pri{li v ta prvi krog. ^e bi pa naredili to, kar je dr. Ribi~i~ predlagal, se
opravi~ujem, pa se bojim, da bi obljubili tako kot ste vi neko~ obljubili 100.000 novih
delovnih mest. Z dobro voljo, ampak niste imeli dovolj trdnih argumentov in mi, mislim, da imamo trdne argumente, da lahko re~emo, to, kar smo povedali, da je brez dvoma to nujni pogoj, da je zato treba iti v ta postopek in gremo in obljubljamo, kot vlada
bomo naredili vse, kar je v na{i mo~i, da pridemo pa~ v ta prvi krog. Jaz, kot sam sem rekel, predvsem bom naredil vse, kar je potrebno na podro~ju za{~itne ureditve.
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Pa mogo~e {e gospodu Zamerniku, ~eprav je izven, moram povedati, izven to~ke
dnevnega reda. Vpra{al me je, kako se po~utim zjutraj, ko se zbujam, zdaj ko je lovopust na mandatarsko mesto ponovno odprt, ~e sem prav razumel. Sem prav razumel?
Torej moram re~i, ko se zjutraj zbujam, imam prijetne ob~utke, ampak ne zaradi, po
va{em mnenju lovopusta na mesto predsednika vlade, ampak za prijetno dru`bo, ob
kateri se zbujam.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Zadnji, ki bo razpravljal, je gospod Poto~nik.
FRANC POTO^NIK: Spo{tovane dame in gospodje, bil sem eden tistih, ki je zagovarjal to koalicijo v pri~akovanju, da bodo dogovarjanja znotraj nje uspe{nej{a, kot so
oziroma bolj plodna. Moram povedati, da sem razo~aran, ko smo na za~etku poti za
spremembo 68. ~lena ustave, pa nimamo {e podpisanega oziroma dose`enega sporazuma med strankami v paketu za{~itne zakonodaje. Jaz vem, ve~krat je bilo poudarjeno, da sama zakonodaja sama po sebi ne bo vseh teh problemov o za{~iti slovenskih
nepremi~nin re{ila. Vendar podpisan sporazum bi bil garant, da je politi~na volja vseh
parlamentarnih strank, da se bodo zavzemale v tej smeri, da bodo v tistem, kar nam bo
pa~ omogo~eno, maksimalno izkoristili svoje predpise za lastno za{~ito. Jaz mislim, da
bi bilo do nas poslank in poslancev in pa tudi do slovenskega naroda po{teno, da bi ta
sporazum imeli podpisan ob tem, ko bomo glasovali za za~etek postopka za spremembo 68. ~lena.
Jaz bom podal proceduralni predlog, da odlo~anje o za~etku postopka za spremembo 68. ~lena prelo`imo do podpisa sporazuma med parlamentarnimi strankami o
za{~itni zakonodaji. To je lahko `e v ~etrtek. Kakor je meni znano, so pogajanja intenzivna in jaz pri~akujem, da bodo dala tudi rezultate. ^e pa ta proceduralni predlog ne
bo sprejet, moram pa povedati, da pa~ za za~etek postopka ne bom glasoval, seveda pa
nikakor ne za spremembo ustave, ~e do takrat ne bo jasno, kako bo z za{~ito slovenskih
nacionalnih interesov. Proceduralni predlog, skratka, podajam, da odlo~anje o za~etku
postopka za spremembo 68. ~lena prelo`imo do podpisa sporazuma med parlamentarnimi strankami o za{~itni zakonodaji.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Jaz bi povedal to, preden bi dal na
glasovanje ta proceduralni predlog, ki me presene~a, da moramo vendarle lo~iti dve
ravni. Dr`avni zbor je avtonomen, kot je avtonomna Ustavna komisija, tukaj je parlament. Institut dogovarjanja parlamentarnih strank je izredno pomemben kot politi~na
pomo~ in podpora, da lahko Dr`avni zbor ob tako klju~nem vpra{anju odlo~a. Toda
Dr`avni zbor je tukaj suveren in avtonomen in do sedaj nismo me{ali teh nivojev, ki so
razli~ni. In tudi dogovor oziroma dana{nji pogovor, na katerega sem bil povabljen, je
{el v to smer in kot sem seznanjen, je v ~etrtek popoldne proti ve~eru dogovorjeno ponovno sre~anje predsednikov parlamentarnih strank, na katerega bodo povabljeni eminentni ustavnopravni strokovnjaki, ki bodo odgovorili na nekatera zelo pomembna
vpra{anja. Zato ocenjujem, da je sedaj to vpra{anje, ~e ga neposredno pove`emo z
odlo~itvijo o za~etku postopka za spremembo ustave, zelo odgovorna odlo~itev. Sam
sem pri~akoval in razumel, da je danes vendarle dose`en dogovor, da odlo~amo o
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za~etku postopka za spremembo ustave, da pa parlamentarne stranke - to je pa druga
raven dogovarjanja - storijo vse, da ~imprej podpi{ejo ta sporazum. Glejte, zdaj je bil
dan proceduralni predlog, in o proceduralnih predlogih se ne razpravlja. Torej, na glasovanje moram dati takoj predlog proceduralne narave, ki ga je dal poslanec, gospod
Poto~nik, da se odlo~anje o za~etku postopka za spremembo ustave prelo`i do takrat,
ko se podpi{e dogovor med parlamentarnimi strankami.
Torej, vsebino tega predloga, ki ima proceduralno naravo, dajem na glasovanje.
Ugotovimo sklep~nost! (62 prisotnih.)
Kdo je za? (22 poslancev.) Je kdo proti? (40 poslancev.)
Ugotavljam, da predlog, ki ga je dal gospod Poto~nik, ni bil sprejet.
Gospod Pahor `eli razpravljati? Razprava? Replika. Prosim. Tudi gospod Hvalica se
je prijavil za repliko.
BORUT PAHOR: Hvala lepa. Jaz sem bil presene~en nad predlogom poslanca Slovenske ljudske stranke, kolega Poto~nika. Danes so namre~ opozicijske stranke vlo`ile
velik trud v odlo~itev, da za~nemo postopek za spremembo ustave, ne glede na to, da
podpis sporazuma ni bil dose`en, s trdno namero, da bomo podpisali sporazum v naslednjih dneh, ko bomo dobili zagotovila, pojasnila in odpravili dileme, ki so povezane
z vpra{anji za{~itne ureditve.
Zato bi predlagal, da vsaj kar se Zdru`ene liste ti~e, nadaljujemo delo, da odlo~amo
o tem, da se za~etek postopka za spremembo ustave izglasuje, kar bi omogo~ilo, da bi
na eni strani torej za~eli postopek, ki odpira mo`nosti za nadaljevanje pogajanj z Evropsko unijo o pridru`enem ~lanstvu in potem za polnopravno ~lanstvo, ter da bi lahko iskali konsenz med strankami, ki je potreben za to, da se pogodba, sporazum podpi{e;
smiselno pa je, ~e ga seveda podpi{e velika ve~ina strank. In danes sem na kolegiju
predsednikov strank razumel, da ta politi~ni interes obstaja.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Pahor. Glede nadaljevanja te
to~ke je tudi ve~inska odlo~itev Dr`avnega zbora. Replika, gospod Hvalica.
IVO HVALICA: Hvala lepa. Ponavadi se sicer, torej proceduralnega predloga ne
komentira, ampak jaz bi rekel naslednje. To je bil najpametnej{i predlog, ki je bil danes
podan, zato sem glasoval zanj. Ob`alujem, da se temu niste pridru`ili tudi ostali poslanci. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Hvalica. Spra{ujem poslanke in poslance, `eli kdo {e v splo{ni razpravi sodelovati? Sicer bi dal v razpravo
predlog sklepa. Ker ni `elje za splo{no razpravo, jo zaklju~ujem.
In prehajamo na - torej, Ustavna komisija predlaga zboru, Dr`avnemu zboru, da
sprejme naslednji predlog sklepa:
"Dr`avni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade Republike Slovenije z
dne 5.6.1997 za za~etek postopka za spremembo 68. ~lena Ustave Republike Slovenije.
Predlog akta o spremembi Ustave Republike Slovenije pripravi Ustavna komisija."
Odpiram razpravo o predlogu tega sklepa. Nih~e ne `eli razpravljati? ^e ni razprave, jo zaklju~ujem.
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Preden preidemo na glasovanje, spo{tovane kolegice in kolegi, tukaj {e omogo~am mo`nost, da bi kdorkoli proceduralno nastopil; namre~, vas `elim opozoriti, da
so skladno z drugim odstavkom 168. ~lena Ustave Republike Slovenije - da je sprejet tak
predlog, ~e za predlog glasuje dve tretjini navzo~ih poslancev na seji Dr`avnega zbora.
To je zelo odgovorno in pomembno glasovanje. Moram seveda obvestiti glede tehnike,
da pa~ glasuje samo tisti, ki se prijavi, to je kvorum.
Seveda naslednje vpra{anje, ki je zelo pomembno, pa je to: sedanje glasovanje o
proceduralnem predlogu gospoda Poto~nika govori o ne~em; ~e bi se to glasovanje ponovilo sedaj, da za~etek postopka za spremembo ustave skoraj visi. Torej, zelo pomembno vpra{anje. Imate proceduralni predlog? Prosim, gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa, gospod predsednik. Ravno iz te skrbi, ki ste jo
vi izrekli, predlagam sklep, da prekinemo dana{nje zasedanje, ker vidim, da veliko poslancev manjka, in o tej zadevi sklepamo po prazniku.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Seveda jaz nisem mislil v to smer, ampak gospod Mozeti~ je dal tak predlog, ki ga dajem takoj na glasovanje. Ugotovimo sklep~nost!
(67 prisotnih.)
Kdo je za? (18 poslancev.) Je kdo proti? (47 poslancev.)
Hvala lepa.
Torej, prehajamo na glasovanje. Prebral sem predlog sklepa, ki ga predlaga Ustavna komisija Dr`avnemu zboru Republike Slovenije. Ugotovimo sklep~nost! (67 prisotnih.)
Kdo je za? (52 poslancev.) Je kdo proti? (3 poslanci.)
Ugotavljam, da je predlog sklepa za za~etek postopka za spremembo ustave sprejet. Prav tako ta predlog sklepa pomeni, da predlog akta o spremembi Ustave Republike
Slovenije pripravi Ustavna komisija.
....
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
USTAVNA KOMISIJA
3. redna seja
(1. julij 1997)
Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Ustavne komisije

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spo{tovane gospe in gospodje! Pri~enjam
tretjo sejo Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije. Pozdravljam vse ~lane Ustavne komisije, druge vabljene in predstavnike medijev. Predlagam, da je dana{nji
dnevni red naslednji: prvi~, potrditev zapisnika prve in druge seje komisije; osnutka
obeh zapisnikov sta na vpogled v Lotus Notes, in drugi~, predlog akta o spremembi ustave Republike Slovenije; delovno gradivo k tej to~ki ste ~lani komisije prejeli `e pri sklicu druge seje Ustavne komisije. Spra{ujem ~lane komisije, ~e `elijo razpravljati o predlaganem dnevnem redu? ^e ne `elijo, ga dajem na glasovanje. Kdo je za? {tirinajst ~lanov. Je kdo proti? Nih~e. Ugotavljam, da je predlagani dnevni red sprejet. Prehajamo k
prvi to~ki dnevnega reda - potrditev zapisnika prve in druge seje komisije. @eli kdo razpravljati o zapisnikih prve in druge seje Ustavne komisije Dr`avnega zbora? Ne `eli. Potem dajem najprej na glasovanje potrditev zapisnika prve seje Ustavne komisije Dr`avnega zbora. Kdo je za zapisnik, naj prosim glasuje. [estnajst ~lanov. Je kdo proti? Nih~e.
Ugotavljam, da je sprejet zapisnik prve seje Ustavne komisije. @eli kdo razpravljati o zapisniku druge seje Ustavne komisije? Ne `eli. Dajem na glasovanje potrditev zapisnika
druge seje Ustavne komisije. Kdor je za, naj prosim glasuje. Sedemnajst ~lanov. Je kdo
proti? Nih~e. Ugotavljam, da je sprejet zapisnik druge seje Ustavne komisije Dr`avnega
zbora. S tem smo iz~rpali prvo to~ko dnevnega reda. Prehajamo na drugo to~ko dnevnega reda - predlog akta o spremembi Ustave Republike Slovenije. Kot uvod k tej to~ki,
ki bo z moje strani zelo kratek, bi povedal naslednje. Kot vsi veste, je Dr`avni zbor na
sedmi izredni seji po obravnavi sprejel sklep o za~etku postopka za spremembo 68. ~lena Ustave Republike Slovenije, prav tako pa je v sklepu tudi zapisano, da predlog akta o
spremembi Ustave Republike Slovenije pripravi Ustavna komisija. Mislim, da je to
osrednja naloga in tudi vsebina druge to~ke, da Ustavna komisija pristopi k izdelavi delovnega besedila oziroma besedila za spremembo ustave. Kot delovno gradivo smo prilo`ili gradivo, ki smo ga `e za~eli obravnavati na drugi seji Ustavne komisije. Je sestavljeno iz dveh delov. Predlagam, da se danes pa~ po~asi usmerimo v to na{o temeljno zadol`itev, torej, da pripravimo besedilo o spremembi Ustave v tem ~lenu in seveda, da
tudi pripravimo sam akt o spremembi ustave. Pogledali smo tudi razpravo poslank in
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poslancev na izredni seji. Po na{i oceni ni bilo veliko razpravljavcev, ki bi pred poslanci
pa~ `e vsebinsko razpravljali o zadevi, o kateri je pa~ govor v tej to~ki. Nekaj razprav je
bilo. Potem smo si tudi pridobili, imate tudi vsi ostali zapisnik, torej stenogram. Torej, to
je eden od pripomo~kov za na{e delo. Osnovno je seveda predlog vlade in seveda tudi
strokovna stali{~a strokovnjakov, ki so bili tudi danes povabljeni na to sejo. S tem bi
prakti~no uvod iz~rpal in bi bilo morda najbolj logi~no, da bi dal {e enkrat najprej besedo predstavniku vlade, ~e je med nami. Jaz predlagam, da delo nadaljujemo, jaz sem
prepri~an, da se nam bo pridru`il tudi gospod Janko in da posku{amo dore~i eno od zadev, ki ima pa~ pomembno, je pomembno in gre seveda predvsem za vpra{anje,
kak{na bo narava tega akta o spremembi ustave. Na drugi seji smo pravzaprav ugotovili, da je ve~inska podpora, gre v smer pa~, kot je bilo predlagano s strani dr. Grada in dr.
Kau~i~a in bi prosil ~lane Ustavne komisije, da se posku{amo opredeliti do tega vpra{anja in ~e je mo`no, da ga tudi dore~emo, da bi potem lahko tudi eventuelno na to temo
karkoli {e dorekli in pripravili. Torej, kak{na bo narava akta o spremembi ustave. Lahko
izzovem dr. Grada oziroma dr. Kau~i~a, ali je na tem podro~ju kaj novega, ali so va{a
stali{~a, ki ste jih posredovali na drugi seji, taka kot so bila?
dr. FRANCI GRAD: Mislim, da lahko v imenu obeh povem, da so stali{~a ostala
enaka, ker mislim, da so bila dovolj premi{ljena in argumentirana, tako da bi morda, ~e
lahko, ker sem ravno pri besedi, morda celo bi rekel bolj decidirano lahko pravzaprav
rekli, da tisto stali{~e o tem, da bi ne bil potreben nek poseben ustavni zakon za izvedbo, ampak bi bil lahko vklju~en v ustavni zakon, ki bi pravzaprav vse urejal, ki bi bil forma, se pravi oblika spremembe ustave, akt o spremembi ustave, da pravzaprav ne potrebujemo nekega posebnega ustavnega zakona. Kajti ko smo pregledali ustavne zakone, tiste glavne, pri temeljni listini in pri ustavi smo ugotovili, da bi pravzaprav lahko rekli edino v primeru temeljne listine, da je bil nek poseben akt resni~no potreben, ker bi
{trlel nekako iz vsebine in oblike temeljne listine in je moral urejati odnose kompletno,
vse odnose z biv{o federacijo, vse postaviti na novo. Sicer pa se nam dozdeva, kakorkoli `e stvari gledamo in jih med seboj primerjamo, da takega posebnega akta, po na{em
prepri~anju, najbr` skoraj nikoli ne bo treba, zato ~e na kratko povzamem, obnavljamo
in {e dodatno utemeljujemo prvotni predlog, po katerem naj bi se akt o spremembi ustave sprejel v obliki ustavnega zakona, v katerem bi bile vsebovane prehodne dolo~be,
ki bi vzpostavile re`im prehoda na novo pravno stanje in zaradi tega menimo, torej, da
posebnega ustavnega zakona ali pa kakr{nega koli `e akta, ki bi bil poseben za izvedbo
spremembe ustave, najbr` ne bo potrebno. V tem konkretnem primeru se nam zdi enako, kajti vsebina ustavnega zakona, ~e pogledamo, je zelo kratka, morda bi se dala {e
celo skraj{ati in po na{em prepri~anju niti formalno, niti po formi, niti po vsebini, ne bi
{trlela ven iz ustavnega zakona, ki bi vsebinsko uredil spremembo. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa dr. Gradu. ^e imate pred seboj
tudi pisno stali{~e, potem pomeni, da dr. Grad predlaga, da bi pa~ oblika, kot je bila zapisana pod to~ko A. Takrat sta bile ponujeni dve mo`nosti A in B, ali pa tudi eventuelno
{e amandmajska oblika, zdaj dr. Grad predlaga, da bi bila to re{itev kot je opisana pod
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to~ko A, torej da bi se ustava spremenila z ustavnim zakonom in potem pa naprej kot je
dr. Grad povedal. @eli kdo o tem vpra{anju razpravljati? Prosim dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Mislim, tukaj so ti strokovni argumenti bili `e ve~krat povedani, jaz sem iz enega politi~nega razloga tukaj, gospod Jan{a mislim sem ga prvi omenil
na tej Ustavni komisiji, postavlja vpra{anje, ali bi toliko izravnali na ta na~in ali ne? Sedaj
strokovni argument se govori zato, da je re{itev pod a), se pravi, da ne bi imeli posebnega zakona za izvedbo, da daje temu prednost, da pa ne izklju~uje oziroma da je odvisno, kak{na je konkretna situacija. Ta konkretna situacija je taka, da bomo v ustavnem
zakonu morali zapisati {panski kompromis in dejstvo je, da mu dajemo ve~jo te`o, tudi
~e stvari skraj{amo, da mu dajemo vsaj nekoliko ve~jo te`o, ~e to damo v dokument, ki
je dokument za spremembo ustave, kot pa, ~e je to v zakonu za izvedbo ustavnega zakona. To vpra{anje mi se ne zdi tako usodno. @elel bi govoriti o drugem vpra{anju,
samo ne vem, ali naj nadaljujem ali naj po~akam.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi predlagal, da bi posku{ali to dore~i, sicer pa, ~e ne bo razprave, boste itak dobili besedo.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz mislim, da ~e samo strokovne argumente vzamemo, je najbr` a) ~istej{a re{itev. Ta vidik, kak{no te`o dajemo temu kompromisu in glede na
vpra{anje, ali bo te`je ali la`je dose~i soglasje, ~e bo imel ve~jo ali manj{o te`o, se mi
zdi, da bi govoril za to re{itev pod b), kar pomeni isto re{itev. Se pravi, imamo ustavni
zakon za spremembo ustave, sedaj pa imamo zakon za izvedbo ustavnega zakona, v
katerem se pa re{i ta prehodni re`im. Seveda bi se dalo argumentirati tako, da so pa~ v
nekem zakonu dolo~be razli~ne narave in da tudi, ~e bo to v enem aktu, nima iste te`e,
tisto, kar spreminja ustavo, in tisto, kar se nana{a na izvedbo, ampak morda bi bil politi~ni argument proti temu, da se daje prevelika te`a temu kompromisu. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Ribi~i~, vi podpirate re{itev pod
to~ko a), ob zadr`kih, ki ste jih sedaj povedali.
dr. CIRIL RIBI^I^: Ne bom nadaljeval, ker mislim, da sem bil dovolj jasen. ^e ni
politi~nih razlogov za to, da bi {li na b), potem je to lahko.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Jaz se strinjam s tistim delom razprave gospoda Ribi~i~a, v kateri je poudaril, da bi, ~e bi imeli samo en akt, v katerega bi vklju~ili tudi te izvedbene dolo~be, dal prevelik poudarek ravno temu {panskemu kompromisu. Tukaj
se strinjam. Strinjam se tudi z obema strokovnjakoma, ki sta stvari zelo lepo argumentirala, ampak veliko la`je bi mi bilo se odlo~iti, ~e bi {lo to za sprejem nove ustave. Ker pa
mi govorimo vendarle o spremembi ustave, ki velja, lahko predvidevamo tudi, da bomo
morda v kak{ni bli`nji prihodnosti, tudi kak{ne od drugih dolo~b ustave spremenili, potem nastane nova situacija, kako bomo takrat, ~e bo {lo za ve~je {tevilo sprememb, poimenovali ta dva akta oziroma kako bomo to vsebino formalno razgradili. Takrat se
utegne zgoditi, da bo pri{lo do nekega plev... tistega akta, ki govori o spremembi ustave, ~e bo obremenjen tudi s temi izvedbenimi dolo~bami. Kot re~eno, ker govorimo
vendarle {e o tej ustavi, bi se bolj nagibala k tej re{itvi, ki je tukaj predlagana v tem sklepu - Ali je to delovno gradivo za dana{njo sejo? - kjer se govori na prvem mestu o ustav3. seja Ustavne komisije DZ RS
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nem zakonu, o spremembi ustave in potem o zakonu za izvedbo ustavnega zakona.
Meni se zdi ta situacija bolj ~ista, zlasti z vidika sedanje zgradbe ustave. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Cerar.
mag. MIRO CERAR: Hvala lepa. K temu problemu bi povedal svoje mnenje. Najprej to: sprememba ustave, ne glede na obliko sedaj, je pa~ ena izmed sprememb in ko
bo morebiti pri{lo do prihodnjih, nam sama ustava {e vedno omogo~a tudi morda
kak{no drugo tehniko. Mislim, da to, kar bomo zdaj nekako zavzeli, ne bo stoodstotno
zavezujo~e za v prihodnje, ~e bi se izkazalo, da je problem. Je pa nekje drugje tukaj
problem, zato bi jaz postavil pravzaprav eno vpra{anje tudi dr. Gradu. Namre~, po ustavi da predlog za za~etek postopka poobla{~eni predlagatelj in zdaj nikjer iz ustave ni
razvidno, da mora tudi predvideti v njem nek izvedbeni akt. Se pravi, ~e nekdo samo
predlaga vsebinsko spremembo ustave ali celo ve~ takih sprememb, kot je nekako rekla gospa Beblerjeva, potem je seveda lahko zadeva bolj enostavna, ~e imamo skupni
zakon za izvedbo teh sprememb, ki recimo vse skupaj zajame v enem aktu, {e posebej,
~e so izvedbene dolo~be enostavne. In pa vpra{anje je seveda, kdo pripravi, v kateri
fazi se pripravi ta izvedbeni del. Kajti ~e ga predlagatelju ni treba nujno podati, vsaj po
ustavi, kdaj in kako - ali ga potem Ustavna komisija oblikuje in podobno. Torej, to je
malo tudi vpra{anje za dr. Grada. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Dr. Grad.
dr. FRANCI GRAD: Hvala lepa. No, ker sem bil `e izzvan, potem moram seveda
najprej ugotoviti, da iz vpra{anja kolega Cerarja jasno izhaja ravno to, da ustava s takim
posebnim aktom za izvedbo ni ni~ ra~unala. In zaradi tega se tako vpra{anje sploh lahko zastavi. ^e bi {li v to smer, pa jaz mislim, da ni potrebe. Ko gre v tem primeru, da bi
morali sprejeti {e poseben akt za izvedbo ustave, potem bi si jaz predstavljal, da bi moral biti tak akt pripravljen takrat, ko bi bila jasna vsebina spremembe, kajti to je akt, ~e bi
bil, za izvedbo spremembe ustave. Se pravi, ko bi bila sprememba jasna, potem bi lahko
pripravili tudi tak akt. ^e pa me vpra{ate proceduralno, potem seveda mislim, da je to
vse v isti fazi, v tej prvi fazi, ko Ustavna komisija pripravlja spremembo besedila - besedilo spremembe ustave - bi morala po mojem pripravljati tudi tak akt, ~e je to potrebno.
No, rad bi pa nekaj ob tem {e rekel, ker sem `e ravno pri besedi. Mislim, da je pa treba
zastaviti eno vpra{anje, in najve~ so me k temu nagnile pravzaprav ravno razprave pred
menoj, ki so govorile o tem, ali je res potrebno izpostavljati ta {panski sporazum v poseben akt za izvedbo ustave. Res se to vpra{anje zastavlja, ali je to sploh potrebno? Ali ne
gre kratko malo za enega od tistih sporazumov, ki so v spremembi ustave predvideni in
so urejeni v spremembi - torej, pardon, v mednarodnem sporazumu in v zakonu, ki ga
ratificiramo - seveda, so del tega zakona o ratifikaciji. To se pravi, veliko vpra{anj je, ali
je sploh potrebno enega od teh mednarodnih sporazumov, o katerem bo govorila bodo~a sprememba ustave, sploh posebej izpostavljati na ustavno raven? Najbr` celo, da
ne. Mislim, da bi morali o tem najprej razmisliti. Ampak ravno ta primer nam ponovno
ka`e, da tak akt vsaj ve~inoma ne bo potreben. In ~e pogledamo nazaj ustavne zakone,
razen tistih osamosvojitvenih, ki so morali postavljati razmerje do federacije, potem
bomo ugotovili, da ve~ina ~lenov v teh ustavnih zakonih ni bilo potrebno, da so bili
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povzdignjeni na raven ustavnega zakona, vsaj pravno strokovno ne; v~asih pa so seveda temu botrovali, kot vemo, dolo~eni razlogi politi~ne narave, ne ~isto strokovni. Mogo~e me bo kolega Kau~i~ {e kaj proceduralno dopolnil.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Bo. Hvala lepa. [e dr. Kau~i~, potem pa gospod Peterle in gospod Jan{a. Prosim, gospod Kau~i~.
dr. IGOR KAU^I^: No, jaz bi bil {e bolj decidiran kot moj spo{tovani kolega. Jaz
sem `e zadnji~ povedal, da so izvedbeni zakoni po nekem naklju~ju v bistvu slovenska
posebnost; v tujini jih praviloma ne uporabljajo. Izvede se ustavna sprememba, besedilo se nadomesti, izvedba pa je prepu{~ena zakonodaji. Pri nas je iz razlogov, ki jih je kolega Grad omenil, nekako pri{lo v obi~aj, da se ob vsaki ustavni spremembi - imenovale
so se ustavni amandmaji - tudi izvede to s posebnim aktom, ki se je imenoval ustavni zakon. V konkretnem primeru, torej predlagane ustavne spremembe, menim, da ustavni
zakon za izvedbo, ali kakorkoli ga imenujemo, ni potreben. Zakaj? ^e pogledamo predlog vlade, jaz mislim, da je ta sedaj {e edini in uradni, ki ga imamo pred seboj, v bistvu
ponavljamo tisto, kar je `e v predlogu oziroma predlagatelj, torej vlada na ustavni ravni
konstatira dejstva. ^e dovolite, tukaj imam pred seboj tri alinee, ki preprosto ugotavljajo, kaj se dogaja s tem predlogom, kdaj kdo pridobi lastninsko pravico, in v tretji alinei,
pardon, v zadnji, da je potrebno sprejeti akt v roku enega leta. Skratka, ni~ v tem predlaganem ustavnem zakonu ne vidim, da bi morali obremenjevati ustavno besedilo. Zato
ponavljam, menim, da izvedbeni akt, kakorkoli bi se imenoval, ni potreben, ampak zado{~a predlog besedila, ki bo, ~e bo, nadomestil 68. ~len. Namre~, ob tem bi dodal {e
tole. Ustavna komisija kot predlagatelj, in Dr`avni zbor zlasti je v funkciji ustavodajalca.
Ustavodajalec je za razliko od obi~ajnega Dr`avnega zbora suveren in zato ni nobene
potrebe, da se Dr`avni zbor kot ustavodajalec zavezuje s ~imerkoli. Mednarodna pogodba, ki postane del internega prava, `e vsebuje vse to, kar predlagatelj - po mojem se
predlagatelj tega tudi zaveda - ponavlja v izvedbenem aktu. Zatorej menim, da bi morali
zlasti razmisliti, ne o poimenovanju izvedbenega akta, ampak o tem, ali je sploh potreben za izvedbo nameravane predlagane ustavne spremembe. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Preden dam besedo ~lanom Ustavne komisije, bi dal {e besedo gospodu Mahni~u, potem pa gospod Peterle, Jan{a in
dr. Zago`en. Prosim.
BORUT MAHNI^: Hvala, gospod predsednik. Jaz bi samo toliko navezal na diskusijo prof. Grada prej, glede tistega dela, ali je potrebno navajanje oziroma povzemanje
{panskega predloga oziroma priloge trinajst pridru`itvenega sporazuma v ustavno materijo oziroma zakon za izvedbo. Torej, sektor za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve - mi tudi menimo, da tako navajanje ni potrebno, zaradi tega, ker
se tako, kot je zdaj predvidena dikcija spremembe, se osami, predvideno, da se sklicevanje na mednarodno pogodbo ob pogoju vzajemnosti, mednarodna pogodba, se pravi
dolo~be, pa pridejo v notranje pravo z zakonom o ratifikaciji. Se pravi, to je `e dovolj, da
mednarodna pogodba pride v notranje pravo. Poleg tega pa je seveda to vpra{anje, kar
je bilo tudi re~eno, zakaj bi samo eno, ker ustavna dikcija bo dopu{~ala, da tudi v bodo~e {e lahko pride do kak{ne druge mednarodne pogodbe, ki bi urejala to vpra{anje.
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In potem bi seveda bilo vpra{anje, zakaj pa je samo dikcija iz evropskega pridru`itvenega sporazuma bila vklju~ena v ustavno materijo, ne pa morebiti potem kasnej{i, bodo~i
mednarodni sporazumi te vrste. Tako, da mi s te strani podpiramo to razmi{ljanje, da
tega navajanja ne bi bilo potrebno. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Bohte tudi kima.
dr. BORUT BOHTE: ^e dovolite, samo v enem stavku. Jaz se popolnoma strinjam
s kolegi s podro~ja ustavnega prava in kolegom Mahni~em, da je zaradi dejstva, ker je
mednarodna pogodba - ker bo omenjena, ~e bo tako spremenjen 68. ~len ustave - `e zajeta v ta tekst, potem ni treba vsebine te mednarodne pogodbe v nek poseben ustavni
ali pa izvedbeni akt vna{ati. Tako, da debata, ki so jo za~eli spo{tovani poslanci in nadaljevali moji kolegi, je povsem upravi~ena in na mestu, prav {e posebej zaradi tega, ker je
gospod Mahni~ rekel, da bi to pomenilo en precedens, ki bi v bodo~e verjetno obvezoval, da se po tej poti vse spremembe bodo~ih mednarodnih pogodb na ta na~in prezentirajo tudi. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Spo{tovani! Mi smo za enostavno re{itev; enostavno zaradi preglednosti, ker bi `eleli, da nas tudi kdo izven Slovenije razume, za kaj smo se odlo~ili;
mislim seveda tukaj najprej na Bruselj. Smo za tako re{itev, s katero ne bo problemov z
dvema tretjinama in smo za re{itev, ki ne bo dvigala {panskega predloga na raven ustavne dimenzije oziroma elementa. V tem smislu je najbli`je to, kar je govoril gospod
Kau~i~. Mislim, da je to najenostavnej{i postopek. In mi tudi mislimo, da ni potrebe po
izvedbenem zakonu. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Hvala. Na{e na~elno mnenje je zelo podobno. Mi predlagamo, da
se ta ustavna sprememba izvr{i tako, da se drugi odstavek 68. ~lena ~rta in da se namesto tega napi{e naslednja pozitivna formulacija: "Na zemlji{~ih lahko tujci pridobijo lastninske pravice z dedovanjem, ob pogoju vzajemnosti ter pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ki ga Dr`avni zbor sprejme z dvotretjinsko ve~ino." S tako formulacijo odpade kakr{nakoli potreba za sprejemanje ustavnega zakona ali kaj podobnega.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Dr. Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Jaz mislim, da so bili povedani zdaj `e vsi argumenti, zato
jih ne bom ponavljal, ampak se jim pridru`ujem. Predlagam torej, da delamo po postopku, ki je predviden pod a), torej en akt, ustavni zakon, ki bo ustavo spremenil in po potrebi, ~e se bo pokazalo, v prehodni dolo~bi tudi dolo~il na~in izvedbe, ampak je sploh
vpra{anje, ~e bo kaj takega potrebno. Vsekakor pa nasprotujem temu, da bi besedilo
{panskega predloga vna{ali v kakr{enkoli ustavni zakon, tako za spremembo ustave ali
izvedbo. Glede na~ina sprejemanja zakonov, ki dolo~ajo mo`nost pridobivanja lastninske pravice tujcev na nepremi~ninah, tudi na zemlji{~ih, se pa pridru`ujem temu predlogu gospoda Jan{e, da bi ta zakon o lastninskih in stvarnih pravicah ali zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe Dr`avni zbor sprejemal z dvotretjinsko ve~ino, kar seveda ne
pomeni, da je to akt ustavnega zna~aja, ampak je zakon, ki se sprejema z dvotretjinsko

234

3. seja Ustavne komisije DZ RS

ve~ino, zaradi tega, da je zagotovljena skrbna presoja pred sprejemom takega zakona.
Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Borut Pahor ima besedo.
BORUT PAHOR: Zdru`ena lista se strinja s tem, da {panski predlog ni sestavni del
besedila ustavne spremembe. To bi bilo nenazadnje ironi~no, saj pred dvema letoma
nih~e ni `elel priznati, da se o njem sploh pogaja. Ker mineva leto dni, se pravi obletnica, od takrat, ko sem postavil poslansko vpra{anje, bi vendarle izkoristil prisotnost gospoda Mahni~a in vpra{al, ali je bilo politi~no in pravno neizogibno, da je besedilo {panskega predloga sestavni del evropskega sporazuma?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: To je sedaj tema, ki je nekoliko izven okvirjev, ampak prosim, vpra{anje za gospoda Mahni~a.
BORUT MAHNI^: Hvala, gospod predsednik. Na to vpra{anje, to je pravzaprav `e
precej stara zadeva. Gospod Pahor ve, so pogajanja za to vklju~itev trajala dolgo, od avgusta leta 1995, ko se je prvi~ pojavil prvi osnutek tega {panskega kompromisnega
predloga, do junija 1996, torej skoraj eno leto, ko je bil potem vklju~en. Seveda, {el je
skozi razne procedure, obravnave na vladi, v Dr`avnem zboru, tako da mislim, kaj ve~ v
tem trenutku ne bi dodajal. Mislim, da je to bilo precej obravnavano in da je bilo tudi pojasnjeno kako je do tega pri{lo, da je {panski predlog vklju~en v pridru`itveni sporazum.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa.
BORUT PAHOR: Rad bi obvestil kolega Mahni~a, da za razliko od njegovega vtisa,
v enem letu nisem dobil odgovora na to vpra{anje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Izzval bi gospoda Janka. V tem prvem
delu razprave se je pravzaprav odprlo to vpra{anje, ali je sploh potrebno {panski kompromis dvigniti in ga izpostavljati na ustavno raven. Tako reko~ vsi razpravljavci, ki so
se oglasili - pravzaprav je temo odprl dr. Ribi~i~ - so na stali{~u, da to ni potrebno.
Vpra{al bi vas, kot predstavnika vlade, ker ste vi nekako predlagali tako re{itev, kako vi
gledate na to vpra{anje. Tukaj je tudi v tem delovnem gradivu, na drugi strani je ta re{itev zapisana. In ~e bi danes bil dogovor, da ne gremo v to smer, potem se lahko dogovorimo, da bomo to opustili in potem stopimo korak naprej. Prosim, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Kratko! Namen moje razprave je bil v tem, jaz sem prepri~an,
da je {panski kompromis treba na nek na~in urediti, samo da se mu da ~im ni`ji status,
to je bil motiv mojega nastopa. Seveda {e bolj{e, da ga ni treba sploh nikamor zapisat,
samo jaz se bojim, da ni uporaben, tako kot jaz berem, to kar je sprejeto in kar naj bi mi
ratificirali z ratifikacijo seveda ne pridobijo dr`avljani, ki so tri leta `iveli in tako naprej,
da ne na{tevam, ne pridobijo te pravice, ker smo mi v tem aneksu, oziroma so se v
na{em imenu predstavniki dr`ave zavezali, da bodo to zagotovili in to je pa~ treba zagotoviti. Jaz se seveda strinjam s teoretiki, da stvar mora biti taka, da ko ratificiramo mednarodno pogodbo, pravice veljajo iz mednarodne pogodbe, samo mora biti napisano
tako, od takrat in takrat velja to in to, ~e pa pi{e Slovenija se zavezuje, da bo zagotovila,
potem pa mora to zagotoviti in to ne zagotovi z ratifikacijo, ampak zagotovi z nekim
drugim aktom. In jaz sem se zavzel, da bi ta akt imel ni`jo raven, da to ne bi ustavni za3. seja Ustavne komisije DZ RS
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kon o spremembi, da bi po mo`nosti bil to zakon za izvedbo ustavnega zakona, ~e to ni
potrebno je to seveda lahko tudi tisti zakon o katerem gospod Jan{a govori, ki se sprejema z dvotretjinsko ve~ino. Morda je to lahko {e kak{en ni`ji akt, ampak brez akta, pa se
bojim, ne bo {lo, vsaj moja intenca ni bila, da bi govoril o tem, da je stvar `e re{ena z ratifikacijo, ker po mojem mnenju, na `alost, pa~ ni re{ena z ratifikacijo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Saj dr. Ribi~i~, vi ste z va{im posegom
izzvali razpravo, ki je zelo pomembna, da potem, ko bi ta problem nekako razre{ili, ~e
ga bomo, bi pa {li na predlog, ki ga je dal gospod Jan{a tudi nadaljevali. Gospod Janko.
LOJZE JANKO: No to je povezano z odgovorom na tisto vpra{anje, ki se je jasno izpostavilo, na katerega {e nimamo popolnoma nedvoumne in pa prepri~ljive, za vse
sprejemljive razlage, to pa je vpra{anje neposredne uporabe, oziroma neposredno izvajanja mednarodne pogodbe, ki je ratificirana. Mi smo namre~ menili in {e vedno menimo, da sama sklenitev in ratifikacija posledi~no mednarodnega sporazuma {e ne nosi
za seboj, da se lahko v celoti izvede in mi menimo, da je nujno potreben zakon. Zdaj, na
kak{ni ravni zakon, je seveda drugo vpra{anje. Mi smo se zadnjikrat in zadnji~ zmenili,
da pod rimsko dve vendarle ne vztrajamo v tem, da bi celoten {panski kompromisni
predlog prelili v ustavni pravni tekst Republike Slovenije. To pa sigurno ne pomeni, da
ga pa ne smemo in ne moremo v zakonodajni tekst in sedaj je ~isto vseeno ali bo to v zakonu o lastninskih, drugih stvarnih pravicah, v nekem zakonu za izvedbo ustavnega zakona, samo menimo in upamo, da se bo to tu do popoldne oziroma zve~er izkristaliziralo to mnenje, da je `e res, da se mednarodne in ratificirane pogodbe neposredno izvajajo, vendar za dosledno izvajanje posameznih teh mo`nih upravi~enj, oziroma ~e re~emo to celo pravic, bo gotovo potreben zakon. In mislim, da je to vezano na tisti
razgovor, ki ga bomo zve~er imeli, tako da jaz sedaj definitivno ne morem re~i, kaj je bolje, ampak vsekakor sem zadnji~ razumel, da to pod rimsko dve, da ne vztrajamo, da bi
bil to na ustavnopravni ravni predikcije skoraj dobesedno {panskega kompromisnega
predloga v na{e ustavne akte. To najbr` ne bi bilo dobro, najbr` tudi ni nujno in dogovorjeno je `e bilo, da bi se sku{al najti nek bolj abstrakten nek splo{nej{i princip, ampak
princip, ki bi bil dolo~en v zakonu. Kajti ~e ne bi bilo tako, bi seveda sam sporazum tudi
videl, da ne Slovenija, da bo zagotavljala, ampak da bo tudi omogo~ala konkretnemu
upravi~encu, da bo pri{el do konkretne nepremi~nine. Mi pa menimo, da gre na tem
podro~ju {e nujno za zakonsko raz~lenitev. Seveda zakon ne sme biti v nasprotju z
mednarodno pogodbo, vendar smo ves ~as menili, da je potreben za izvedbo tega zakona.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz razumem, da je politi~na dimenzija tega teksta pod rimsko dve pa~ v tem timingu in postopnosti. Te dolo~be pa~ pravijo, kako naj se zadeva izvede. Mi smo morali vpra{ati Ustavno sodi{~e za
mnenje o kompatibilnosti evropskega sporazuma z ustavo. Ustavno sodi{~e je ugotovilo, da je treba spremeniti ustavo, v kolikor ho~emo pravo digniteto veljavnosti v trenutku, ko bo veljaven na{ evropski sporazum. Vna{anje {panskega predloga v ustavni zakon pomeni pa~ to, da se mi zavezujemo, da bomo to uresni~ili na postopen na~in in v
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dolo~enem ~asu. Jaz opozarjam, da pod II imamo tudi tretjo alineo, kjer se govori o zakonu, o stvarnih pravicah tujcev, ki niso zajeti v evropskem sporazumu. Ne razumem.
Vsi pravijo, dobro, ne smemo dati prevelike te`e {panskemu kompromisu, obenem pa
se zahteva, da se zakon, ki naj bi reguliral pravico tujcev nad nepremi~ninami vklju~no
nad zemlji{~i, pa sprejme z dvotretjinsko ve~ino. Saj to je ena in ista stvar potem oziroma {e toliko bolj potem zavezujo~e z neko zelo kvalificirano ve~ino, da se sicer nek normalen zakon sprejme. Poglejte, {panski kompromis in njegova politizacija je v tem, da
nekdo bo sku{al cel ~as dokazovati, da Slovenija ne sme in ni smela odpreti nepremi~ninskega trga na dolo~en na~in. In zdaj ti, ki menijo, da vlada takrat ni smela narediti
oziroma niti parlament, ko je to zadevo omogo~il s svojo resolucijo in svojim glasovanjem, pa~ menijo, da Slovenija ne spada v Evropsko skupnost. To je preprosto kot pasulj, kot se re~e. In vsaka politizacija tega vpra{anja ne bo pripeljala do ni~esar pametnega. V bistvu mi odlo~amo ta trenutek o spremembi ustave in o odprtju nepremi~ninskega trga za tujce. [panski kompromis omogo~a postopnost, to je bilo re~eno milijonkrat, ampak tako je pa~. In ~e nekdo meni, da ali optanti ali kdo drug, ki je `ivel tri leta
tu, nima te pravice, pa~ ta mentaliteta ne spada v Evropo, ker ni nobenega razloga, zakaj ti ljudje ne bi smeli priti do nepremi~nin v Sloveniji, ga ni, nobenega razloga, ki bi temeljil na civilizacijskih pridobitvah Evrope. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, vpra{anje politizacije tako imenovanega {panskega kompromisa, brez dvoma je le-ta politizacija bila `e zelo velika. Jaz pri~akujem in ocenjujem, da je pravzaprav sedaj razprava, ki smo jo odprli na na~in, da pa~
spreminjamo ustavo, prilo`nost, da to vpra{anje, ki ima seveda mo~an politi~ni naboj,
da ga re{ujemo v okviru re{itev, ki jih pa~ omogo~a sprememba ustave. To je moja ocena in jaz mislim, da je vsako mnenje ~lanov komisije legitimno. In bi predlagal, da bi v
takem smislu razpravljali. To ne pomeni, da polemiziram z gospodom Battellijem, za~util sem neko ost, kot da vsakdo, ki postavlja spornost le-tega, da nekako stopa nazaj. Jaz
mislim, da so tu stvari povsem odprte, in predlagam, da na tak na~in razpravljamo naprej. Preden dam besedo gospodu Jelin~i~u, replika. Ja, prosim, prosim.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa. Ne, moja razprava in osnovna intenca je v tem,
da dobimo ~im {ir{o ve~ino okoli tega, da Slovenija odpre nepremi~ninski trg. In moja
razprava gre samo v to smer, in to ~imprej. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Preden bom dal besedo gospodu Jelin~i~u, se
je za besedo priglasil tudi prof. Bohte.
dr. BORUT BOHTE: Hvala lepa, gospod predsednik. Vpra{anje te priloge trinajst
in tolma~enja odstavkov ena in dve jasno nakazuje, da je potreben sprejem ukrepov, s
katerimi bi se zagotovila dr`avljanom dr`av ~lanic Evropske unije, seveda ob pogoju
vzajemnosti, na nediskriminatorni osnovi pravica do nakupa nepremi~nin po {tirih letih
za vse in potem pa ob za~etku veljavnosti pa tudi ob pogoju vzajemnosti - seveda tukaj
ni nediskriminacija omenjena - pa tistim dr`avljanom posebne kategorije, ki so tri leta
prebivali, imeli bivali{~e na ozemlju. To se pravi, iz tega jasno sledi, kaj je obveza Slovenije po tej prilogi, da v teh rokih, v tem timing - beseda "timing" je bila nekje zelo prakti~na, ampak ni najlep{a - v teh rokih mora Slovenija to zagotoviti. In mislim, da se lahko
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to zagotovi tako, kot je bilo danes ve~krat omenjeno, z nekim zakonskim aktom. Jaz
sem tudi ministra Janka zdaj razumel, da on dopu{~a to tudi z nekim drugim zakonom.
Na{a razprava prej je tekla v tej smeri, da to najbr` ni potrebno zdaj ob spreminjanju ustave z zakonom o izvedbi, torej z izvedbenim zakonom, vna{ati; s tem bi pa res ta ustavni nivo vna{ali in prej, ko nam sploh ni treba. Jaz ne vem, zakaj bi mi tako hiteli in te
stvari zdajle, prvi~, dvigali na tak nivo, drugi~, eno obvezo, ki nas zaenkrat {e ne obvezuje, ki nas zavezuje v tistih rokih, `e prej opravljali. Tako, da mislim, da bi - in to pa bo
potrebno - torej ukrepe z nekimi zakonskimi akti, ampak v enem primernem, dolo~enem ~asu. Jaz mislim, da tudi po zelo temeljiti pripravi, razmisleku, kako se bo formuliralo, in da bi se tudi izognili temu, kar je bilo ve~krat poudarjeno, da ne bi prihajalo do
diskriminacije. To se pravi, mislim, da bi v tistih rokih, v tistem ~asu bilo to potrebno na
en zakonodajno ustrezen na~in narediti, nikakor pa ne sedaj, ko govorimo o spremembi ustave in o nekih ustavnih zakonih za izvedbo ustave. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Jelin~i~.
ZMAGO JELIN^I^: Hvala lepa. Morda najprej nekaj o {panskem kompromisu.
Jaz ne vem, kak{no mentaliteto bi morali imeti Slovenci, da bi spadali v Evropo,
tako kot pravi gospod Battelli. Izgleda, da bi morali biti hlapci, da bi spadali v Evropo.
Ampak jaz ravno mislim, da ne smemo biti hlapci, ~e ho~emo kamorkoli iti. In, ne vem,
sicer je pa to ena taka zadeva, ki se je niti nima smisla lotevati, ker konec koncev imam
ob~utek, da nekateri poslanci ne delajo v korist Slovenije, ampak v korist kak{nih drugih dr`av. Bi pa nekaj povpra{al. Po zadnjih podatkih in po zadnjih namigih iz Evrope je
Slovenija tako ali tako `e odpisana od tega vstopanja v Evropo. In jaz ne vem, zakaj se
potem tukaj na vrat na nos trudimo in silimo spremeniti ustavo. Zgodilo se bo samo to,
da bomo spremenili 68. ~len ustave, v Evropo nas ne bodo povabili, ~e se lepo izrazim,
in ostali bomo brez za{~ite v ustavi, brez za{~itne zakonodaje, in odprti za vse mogo~e
nakupe in pa posege v slovensko ozemlje. Jaz ne vem, mislim, da bi bilo dosti bolj smiselno, ~e bi nam tukaj morda predstavnik kak{ne na{e obve{~evalne slu`be povedal,
kaj je v tem, ~e seveda na{a obve{~evalna slu`ba sploh zbira kak{ne take podatke, potem pa da bi nam tudi mogo~e minister za zunanje zadeve tukaj povedal, kaj mu sporo~ajo na{i diplomati iz zahoda. Ker mislim, da kar nekaj informacij je `e pri{lo, in potem se jaz zelo spra{ujem o smiselnosti te razprave na tej komisiji.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jelin~i~, jaz bom pri tem
va{em vpra{anju se dr`al, pa~ bom zelo poslovni{ki ali pa ne vem kak{en, bi rekel, in
bom pa~ ocenil, da je Dr`avni zbor v sklepu tudi zadol`il Ustavno komisijo, da pripravi
predlog akta o spremembi ustave Republike Slovenije. Zato smo tukaj. Druga vpra{anja, ki ste jih odprli, pa na njih nimam odgovora oziroma na dana{njo sejo nismo vabili
predstavnikov obve{~evalne slu`be. Mislim pa, da je to tema, ki je pomembna za druge
pomembne strukture v vladi. Prosim, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Ja, tisto, kar smo na za~etku odprli, mislim, da zdaj lahko sklenemo. Jaz sem postavil vpra{anje okoli teh politi~nih razlogov, zakaj bi dajali {panskemu kompromisu manj{i, ni`ji status. Zdaj razumem, da je tukaj skoraj popolno soglasje
v tem smislu, da {panskega kompromisa ne bi neposredno v ustavne spremembe niti v
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ustavni zakon dajali. Se pravi, da se govori o tem, ali je potreben in na kak{en na~in to
re{iti s posebnim zakonom, ki bo morda sprejet z dvotretjinsko ve~ino, ~e prav razumem. Se pravi, s tega vidika bi lahko odlo~ili, da tista varianta a) zdaj je nekako sprejemljiva za ve~ino, s tega vidika, da tokrat, ali sploh ne bo izvedbenih dolo~b ali pa bodo te
izvedbene dolo~be tako kratke, da za to ni potrebnega posebnega akta, ampak se lahko
zapi{ejo v tistem aktu, ki bo govoril o spremembi ustave.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ja, dr. Ribi~i~ mi je zdaj pomagal pripraviti en
dober predlog sklepa, za kar se mu zahvaljujem. Vpra{anje, ki ga imam, je naslednje: ali
je lahko na podlagi sedanje razprave to eden od sklepov dana{nje seje, da Ustavna komisija podpira re{itev, kot smo rekli pod to~ko a, kot je zapisana. To je prvi del. Drugi
del vpra{anja je pa ta, ki bi bil naslednji, ~e se lahko `e danes dogovorimo. Na kak{en
na~in, torej, ali je lahko potem to nek zakon, ki bi bila eventualno potrebna neka kvalificirana ve~ina za njegov sprejem. To sta zdaj dve temi. [e enkrat bi vpra{al, ali kdo nasprotuje tej re{itvi, ki je v to~ki a, na~in akta spremembe ustave? Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Jaz vsekakor, pa mislim, da tudi ostali, ki so govorili o tem v tem
smislu. Kajti pod to~ko a) pi{e, da bi ustavni zakon za spremembo ustave imel dva dela.
V prvem delu bi bil spremenjen tekst 68. ~lena, v drugem delu pa tisto, kar naj bi bilo po
varianti b) v ustavnem zakonu. Saj nismo ni~ dobili, samo en akt namesto dveh. Ali ne?
^e mislimo na to to~ko a), ki smo jo danes dobili. Druga~e pa se naj prebere, kaj se misli
pod to~ko a.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Dr. Grad, vpra{anje se je tukaj pojavilo, pa~
na~in, po katerem bi se ustava spremenila z ustavnim zakonom, ki bi bil sestavljen iz
dveh delov. Prvi bi zajemal novo besedilo ustavne spremembe. To je vpra{anje drugega
dela. Drugi del pa besedilo, ki je bilo doslej predmet ustavnega zakona za izvedbo ustave oziroma spremembo ustave. Kaj je s tem drugim delom?
dr. FRANCI GRAD: Zdaj sem razumel razpravo tako, da nemara drugi del, ki, ~e
prav razumem, naj bi bil izvedbeni del. Najbr` niti ni potreben v ustavnem zakonu.
Tako sem zdaj razpravo razumel in tako smo mi nakazali v svojem stali{~u in menim, da
potrebno to ni. Moram re~i, da me je tudi razprava Lojzeta Janka prepri~ala o tem, da ~e
je za operacionalizacijo tega {panskega kompromisnega sporazuma, ki je potrebna, potem zado{~a navaden zakon. Ni potrebno tega povzdigovati na ustavno raven. Tako da
si jaz za enkrat {e vedno predstavljam, da bo vsebina ustavnega zakona pa~ sprememba, kakor jo bo oblikovala ustavna komisija. ^eprav seveda ne zanikam, da je treba
mo`nost dopustiti v tem primeru in tudi v prihodnjih primerih, da se po potrebi vnese
kak{na prehodna dolo~ba. Mislim pa, da prehodna dolo~ba v takem primeru bo lahko
samo zelo kratka, uredila bo samo nujno, vse ostalo lahko ureja navaden zakon, pri ~emer je seveda odprto vpra{anje s kak{no ve~ino naj se zakon sprejema. Na splo{no moram re~i, da je ta ustava `e zdaj precej obremenjena s precej{njim {tevilom zakonov, ki
se sprejemajo druga~e kot drugi. Tako da se mi zdi, da bi bilo resno razmisliti o tem, ali
je potreben {e en tak zakon. ^e pa seveda so razlogi tako tehtni, pa je to mo`no. Ne
vem, ~e sem odgovoril na va{e vpra{anje, ~e sem ga prav razumel.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a. Dr. Kau~i~.
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dr. IGOR KAU^I^: Samo v pojasnilo. To, kar sva s kolegom napisala v to~ki a) ni
bilo ad concretum, torej v tem konkretnem spreminjanju, ampak predlagava bodo~i
model revizije ustave. Kar se pa konkretnega ti~e, pa mislim, da zdaj skoraj ni ve~ dvoma o tem, da v tem primeru ni potreben poseben ustavni izvedbeni predpis. To~ka a) se
nana{a tudi za bodo~e spremembe kot sistem ali model. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Recimo, tako izvedbena dolo~ba, ki najbr` ne bi bila sporna, bi
bila, da re~emo za~etek veljavnosti, da se uporablja z dnem razglasitve ali nekaj takega.
Ja, celo kon~na dolo~ba, ki niti ni prehodna. Ampak te vrste dolo~be je treba preu~iti.
(Nekdo nekaj pripomni - se ne razume.) Ja, to velja za tisti ustavni zakon, ki bi se nana{al na to. Ponavadi je ta dolo~ba v predpisih na koncu, kot neka kon~na dolo~ba.
Ampak take stvari ne bi bile sporne. Ne bi pa {li, ~e se o tem strinjamo, v to vsebinsko
zadevo.
JANEZ PODOBNIK: Ali kdo nasprotuje tej re{itvi? Gospod Jelin~i~, prosim. Gospod Jelin~i~ nasprotuje, bomo zabele`ili to va{e stali{~e. Jaz bi rad ta prvi del razprave
zaklju~il z ugotovitvijo, da ta drugi del oziroma poseben ustavni zakon tu ni potreben in
da pa~ velja to~ka a) iz prvega dela, ~e bi se zgodilo, da bi bil drugi del, ima samo neko
minimalno kratko prehodno dolo~bo, pardon, kon~no dolo~bo. In tudi kon~no re{itev
tega vpra{anja bi pripravili v strokovnih slu`bah do naslednje seje, tako da bi bil ta del
povsem jasen. Zdaj bi pa takoj odprl naslednje vpra{anje, ki ga je izpostavil gospod
Jan{a. ^e se pa odlo~imo, da pa sprejemamo poseben zakon, je pa tu vpra{anje kvalificirane ve~ine tega zakona. Ali je potrebno, da se danes do tega opredelimo? Gospod
Cerar.
mag. MIRO CERAR: Samo na nekaj bi opozoril. Saj to je verjetno jasno, da ~e se bi
tak{na odlo~itev sprejela, mora biti v ustavi zapisana. Potem je to verjetno del tega integralnega akta o spremembi ustave, ustavnega zakona. Ja, saj to je jasno. Samo toliko, da
potem to ni sporno. Hvala.
JANEZ PODOBNIK: Gospod Ba{kovi~.
MILAN BA[KOVI^: Jaz bi rad samo nekoliko problematiziral ta predlog z ve~ vidikov. Z na~elnega in tudi prakti~nega predvsem. Namre~, ~e zdaj razumem, da bi v ta
del, ki `e govori o sami ustavni spremembi, ~e tako dolo~a zakon, bi jaz rekel naprej, ki
se sprejema z dvotretjinsko ve~ino, tako sem razumel ta predlog, je treba vendarle stvar
pogledati z dveh vidikov. Namre~, ali to ustreza tipu zakonodaje, ki jo v tej zvezi predvidevamo, tako imenovana varovalna, za{~itna, javni interes in tako naprej. Ker ~e tole
spremljam, razumem tako, da ne bomo imeli nekih posebnih zakonov, ki bi posebne
pogoje za tujce dolo~ali, ampak bi to bilo urejeno v splo{nem re`imu, ki bi veljal, na primer, za obmejna podro~ja, za kmetijsko zemlji{~e, za stavbna zemlji{~a in tako naprej,
za te posebne pravice ob lastninski in tako dalje. Kar je razumeti, da se bo v teh splo{nih
zakonih, splo{no veljavnih, eventualno dolo~alo pogoje, ki bodo vklju~evali nekatere
mo`nosti oziroma bodo neke omejitve, ki bodo splo{no veljavne za na{e in za tuje subjekte, da ni diskriminacijska taka ureditev in da je opravi~ljiva z vidika splo{nih pogojev. ^e je ta tip zakonodaje mi{ljen, in ta bo po moje ve~inski, seveda ne moremo potem
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v nek zakon, ki bo urejal te stvari na splo{no, za nas in seveda tudi za tujce - po 13. ~lenu
ustave tako vemo, da imajo enake pravice kot na{i dr`avljani, ~e ni posebej za na{e tako
dolo~eno, in po ~lenu 14, ki govori o enakosti pred zakonom - je pa seveda potem
problem, ali bi potem morali vse te zakone, kolikor jih pa~ je in ki bodo kjerkoli zadevali splo{ni polo`aj, kjer bi se tudi tujci po tem splo{nem naslovu pojavljali, vse sprejemati
z dvotretjinsko ve~ino. To je en problem. Tisti tip zakona, ki pa nekaj posebej ureja
samo za tujce, si ga pa te`ko predstavljam, je potem pa to - na primer, da imamo v nekem zakonu o kmetijskih zemlji{~ih nek ~len ali pa o lastninski pravici nek ~len, ki govori pa posebej o tujcih, o pogojih za tujce, za tuje dr`avljane, ki so lahko druga~ni,
omejitveni, potem bi morali pa ta zakon sprejemati na dva na~ina: prete`ni del normalno, ~len ali dva, ki bi pa dolo~ala neke posebnosti za tujce, in {e en pogoj je pa po posebni dvotretjinski ve~ini. To je pa tudi prakti~no velik problem tega Dr`avnega zbora
in sploh predstave o takem tipu zakona, ki bi lahko izpadel tako, da en del potem ni
sprejet, ker nima te ve~ine, in bi potem nastala v njem lisa in dolo~eno poglavje ali pa
~leni manjkajo. Na to opozarjam. In potem tudi glede na vse proceduralne stvari, ki so
potem na en ali pa drug na~in obvezne v nekem projektu, ki zadeva slu~ajno lahko eno
ali drugo. No, mislim, te stvari - na to opozarjam, da ne bi potem bilo to nekako presko~eno in bi se potem {ele spra{evali, kako pa sedaj to izvajati. Ideja je razumljiva, ampak zdaj je pa treba videti, ali je to zdaj mi{ljeno tako ali druga~e. In ~e je tako, kak{na je
ta razlaga potem za na{e delo v Dr`avnem zboru.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Ba{kovi~, ste vi komentirali predlog
gospoda Jan{e, kajne, to ste komentirali?
MILAN BA[KOVI^: Ta predlog, ja, ja.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Samo eno pojasnilo, potem pa gospod Jan{a.
Prosim, gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Opozarjam na to, da zadnji~ smo sklenili, da opomba, tukaj
pod rimsko ena, ne velja in da torej ti zakoni se ne sprejemajo s posebno kvalificirano
ve~ino. To smo `e sklenili kot Ustavna komisija na drugi seji - na to opozarjam - zdaj se
pa vra~amo nazaj in ugotavljamo, da bomo pa te stvari kot sprejemali z dvotretjinsko
ve~ino. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Samo to, torej, te odlo~itve Ustavna komisija z
glasovanjem ni sprejemala. ^e bi {li gledat zapisnik, jaz se ne spominjam, da bi bil to
sklep Ustavne komisije, bila pa je razprava. Torej, gospod Mozeti~, ki je to predlagal, ni
odstopil, ja, tako, da je on - je pa gospod Ribi~i~ odstopil, tega se pa spominjam, iz tega
predloga. Ampak imel je argumente, zakaj, in je povedal.
dr. CIRIL RIBI^I^: Odlo~itev je bila - se strinjam, gospod predsednik, z vami - odlo~itev je potem bila, na `alost po moje, ker bi bilo bolj{e, ~e bi bilo vsebinsko ve~je soglasje, ampak odlo~itev Dr`avnega zbora je tukaj zelo jasna - pri drugi to~ki se je stvar
zaklju~ila, kajne?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tako je.

3. seja Ustavne komisije DZ RS

241

dr. CIRIL RIBI^I^: Nismo {li na rimsko ena, kajne? Se pravi, da na `alost nimamo
odlo~itve, ne Ustavne komisije in {e manj Dr`avnega zbora, ki bi nas `e zavezovala, in
moramo to kreirati.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Tako je. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: No, ta pomislek gospoda Ba{kovi~a bi bil morda upravi~en, ~e ne
bi bilo ustave, ki je pa zelo jasna, in ~e ne bi bilo nekaterih podpisanih mednarodnih obveznosti, ki jih ta dr`ava `e ima. Ni mi{ljeno in tudi s pravne logike ne izhaja, da bi taka
dikcija, kot smo jo predlagali, pomenila, da se zdaj pa vsa za{~itna zakonodaja sprejema
z dvotretjinsko ve~ino. To bi gospod Ba{kovi~ kot pravnik moral vedeti, ker je 153. ~len
ustave povsem jasen; tu pi{e, "zakoni morajo biti v skladu s splo{no veljavnimi na~eli
mednarodnega prava in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami, ki jih je ratificiral
Dr`avni zbor, podzakonski predpisi in drugi splo{ni akti pa tudi z drugimi ratificiranimi
mednarodnimi pogodbami". Ker bo takoj po spremembi ustave zagotovo prva stvar, ki
bo na dnevnem redu, zakon o ratifikaciji te mednarodne pogodbe, se bo, verjetno, ~e
bo taka sprememba ustave sprejeta, ta dikcija najprej nana{ala na zakon o ratifikaciji te
mednarodne pogodbe. Ker je itak mednarodna pogodba, ratificirana mednarodna pogodba dvignjena nad navadni zakon po tej na{i ustavi s to dikcijo, da je za sprejem te
mednarodne pogodbe, zakona, ki bo ratificiral to mednarodno pogodbo, potrebna
dvotretjinska ve~ina, na nek na~in samo formo uskladimo z dejanskim stanjem. Potem
pa, ~e bo to narejeno, itak noben zakon ne bo mogel biti v nasprotju s tem. Na `alost pa
bo ta mednarodna pogodba itak z omejitvijo pa~ teh {tirih let za en manj{i del interesentov potem sprostila ta trg nepremi~nin. Jaz bi bil zelo vesel, ~e bi bila stvar taka, kot jo je
predstavil gospod Ba{kovi~, ampak na `alost ni. ^im bo to ratificirano, bo morala biti
vsa naslednja zakonodaja v skladu s to pogodbo, kakorkoli jo boste pa~ sprejemali. Mislim, da to ni dilema in da se ta dvotretjinska ve~ina nana{a predvsem na naslednji korak, ki je pred nami, to je na sprejetje zakona o ratifikaciji te mednarodne pogodbe, ker
je na `alost, kot pravite, tudi {panski kompromis.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Ja, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Torej, ~e bi dvajset zakonov pa {e ratifikacije in tako naprej na
podlagi ustavne spremembe postale stvar dvotretjinskega odlo~anja, jaz mislim, da bi
kar temeljito posegali v ustavno ureditev, po mojem mnenju na neustrezen na~in. Jaz
niti z vidika opozicije, kot sem zdaj, niti z vidika, ~e bi bil kdaj v vladni koaliciji, si ne bi
`elel situacije, ko bi velik del zakonodaje bil odvisen, ne od glasovanja, ampak od sporazumevanja. Ker dvotretjinska ve~ina pomeni seveda sporazum prakti~no vseh najpomembnej{ih politi~nih strank; tukaj ni ve~ koalicija - opozicija. Mislim pa, da ima gospod Jan{a toliko prav, da zelo resna, najbolj resna vpra{anja, kot je tudi odpiranje nepremi~ninskega trga, so taka vpra{anja, kjer je dvotretjinska ve~ina na podlagi sporazuma smiselna. Tako, da jaz sem gospoda Ba{kovi~a razumel - jaz bi se z intenco njegove
diskusije v celoti strinjal. ^e mi dolo~imo ozek krog tistih vpra{anj, ki so klju~na z vidika
odpiranja nepremi~ninskega trga, potem sem jaz za to, da se o tem odlo~a z dvotretjinsko ve~ino. On je opozoril na tehni~ne te`ave, ~e bomo hoteli to v en zakon spraviti.
Ampak sigurno je pa druga skrajnost dvajset zakonov, pa {e vse ratifikacije tak{nih po242
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godb, ki bi se na to nana{ale. Ampak to je najbr` pravno tehni~no mo`no razre{iti, ~e se
strinjamo s predlogom, da o klju~nih zadevah, ki se na to nana{ajo, je treba odlo~ati z
dvotretjinsko ve~ino, bomo na{li verjetno tudi pravno tehni~no re{itev, da bi to koncentrirali v ~im manj aktov in da to ne bi potem nastal eden od normalnih na~inov odlo~anja, ker je le treba priznati, da dvotretjinsko ve~ino uporablja tudi ustava samo za posebne primere, recimo za volilno zakonodajo zato, ker nismo uspeli ob ustavi zapisati
teh temeljev ... volilno zakonodajo v ustavo in zato smo jo potem povzdignili na ustavno raven. Skratka tisto, kar je z dvotretjinsko ve~ino, je na nek na~in povzdignjeno na
ustavno raven, pa zelo blizu ustavne ravni in to ne sme biti pre{irok krog vpra{anj, ker v
nasprotnem primeru poru{imo razmerje med vladno koalicijo in opozicijo in na~in odlo~anja bo sporazumevanje, ne pa odlo~anje za to, kar je v demokrati~nem sistemu z
ve~ino kot demokracija.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Mislim, da je tudi to razmi{ljanje gospoda Ribi~i~a v napa~ni smeri,
kajti potem, ko bo enkrat sprejet zakon o ratifikaciji tega pridru`itvenega sporazuma,
ne vem, ~e bomo lahko {e kak{en zakon sprejemali, v katerem bodo pravice tujcev do
lastnine omejene. Verjetno ne, ker bomo s tem vse sprostili in ta za{~itna zakonodaja, ki
je, ne govori o tujcih, ampak govori o za{~iti lastnine, ki velja enako za doma~e dr`avljane kot za tujce po na~elu nediskriminatornosti. To vpra{anje se potem sploh ne bo ve~
postavljalo. Na `alost.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: To, kar sem govoril, se strinjajo s tem, da klju~ne odlo~itve, ko
gre za odpiranje nepremi~ninskega trga, se lahko sprejema z dvotretjinsko ve~ino in ~e
je to ratifikacija tega sporazuma, je to lahko tak{na klju~na odlo~itev. Jaz sem nasprotoval temu, da bi se velik del ali mno`ica ali veliko {tevilo zakonov sprejemalo na ta na~in,
kar izhaja iz - poglejte, tukaj ne bo potem samo ta problem, da morajo biti zakoni skladni z mednarodno pogodbo, ampak da ne bo mo`no dose~i dvotretjinske ve~ine in da
nekaterih podro~ij ne bomo imeli urejenih. To je logika sporazumevanja. To je tisto, s
~imer se danes ukvarjamo v tej ustavni komisiji. Mi najbr` ne `elimo na~ina dela, se pravi sporazumevanje politi~nih strank kot metode dela za tisto, kar bi lahko {teli, da je
normalna zakonodaja. Klju~na, usodna odlo~itev, preobrat, se pa strinjam z gospodom
Jan{o. To je pa lahko stvar dvotretjinskega odlo~anja.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a, replika.
JANEZ JAN[A: Ta razprava je samo na~elna, teoreti~na, ker po ratifikaciji tega sporazuma to vpra{anje ne bo ve~ na dnevnem redu, ne bo mogel biti noben kamen spotike v sporazumevanju niti ovira za kak{no vlado, na `alost. [e enkrat preberite, kaj pi{e v
trinajsti to~ki pridru`itvenega sporazuma. Vse je odprto. Ne bo ve~ omejevanja, samo
enkrat bomo o tem odlo~ili - dvakrat - ob spremembi ustave, ker bomo zagotovili
splo{ne pogoje, in ob ratifikaciji.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala. Tukaj bi lahko razpravljali o veliko stvareh, vendar
jaz se bom samo na to dvotretjinsko ve~ino oziroma kvalificirano ve~ino, ki sem jo tudi
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zagovarjal na prvi seji in pa na samem odboru, ko smo govorili o tem. Dejstvo je, da
bomo imeli po ratifikaciji in jaz sem tam tudi rekel in zagovarjam, da se ratifikacija tovrstnih sporazumov, ki spro{~ajo nepremi~ninski trg, sprejema z dvotretjinsko ve~ino.
Lahko re~emo, da bomo imeli dve vrsti tujcev, ~e uporabimo ta izraz - tujci, ki so dr`avljani ~lanic Evropske unije - za njih velja evropski sporazum oziroma sporazum, ki ga
bomo ratificirali in znotraj tega lahko sprejemamo samo zakonodajo, ki velja tako za
na{e dr`avljane kot za te tujce iz dr`av Evropske unije in tam ni nobene razlike. In tista
zakonodaja se normalno sprejema po postopku kakr{nega imamo, z navadno ve~ino,
ker ne ureja ni~ posebnega in ni~ druga~nega, kot je za tujce. Imamo pa {e zmeraj to, kar
imamo {e v ustavi {e vse ostale tujce, to pomeni {e vse ostale, ki so pa tujci, ki niso ~lani
dr`av Evropske unije in za njih `e po ustavi, ne vem, ~e je re~eno prej, s predgovori, da
ima{ sicer vse pravice, razen tistih, oziroma ne, malo druga~e je citat, ampak skratka vse
za tiste pa je potrebno pa urediti v posebnem zakonu, ki se ne ureja, ki ne ureja vseh
principov pridobivanja in za{~ite, pa~ pa pod kak{nimi pogoji in kdaj in kako ti tujci,
bomo rekli pravi tujci, pridobivajo ali pa lahko pridejo do nepremi~nin v dr`avi Sloveniji. In za tiste tujce in ta zakon pa tudi zagovarjam, da se sprejema z dvotretjinsko ve~ino;
to pomeni, da imamo prakti~no zakone o ratifikacijah, trenutno je, na drugih najbr` ne,
lahko pa tudi {e druge, ki bodo spro{~ali ta trg, ~e bo taka formulacija, in verjetno bo v
ustavi, in pa vse ostale tujce, to pomeni ve~jemu dva zakona, oziroma ~e bo ve~ ratifikacij, pa~ ve~ zakonov o ratifikacijah, ne pa da bi vseh tistih dvajset zakonov, o naravnem
bogastvu, sprejemali z dvotretjinsko ve~ino, oziroma druge pa z navadno ve~ino. Mislim pa, da je povsem jasno, ker tam, kjer bo sporazum, zlasti gre tukaj za ta konkreten
sporazum za Evropsko unijo, so pa tam notri dolo~be, ki zahtevajo, da se sprosti trg,
oziroma so principi, ki urejajo Evropsko unijo v prostem dostopu na diskriminatorni osnovi oziroma domicilno obravnavane, to pa nimamo ve~ kaj delati. Ampak sporazum
pa, mislim, in taka pogodba, zakon o ratifikaciji, pa bi po mojem mnenju moral biti
sprejet z dvotretjinsko ve~ino. Samo {e regres nazaj, morda bi bilo celo bolj{e, da bi se
enkrat jasno odlo~ili, ho~emo ta {panski kompromis skriti, ta {panski kompromis je v
tem sporazumu in ga ne moremo ve~ skriti, notri je, in jaz mislim, da se ga skoraj da
uporabljati brez kak{ne posebne dodatne zakonodaje, ker rabimo roke, do kdaj je treba
in katero zakonodajo moramo sprejeti in kako jo sprejeti, ki bo veljala tako za slovenske
dr`avljane kot za dr`avljane ~lanic Evropske unije v tistem trenutku, ko bo nastopil tisti
dogodek, ki je sedaj opisan, niti ne vemo {e kdaj bo nastopil. Vendar jaz mislim, da te
stvari se je treba se pa~ odlo~iti brez... vrtimo se okoli vrele ka{e, ~e smo proti {panskemu kompromisu, potem ne moremo ratificirati te pogodbe, ~e je ne ratificiramo, najbr`
tudi ustave ni treba spremeniti in {e tako naprej. Mislim, da te odlo~itve so... to je za
mene klju~na odlo~itev. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Najverjetneje gospod ... citiral 13. ~len ustave,
tujci imajo v Sloveniji v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, zagotovljene je
s to ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po ustavi ali po zakonu samo dr`avljani
Slovenije, to dolo~bo ste mislili najverjetneje. Gospod Battelli.
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ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa predsednik! Jaz opozarjam na to, ali je politi~no
oportuno, da si mi na ta na~in, kako se sedaj razmi{lja, pustimo odprto pot, da na to~ki
izvedbe druge alinee {panskega kompromisa odstopimo od Evropskega sporazuma.
Ker to~no v to smer gremo, se pravi, ja, dobimo dvotretjinsko ve~ino zato da se izvede
zadeva v obeh postavkah. ^e ne, bomo {li pa v to. Ker tam, ko bo treba izvesti tisto zadevo za ljudi, ki so bivali tri leta, ne bo dvotretjinske ve~ine. In odpremo pot temu, da ga
ne izvedemo in da ratificiran sporazum ne spo{tujemo, in da se potem vidi, kako in kaj
za naprej. To~no v to smer gre ta razprava.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi predlagal, ker pri tem vpra{anju ne
bomo rekli, da se vendarle posku{amo dotakniti tudi same dikcije, vsebine spremembe
ustave. ^e sem prav razumel, je gospod Jan{a predlagal eno vsebino spremembe, imamo pa predlog vlade, na podlagi katerega smo tudi sprejeli sklep v Dr`avnem zboru. Jaz
bi predlagal, da se premaknemo na to raven, ker itak se dotika tudi tega vpra{anja. Torej, besedilo spremembe ustave, na katerem bo pa~ morala delati na{a ustavna komisija
in ga tudi predlagala Dr`avnemu zboru. Ali lahko vpra{am gospoda Janka, ali lahko {e
enkrat daste predlog?
LOJZE JANKO: Mi smo menili, da je potrebno obe situaciji imeti v ustavi predvideni. Se pravi, tako da lastninsko pravico tujcev na nepremi~ninah dolo~a zakon ob pogoju vzajemnosti in pa situacijo, ~e tako dolo~a ratificirana mednarodna pogodba, ob pogoju vzajemnosti. Kajti, ~e ne bi bilo tako, bi bilo dovolj govoriti samo o zakonu kot tistem pravnem aktu, ki edini lahko, v skladu z ustavo, dolo~a pogoje za lastninsko pravico tujcev. Ker pa vidimo, da je v hierarhiji pravnih aktov za ustavo ratificirana in
mednarodna pogodba, ki je objavljena v Sloveniji, potem {ele zakon, smo menili, da
mora ustava, ko spreminjamo 68. ~len, obe ti situaciji izrecno navesti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a, potem gospod Ba{kovi~.
JANEZ JAN[A: Jaz samo spra{ujem, ~e je nujno, da se danes dokon~no do tega
opredelimo? Mislim, da imamo dva predloga, da bi si bilo treba vzeti kak{en dan za razmislek. Nekatera vpra{anja so bila odprta, ki {e niso dobila dokon~nih odgovorov, v
glavnem so. Danes ob 18. uri je tudi ne samo politi~na, ampak tudi strokovna razprava o
nekaterih vpra{anjih. Tako da mislim, da bi bilo pametno, da sedaj ne odlo~amo ali pa
da tudi ne nadaljujemo razprave v nedogled, ampak da posku{amo izkristalizirati,
kak{ni predlogi so, kak{ne so alternative. Moramo dokon~no formulirati te alternativne
predloge in se potem {e enkrat dobiti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Vsekakor, to je bil tudi moj namen. Nikakor
nisem imel namen dati glasovanja, ali karkoli v tem smislu, ampak odpreti razpravo in
preveriti, ~e so se pojavile alternative. Tukaj se mi pojavlja samo vpra{anje, ob dejstvu,
da je Dr`avni zbor sprejel za~etek postopka za spremembo ustave, da je kot gradivo in
kot predlagatelj tukaj nastopila vlada, ali se naj v tej drugi fazi, kako bi rekel, oportuno,
da pa~ pridemo lahko z nekim povsem druga~nim predlogom za spremembo ustave v
tej dolo~bi. ^eprav predlog, ki je bil dan ni povsem druga~en, ampak lahko bi se pojavil
{e nek predlog, ki bi povsem spremenil intenco vlade za to spremembo. ^e bi se to pojavilo, bi morala potem ustavna komisija to dilemo razre{iti. Gospod Ba{kovi~.
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MILAN BA[KOVI^: Jaz imam samo eno sugestijo, da bi bile stvari "na mizi". Po
moje bi se dalo to, kar zdaj govorimo, odpraviti zelo preprosto. ^e je problem ratifikacija te mednarodne pogodbe, o kateri zdaj govorimo, ne pa zakonodaje, ki vemo,
kak{nega tipa je in bo, bi enostavno - mislim, to je tudi mo`no, da se o tem pogovarjamo
oziroma da se razmisli - da bi tale tekst, ki je tukaj ponujen kot re{itev, "~e tako dolo~a
mednarodna pogodba" - tukaj imamo `e variantni dodatek, "ki jo ratificira Dr`avni
zbor", bi lahko rekli "z dvotretjinsko ve~ino", pa smo ubili to muho, ta prvi problem. In
ta mednarodna pogodba ima potem veljavo kot ustavni zakon in mora biti z enako ve~ino sprejeta. Vse drugo potem pa ne bi bilo treba komplicirati pri zakonodaji. No, to je
samo moja sugestija. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Mi smo zdaj pri{li do tiste situacije, ko zdaj govorimo
`e o naravi zakona, s katerim se ratificira mednarodna pogodba. Namre~, mi smo imeli
`e v proceduri, pa smo potem umaknili, predlog zakona o ratifikaciji tega mednarodnega sporazuma. Vsebina tega zakona in te mednarodne pogodbe pa je tista, o kateri danes govorimo, da bi morali `e v ustavi dolo~iti, da se sprejema z dvotretjinsko ve~ino. Se
pravi, da smo pri{li zdaj do nekega anahronizma in morda bi to bil sprejemljiv predlog,
da tukaj dolo~imo, tako kot je predlagal gospod Ba{kovi~, da dodamo {e "~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ob pogoju vzajemnosti, ki jo ratificira Dr`avni zbor - ob pogoju vzajemnosti - in z dvotretjinsko ve~ino", da sem vklju~imo. To bi {lo, kar bi pa seveda potem ne narekovalo spet, da se pa potem vsi posamezni zakoni, ko govorimo o
za{~itni zakonodaji, v narekovajih, sprejemajo s posebej kvalificirano ve~ino, ampak
gre potem za obi~ajne zakone, ki pa, smo `e prej tudi ugotovili, morajo biti v skladu z
ratificirano mednarodno pogodbo - in smo morda na ta na~in ta problem re{ili. Jaz bi
tudi zaradi tega danes predlagala, da bi se zdajle za~eli pogovarjati morda o vsebini te
spremembe, neposredne. Kajti potem bomo lahko pozneje razre{ili tudi ostala vpra{anja, ki so ostala zdaj {e nerazre{ena, namre~, kaj bo s tem drugim izvedbenim delom, ali
ga bomo vklju~ili v osnovni tekst, ali ga bomo v posebnem ustavnem zakonu, ali pa ga
bomo nemara kar v navadnem zakonu potem razre{ili. Tako, da mi moramo najprej
ugotoviti, kaj je vsebina te spremembe, in potem bomo la`je tudi naravo aktov, ki so za
to potrebni, opredelili.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ja, hvala lepa. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: No, glede na to diskusijo {e enkrat opozarjam, da v tej tako imenovani za{~itni zakonodaji niti pribli`no ne sme biti nobene dikcije, kjer se bo govorilo o
pravicah tujcev do nepremi~nin oziroma o njihovih omejitvah. Zato se ta dvotretjinska
ve~ina in ta zakon na podlagi dikcije, ki smo jo predlagali, ne nana{a na te zakone; jasno
je, da se ne nana{a na te zakone. Ratifikacija mednarodnih pogodb se pa itak sprejema z
zakonom, tako da je to vsebovano tudi v predlogu, ki smo ga mi dali.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa, predsednik. Potencialna slabost tega predloga,
se pravi, da vnesemo v ustavo to, da se vse, kar zadeva pravice tujcev na nepremi~ninah
pravzaprav z mednarodno pogodbo tudi za naprej sprejema z dvotretjinsko ve~ino, je
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ravno v tem, da potem vsaki~, ko bo nekaj pri{lo, kar bo kakorkoli posegalo na to materijo in mi ne vemo, kako se bodo stvari razvijale naprej, bo zahtevalo znova in znova
dvotretjinsko ve~ino. Tako, da ta osnovni - jaz pravzaprav branim tale dokument. V kolikor bi pa ob izvedbi sprejeli z dvotretjinsko ve~ino to, kar je pod rimsko dva, se pa
temu izognemo, temu potencialnemu, mo`nemu zapletu v bodo~e. Torej, imamo tisti
tekst, ki pravi "z mednarodno pogodbo, ob pogoju vzajemnosti" in tako naprej in tako
naprej - to se pa sprejme z dvotretjinsko ve~ino. In ni treba potem ratificirati zadeve z
dvotretjinsko ve~ino.
JANEZ JAN[A: Ampak tudi preklic take pogodbe, za preklic je potem potrebna
dvotretjinska ve~ina, ne bo mogel kar vsak... (...)
ROBERTO BATTELLI: To je relevantno vpra{anje, potem pa moramo vnesti nekje.
Ja, ne vem.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz predlagam, da gremo na, mislim, da {e
uro in pol delamo, tako da je {e klima, da se dotaknemo prav same vsebine, torej dikcije
besedila spremembe ustave v drugem odstavku. Torej, predlog vlade je... vlada predlaga, da bi se kot predlog: "Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah
pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ob pogoju
vzajemnosti." Gospod Jan{a pa predlaga kak{no dikcijo?
JANEZ JAN[A: Drugi odstavek, dikcija, ki v bistvu vsebuje tudi to...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ali lahko preberete {e enkrat?
JANEZ JAN[A: "Na zemlji{~ih lahko tujci pridobijo lastninske pravice z dedovanjem, ob pogoju vzajemnosti," to je itak `e zdaj v tem drugem odstavku, "ter pod pogoji,
ki jih dolo~a zakon, ki ga Dr`avni zbor sprejme z dvotretjinsko ve~ino".
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, najprej je bil prebran prvi odstavek,
tega ne spreminjamo? Ali lahko {e enkrat preberete?
JANEZ JAN[A: Prvi odstavek ostane, kakr{en je. Namesto drugega se pa zapi{e
pozitivna dolo~ba, ne da ne sme, ampak "na zemlji{~ih lahko tujci pridobijo lastninske
pravice z dedovanjem, ob pogoju vzajemnosti,"... (...)... doda se samo {e "ter pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ki ga Dr`avni zbor sprejme z dvotretjinsko ve~ino".
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi prosil, da bi to pisno vlo`ili, da bomo
tudi zabele`ili vsi. Je {e kak{en od ~lanov Ustavne komisije - je {e kak{en alternativni
predlog, da tako re~em, pri besedilu? Zdaj smo pri najpomembnej{em delu pravzaprav.
Da najprej pa~ ugotovimo, ali je poleg predloga vlade in predloga, ki ga je zdaj dal gospod Jan{a, {e kak{na mo`na varianta spremembe. Ali bi kdo komentiral ta predlog, ki
ga je dal gospod Jan{a? Predstavniki vlade? Gospod Janko.
LOJZE JANKO: Bi vpra{al. Potem je to seveda vra~anje na ustavno razlikovanje
pojmov nepremi~nin, kajti v prvem odstavku, torej, da tujci lahko pridobijo lastninsko
pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon - ta bi ostal v enakem obsegu
in v enakem besedilu, kot je danes, in bi pomenil samo vse nepremi~nine, ki niso zemlji{~a; to se pravi, gre samo za stavbe. V drugem odstavku se bi negativna oziroma prepovedna formulacija spremenila v pozitivno, afirmativno, da bi na zemlji{~ih tujci lahko
pridobili lastninsko pravico z dedovanjem, ob pogoju vzajemnosti in ob pogojih, ki jih
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dolo~a zakon, ki ga sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino. Potem zmanjka seveda tista zadeva, ki smo ji rekli ratificirana mednarodna pogodba. Tu gre v bistvu samo za
to, da se potem tak zakon, ki naj bi omogo~il pravico tujcem do nakupa zemlji{~, da bi
bil to organski, ustavni zakon, ki bi ga torej z dvotretjinsko ve~ino sprejemali, tako kot
sprejemamo volilni zakon ali pa podobno, kot sprejemamo zakon o obrambi (tam je
dvotretjinska ve~ina navzo~ih) ali pa zakon o referendumu. Problem odnosa med sklenjeno mednarodno pogodbo, ki je tudi ratificirana in postane sestavni del na{ega prava
in med takim zakonom, ki dolo~a dvotretjinsko ve~ino, potem nekako ni jasen.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Ali zakon o ratifikaciji te mednarodne pogodbe ni zakon, na katerega bi se lahko ta dikcija nana{ala? Po moje je to splo{en termin. Itak dr`avni zbor z zakonom ratificira mednarodne pogodbe.
GOSPOD_______: To je eden od tistih predlogov, da bi z ustavnim zakonom oziroma zakonom, ki bi ga z dvotretjinsko ve~ino vseh ratificirali ta mednarodni sporazum,
in sicer ob predpostavki, ki mislim, da jo zdaj vsi vedno bolj vemo in ~utimo, da gre vendarle za neposredno poseganje v ustavno materijo. In zakon o zunanjih zadevah, ki
obravnava podro~je, kako mednarodne sporazume, bilateralne ali multilateralne sporazume sprejema Dr`avni zbor, nikjer ne govori s kak{no ve~ino. Dejansko jih z navadno.
In ~e zdaj to sprejmemo, pomeni, da bi v konkretnem primeru imeli ratifikacijski dokument, je to zakon, organski zakon, ki bi ga potegnili na ustavno pravno raven, ~e sem to
prav razumel. Na drugi strani pa vendarle ohranjamo {e razlikovanje med nepremi~ninami kar tako in zemlji{~i. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa. Saj zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe,
ki postane sestavni del prava, mislim, da je zelo vsebinski zakon, ~eprav, na `alost, v
tem parlamentu tega tako ne delamo. Jaz izhajajo~ iz tega, kar je vlada predlagala, kljub
vsemu mislim, da bi bilo bolj{e, ~e bi se to razdelalo v ve~ odstavkov in bi bilo bolj jasno
napisano. Recimo, kot en poskus take dikcije bi predlagal naslednjo, torej cel ~len bi bil
nov: "Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico in druge stvarne pravice na nepremi~ninah pod enakimi pogoji kot dr`avljani Republike Slovenije, ~e tako dolo~a mednarodna pogodba ali z dedovanjem in v pogojih vzajemnosti." Drugi odstavek: "^e ni
mednarodne pogodbe, tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico in druge stvarne pravice na nepremi~ninah, ki jih dolo~a zakon. Zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe
iz prvega odstavka in zakon iz drugega odstavka tega ~lena sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev."
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, s tem bi dobili ~len, ki bi dobil tri odstavke. Tukaj je pa~ pri{lo do popravka. Gospod Jan{a je najprej predlagal, da na zemlji{~ih lahko tujci pridobijo lastninske pravice z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti, besedo "ter" spremeni v "ali" pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ki ga Dr`avni zbor sprejme z
dvotretjinsko ve~ino. Beseda ter, se spremeni v ali. Jaz bi prosil gospoda Mozeti~a, da
predlog, ~e bo na njem vztrajal, pripravi v pisni obliki. Jaz {e vedno osebno menim, da
bi bilo treba ~im ve~ napora usmeriti v re{itev, ki jo predlaga vlada, da bi bilo to besedi248
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lo, na katerem bi gradili. Seveda zdaj je vpra{anje tudi za naslednjo sejo in zelo pomembno tudi za strokovne slu`be same ustavne komisije, na katerem besedilu bomo gradili
za naslednjo sejo, ker vendarle neke razlike tukaj nastopajo. Ali ocenjujete, da so pogoji, da se `e danes tukaj opredelimo, ali preprosto povzamemo vse predloge, ki bodo
dani, jih vam takoj po{ljemo in se do naslednje seje do teh predlogov opredelite. Bi bilo
to bolje? Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Gospod predsednik, jaz podpiram ta predlog tudi zaradi dana{njega popoldanskega sestanka, ki mislim, da bo iz~istil {e kak{ne linije, pa seveda
morajo na{e strokovne slu`be to pogledati po strankah.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Potem bi po~asi zaklju~il dana{njo sejo. Torej, mi bomo... gospod, boste vlo`ili va{ predlog. Boste razmislili. Boste
vlo`ili. Potem prosim, da vlo`ite tudi na sede` Ustavne komisije, ki je kar v kabinetu
predsednika Dr`avnega zbora. @eli {e kdo besedo? Ne `eli. Zahvaljujem se vsem za
udele`bo. Pravo~asno boste obve{~eni, kdaj bo ~etrta seja Ustavne komisije. Hvala
lepa.
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
USTAVNA KOMISIJA
4. redna seja
(8. julij 1997)
Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Ustavne komisije

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Pri~enjam ~etrto sejo Ustavne komisije Dr`avnega zbora Republike Slovenije. Predlagam naslednji dnevni red: prvi~, potrditev zapisnika tretje seje komisije; drugi~, nadaljevanje razprave o predlogu akta o spremembi
ustave Republike Slovenije. @eli kdo besedo o dnevnem redu? Ne `eli. Dnevni red dajem na glasovanje. Kdo je za predlagani dnevni red ~etrte seje? Devet ~lanov. Je kdo
proti? Nih~e. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Prehajamo na prvo to~ko dnevnega
reda - potrditev zapisnika tretje seje komisije. @eli kdo besedo glede zapisnika tretje
seje, ki je na vpogled v Lotus Notes. Nih~e ne `eli razpravljati. Razpravo zaklju~ujem in
dajem na glasovanje potrditev zapisnika tretje seje Ustavne komisije. Kdo je za? Deset
~lanov. Je kdo proti? Nih~e. Ugotavljam, da smo sprejeli zapisnik tretje seje Ustavne komisije. Prehajamo na drugo to~ko dnevnega reda - nadaljevanje razprave o predlogu
akta o spremembi Ustave Republike Slovenije. Delovno besedilo predloga akta o spremembi 68. ~lena ustave smo vam kot delovno gradivo dostavili danes zjutraj. Skupina
strokovnjakov v sestavi prof. dr. Franci Grad, doc. dr. Igor Kau~i~ in mag. Miro Cerar, je
za dana{njo sejo predlagala delovno besedilo. Prosil bi mag. Cerarja, ~e ga na kratko
predstavi.
mag. MIRO CERAR: Hvala lepa. Pri oblikovanju tega delovnega besedila je ta
strokovna skupina upo{tevala besedilo predloga akta o spremembi ustave, kot ga je
predlo`ila vlada ter dva predloga poslancev, za spremembo tega vladnega predloga, in
sicer predlog gospoda Jan{e in predlog gospoda Mozeti~a. Pri tem je za namen tega delovnega besedila, iz teh treh sklepov besedil, izlu{~ila bistvene elemente in oblikovala
integralno besedilo, ki ima - kot bom na koncu pojasnil - tudi dva variantna dodatka. Na
splo{no je skupina izhajala iz na~ela, ki je bilo tudi v tej komisiji, na zadnji seji, nekako
konkluden~no potrjeno, da se predloga za spremembo ustave ne sme spreminjati na
tak{en na~in ali v tak{ni meri, ki bi pomenila bistven odstop od osnovne vsebine tega
predloga, kot je bil vlo`en v Dr`avnem zboru. Menimo, da oba predloga poslanca, gospoda Jan{e in gospoda Mozeti~a, ostajata v tem temeljnem vsebinskem okvirju osnovnega predloga vlade in zato smo vse to skupaj integrirali v eno besedilo. Pri predlogu
poslanca Jan{e, smo upo{tevali njegovo idejo o dvotretjinski ve~ini, pri ~emer smo ugo250
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tovili, da v pisnem delu ni bilo natan~no povedano, za kak{no dvotretjinsko ve~ino gre,
in je sedaj v integralnem besedilu navedena ve~ina navzo~ih poslancev, torej dvotretjinska ve~ina navzo~ih poslancev, tako kot je predlagal gospod Mozeti~. To sedaj pomeni, da prakti~no tako ratifikacija mednarodne pogodbe kot zakon, ki bi urejal pridobivanje lastninske pravice na nepremi~ninah, bi se sprejemali po tem predlogu gospoda Jan{e z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ali pa vseh poslancev, kot bo razprava pokazala. Pri predlogu poslanca Mozeti~a smo predvsem njegov predlog nekoliko skr~ili,
ker smo sledili tej osnovni nalogi na{e skupine, da pripravimo tekst, ki je usklajen z ostalim ustavnim tekstom, se pravi, nomotehni~no mora biti skr~en na neko bistveno vsebino, dovolj jasen in pregleden. Besedilo iz predloga gospoda Mozeti~a, ki se glasi "druge stvarne pravice na nepremi~ninah", smo ugotovili, da je `e zajeto s pojmom lastninske pravice, tudi tako kot sedaj to materijo ureja 68. ~len ustave. Glede dolo~anja enakih
pogojev za tujce, kot spet izrecno izhaja iz tega predloga gospoda Mozeti~a, smo ugotovili, da to materijo ureja `e 13. ~len ustave, zaradi ~esa ta del besedila tudi ni potreben v
tem aktu o spremembi ustave. Glede dedovanja, ki je do sedaj v ustavi v tem ~lenu, smo
pa v obeh primerih ugotovili, da bo to podro~je uredil zakon, ki ga bo na podlagi 68.
~lena ustave sprejel Dr`avni zbor. Sledili smo odlo~itvi Ustavne komisije, da je akt o
spremembi ustave ustavni zakon, ki ima dva dela. V prvem delu, pod rimsko ena imate
tekst spremembe ustave. To je sama vsebina spremembe ustave, ki bo v primeru, ~e bo
sprejeta, postala integralni del ustavnega besedila. Drugi del, pod to~ko rimska dve je
izvedbeni del ustavnega zakona, ki pa je v tem konkretnem primeru pomemben samo
za uveljavitev ustavne spremembe in dolo~a, da ta ustavni zakon za~ne veljati z razglasitvijo v Dr`avnem zboru. [e na kratko, glede samega teksta, glasi se tako: "Tujci lahko
pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah ob pogoju vzajemnosti" - torej, ta pogoj vzajemnosti je za vse nadaljnje primere tukaj zajet: "in pod pogoji" - torej gre za kumulativnost - "ki jih dolo~a zakon". Variantni dodatek je ta, da bi se ta zakon sprejel z
dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ali pa vseh poslancev, ~e bo tako predlagano, ali pa pod
pogoji, ki jih dolo~a mednarodne pogodba v nadaljevanju in spet, ki jo ratificira Dr`avni
zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih ali vseh poslancev. Opozoril bi samo {e na to,
morda nedoslednost, pri drugem variantnem dodatku je pravzaprav za~etek, ki jo ratificira Dr`avni zbor, ni niti del variantnega dodatka, kajti doslej je bil konsenz v tej komisiji, da se mednarodna pogodba {teje le tista, ki jo ratificira Dr`avni zbor. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Cerarju. @elijo besedo
predlagatelji, predstavnik vlade, gospod Jan{a in gospod Mozeti~? Gospod Janko, `elite
besedo?
LOJZE JANKO: Jaz mislim, da je v tem osnutku korektno povzet vladni predlog.
Izrecno se govori o na~elu oziroma pogoju vzajemnosti in pa o zakonu oziroma mednarodni pogodbi. Dodan je ta dodatek - dvotretjinska ve~ina navzo~ih poslancev. O tem je
potrebno izvesti politi~no razpravo in ugotoviti, ali je to nujno potrebno oziroma smotrno. Ne more se pa re~i, da to ni mogo~e, kajti ta ista ustava `e zakon o volitvah uvr{~a
med tiste zakone, ki se sprejemajo z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev, torej s {estdesetimi glasovi, medtem ko zakon o obrambi ter zakon o referendumu in ljudski iniciativi
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sprejema Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev. S tem se v na~elu
tudi spreminja ta postopek, kajti zakon, ki bo dolo~al pogoje, ~e je tu mi{ljen samo zakon o lastninskih in drugih stvarnih pravicah, potem je v redu. ^e bomo pa v vsakem zakonu iskali sled mo`nih pogojev, ki jih naj izpolnjujejo tujci glede posameznih vrst nepremi~nin, pa lahko pride do izredno nejasne situacije.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Janko. Preden bi dal naprej besedo, bi povpra{al ~lane Ustavne komisije tudi v duhu dogovora na prej{nji tretji
seji, ko smo rekli, da bi se do naslednje seje seznanili z vsebino vseh treh na seji obravnavanih predlogov, torej dodatnih predlogov oziroma spremenjenih predlogov na
predlog vlade. Ali ima kdo od prisotnih ~lanov Ustavne komisije {e kak{en, eventuelno
dodaten predlog v smislu dopolnjevalnega predloga? ^e tega ni, bi potem predlagal, da
razpravo skr~imo na gradiva, ki jih imamo in bi v tem smislu tudi nekako zaprli
mo`nost, da bi se pojavili {e dodatni predlogi, ker sicer nam bo to delo ote`evalo. Ali
ima kdo od ~lanov Ustavne komisije v teh dneh {e kak{en dodaten predlog glede same
vsebinske spremembe tega ~lena Ustave? Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Ta predlog je dan s strani te strokovne komisije ali skupine. V eni
stvari bistveno spreminja zadevo, kajti ne lo~uje ve~ tako kot dosedanji tekst 68. ~lena,
nepremi~nine in zemlji{~a oziroma ne razmejuje, kar pomeni, da bi se morala ta zakonodaja, ~e bomo sprejeli pa~ ta predlog, da se ti zakoni sprejemajo z ve~ kot navadno
ve~ino, v celoti potem zajemati s tako ve~ino. Nepremi~nine so {ir{i pojem od zemlji{~,
to vemo. In tudi mnogi zakoni, ki se bodo pri tem nana{ali na razli~ne gospodarske
stvari, bi morali v tem primeru zapasti pod tako ve~ino. Ne vem, ~e je to pametno. Moj
predlog se je namre~ nana{al samo na nadomestilo besedila drugega odstavka 68. ~lena, medtem ko je to, kar je zdaj predlagano predlog za nadomestilo celotnega 68. ~lena.
Tako, da v primeru, da obvelja ta varianta, mislim pa, da ne bo, ker se vsaj mi z njo ne
strinjamo, da gre samo za navadno ve~ino in za navaden zakon, potem je to vseeno. V
primeru, da pa gremo na vi{jo stopnjo soglasja, potem je pa to va`no.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Jan{a. Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa za besedo. Jaz bom samo to povedal, da integracija tega, zdaj vladnega predloga, kot je bil podan z na{e strani, mislim, da je povzet
v redu. Tako, da s tega vidika, kot bi bilo to sprejeto, zakon, mednarodna pogodba, ki
se sprejema z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev, bi zadeva malo odgovarjala tistemu, kar je bil namen na{ega predloga. S tem pa, da jaz tudi mislim glede na to, kar je
gospod Janko rekel, da je od zdaj naprej nemogo~e, da bi v vsakem zakonu dolo~ali,
kako bodo tujci, tudi sicer ne bi bilo, ker glede na to, da bodo, bom rekel, tisti dr`avljani
dr`av Evropske unije, ki bodo po pogodbi vsi imeli nacionalni status, mi ne moremo
ve~ v zakonih imeti posebej urejeno za tujce, ampak moramo imeti poseben zakon, ki
bo tisto specifiko glede na poseben ~len Ustave dolo~il. Kaj je pa tista specifika za vse
tujce, ki so, recimo {e naprej pravi tujci, ker dr`avljani dr`av Evropske unije v tem pogledu ne bodo ve~ tujci, tako da v tem smislu je nekako sprejemljiva, pa ta razlika obstaja, ki jo je gospod Jan{a povedal. Po njihovem predlogu, ~e se {e naprej deli res, da za
vse nepremi~nine, ki niso zemlji{~a, in ostaja tekst, kakr{en je v Ustavi, je pa navaden
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zakon, mislim zakon z navadno ve~ino. Torej, tukaj bi bili vsi ti zakoni z dvotretjinsko
ve~ino navzo~ih. Ta razlika je. Ampak, mislim da ta varianta in tudi ta ve~ina, ki je predlagana, mislim, da je koristno, da je, da se ne samo pri~akuje, da bo visoka stopnja soglasja pri sprejemanju takih zadev, pa~ pa, da je predpisana obvezna vsaj najmanj toliko
in toliko visoka stopnja soglasja, ki je ve~ja od tiste navadne ve~ine, ki vemo, da je lahko
zelo nizka. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Ali sem vas pravilno razumel, da
generalno pa podpirate to intenco? Hvala. Jaz bi predlagal, da bi o tem vpra{anju, ki ga
je odprl gospod Jan{a poskusili to vpra{anje razre{iti. Torej, distinkcija med nepremi~ninami in zemlji{~i in to razliko med obema dosedanjima odstavkoma, ki pa~ to razliko definirata. Gospod Janko je o tem ve~krat govoril in je `e takrat, `e na prej{nji seji,
ko je gospod Jan{a predlagal to druga~no dikcijo na to opozoril, ~e se prav spominjam.
Torej, ~e sem pravilno razumel gospoda Jan{o, potem on predlaga, da bi vpra{anje dvotretjinske ve~ine veljalo za zakone, ki bi dolo~ali problematiko v zvezi z zemlji{~i, ne pa
z vsemi ostalimi nepremi~ninami. Bi lahko kdo od tu prisotnih strokovnjakov, kdorkoli
posku{al to vpra{anje razre{iti oziroma ga argumentirati. Gospod Cerar.
mag. MIRO CERAR: Jaz bi samo gospoda Jan{o nekaj vpra{al. ^e bi zdaj bolj sledili temu predlogu, ki ga je on podal in da se ne bi toliko na predlog vlade naslonili, potem bi pravzaprav prvi odstavek 68. ~lena ostal, za drugi odstavek bi bila pa relevantna
tale dikcija, ki smo jo tukaj sestavili, s tem, da bi se beseda "nepremi~ninah" spremenila
v besedo "zemlji{~ih." To bi bilo v tem smislu, kar smo sku{ali. Se pravi, da je mo`na razprava tudi na podlagi tega teksta. Ker to je bistveno o predlogu gospoda Jan{e, ~e se beseda "nepremi~ninah" spremeni v besedo "zemlji{~ih" in se to {teje samo kot drugi odstavek 68. ~lena.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Ne o tem vpra{anju, ampak o vpra{anju ve~ine. Pa bi to bolj s
strokovnega vidika kot s politi~nega. Sigurno je dobra stran te dvotretjinske ve~ine v
tem, da ni mo`no brez opozicije sprejeti odlo~itev. To imamo pri pravilih igre, se pravi
pri poslovni{kih dolo~ilih in pri nekaterih zakonih. Slabo je pa seveda to, da prevzema
za zakonodajo pa~ ve~jo odgovornost opozicija kot sicer. Nevarno je, da pride do blokade, ~e zakon ni sprejet. Do tega, da pa~ zakona ni mo`no sprejeti, ker ni mo`no dose~i tako velike ve~ine. Zato bi jaz dve pripombi s tega vidika. Eno, da bi bilo dobro
zo`iti krog teh zadev, ker ~e imamo {irok krog teh zadev, potem se pa spreminja razmerje med opozicijo in vlado na enem {irokem podro~ju zakonodaje, kar se bi mi zdelo
pretirano, se pravi, da bi samo tiste najnujnej{e stvari in najbolj pomembne sprejemali
na tak{en na~in. Ratifikacija mednarodnega sporazuma se mi ne zdi tak{en primer. Pri
zakonih bi pa morali dolo~iti. In druga ideja, ki jo imam je, da bi razmislili. Seveda, stroka zelo kritizira na{o Ustavo, da ima zelo razli~ne ve~ine. Ampak med temi ve~inami ni
uporabljena ta absolutna ve~ina oziroma je uporabljena samo pri volitvah predsednika
vlade. In ta se meni zdi bli`je kot dvotretjinska ve~ina prisotnih. To pomeni najmanj {estin{tirideset glasov, recimo, ~e je {estdeset prisotnih poslancev, je dvotretjinska ve~ina
`e {tirideset glasov, je lahko tudi ni`ja. Pri dobri udele`bi je pa dvotretjinska ve~ina ena4. seja Ustavne komisije DZ RS
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ko zahtevna, ~e so vsi prisotni, kot je za spremembo Ustave. Meni se zdi, da bi ta absolutna ve~ina bila vsaj za kak{en primer bolj uporabna. To jo vladna koalicija ponavadi
ima, ima nad {estin{tirideset glasov, ampak seveda morajo biti vsi prisotni in tako dalje.
Skratka, da ne bi dali druga~en polo`aj nekaterim odlo~itvam, samo ve~ji pomen bi jim
dali za to absolutno ve~ino. Se mi zdi, da bi to za nekatere stvari pri{lo v po{tev in pa ta
zo`itev kroga, da ne bi zdaj celotne, tako imenovane za{~itne zakonodaje sprejemali s
tako ve~ino. Mislim, da bi bilo pretirano.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kako bi zo`ili ta krog? Predlagate, da bi bilo
to pod rimsko dve napisano?
dr. CIRIL RIBI^I^: Ne. Govorim o tem, da ne bi bila formulacija generalna, ki pravi: zakon, ki ga sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino, ampak da bi videli, kateri
zakon bi bil tisti. Saj, v Ustavi imamo zapisano za volilni zakon tako in za druge. Zato so
posami~ni primeri. In posami~ni primeri so po moje skladni z ustavnim konceptom.
Dati pa kar eno serijo zakonov, pa to je v bistvu novost po mojem mnenju. Vsaj do zdaj
nismo nikjer rekli, da se te vrste zakoni sprejemajo s tako ve~ino, ampak se je vedno {lo
na posami~en primer. Zato je zdaj treba videti, kako se to lahko meji. Jaz zdaj konkretnega predloga nimam, ampak za mednarodno pogodbo se mi kar zdi, da je to odgovornost vladajo~e koalicije, ne opozicije, za zakon so pa nekateri najbr` tako pomembni,
da bi bilo treba, ampak bi bilo treba samo te navesti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa. Mednarodna pogodba, ki uvaja to stvar, ki bo
urejala pravico tujcev za pridobivanje lastninske pravice, mislim, da je bolj pomembna,
kot zakon. Ker je jasno, da ~e je mednarodna pogodba enkrat ratificirana, potem velja,
potem lahko zakon sprejemamo z devetdesetimi glasovi, to pomeni z glasovi vseh poslancev, pa ne more niti ene vejice v mednarodni pogodbi druga~e dolo~iti, kot je `e
podpisano. Tako, da mislim, da ta argument na neki na~in ne velja. Jaz pa vso to zadevo
tudi, formulacija je bila v bistvu povzeta, saj vlada je imela na za~etku nekoliko druga~e,
potem je malo popravila in je pri{lo do te zadnje formulacije. Ampak tukaj gre za zakon
ali pa zakone, ki bodo urejali, tako tudi v Ustavi pi{e, da imajo tujci vse pravice, razen tistih, ki v Ustavi ali pa z zakonom imajo. In tukaj gre za te zakone, po moje bo samo
eden. Poglejte, zdaj smo dobili na mizo, mislim, da pet zakonov, ki naj bi bili po dogovoru v tem paketu. Niti eden ne govori, ne omenja besede tujcev razen zakon o tujcih.
Ampak, govori ~isto drugo. Kar pomeni, da iz tega izhaja, da zakonodaja, ki jo bomo
imeli in ki bo urejala vse te pogoje, pravice, vse kar je vezano na zemlji{~a oziroma na
nepremi~nine, bo ~isto normalna zakonodaja, ki ureja te pogoje. In ~e bomo hoteli tistim tujcem, ki niso zajeti v mednarodni pogodbi dati pravico, da pridejo do na{ih nepremi~nin, bo po moje moral biti sprejet ~isto poseben zakon, ki bo pa rekel: tujci iz teh
in teh, ne vem, vsi ostali tujci pa lahko pridobijo te in te stvari pod takimi in takimi pogoji. Ne vem, tako si jaz predstavljam, lahko da si predstavljam preve~ naivno, ampak pa~
iz svojih znanj, ki sem jih pridobil na Ljubljanski pravni fakulteti, nisem pa bil v tujini, to
je res.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jan{a.
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JANEZ JAN[A: Glede tega zadnjega je moje razumevanje stvari podobno. Zakonodaja, ki lahko dopu{~a pravico tujcem do nakupa zemlji{~ to ni ta za{~itna zakonodaja,
ker v tej za{~itni zakonodaji ni mo`no govoriti o tujcih, ampak samo o splo{nih pogojih,
ki veljajo za vse, ki tukaj kupujejo zemlji{~a, ni mo`no dolo~iti poseben status za tujce,
to je najbr` jasno in smo `e zadnji~ diskutirali o tem in ni nih~e navedel argumentov, ki
bi dokazovali druga~e. Tako da ko gre za tujce sta tu pred nami dve kategoriji, dr`avljani dr`av Evropske zveze, ki se spet delijo na dve kategoriji, na tiste, ki so tri leta tukaj bivali kdaj koli, na vse ostale, in na dr`avljane drugih dr`av, razen Slovenije in Evropske
zveze, in za te ostale bi po tej dikciji, kot je predlagana v vseh treh variantah, morali
sprejeti poseben zakon. Jaz predlagam, da se ta dvotretjinska ve~ina, ki smo jo zadnji~
predlagali nana{a na to kategorijo, do ~im pa za ratifikacijo tega pridru`itvenega sporazuma po mojem mnenju ta dvotretjinska ve~ina ni potrebna. Je ~isto vseeno, glede na to
da je situacija taka, da je odlo~itev samo vzemi ali pusti, tako da sem jaz zato, da to
Dr`avni zbor kar z navadno ve~ino sprejme, ~e ho~e vladna ve~ina tudi sama skupaj s
tem {panskim kompromisnim predlogom. Imam tudi predlog teksta, ki bi morda lahko
to uredil, sedaj ~e sem prav razumel gospoda Cerarja, potem oni spreminjajo ta svoj
predlog v tem smislu, da prvi odstavek 68. ~lena ostane, da pa se beseda nepremi~nine
v prvi vrstici njihovega predloga spremeni v zemlji{~a, "na zemlji{~ih," in da se potem
tekst glasi: "tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na zemlji{~ih ob pogoju vzajemnosti in pod pogoji, ki jih dolo~a zakon." Tukaj bi morali naprej dodati, ~e sledimo na{emu predlogu, ta prvi variantni dodatek: vejica, "ki ga sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino." Na{ predlog je predlog vseh poslancev, in potem, ali "mednarodna pogodba, ki jo ratificira Dr`avni zbor." Tako besedilo bi vsebovalo oziroma bi zajelo smisel
tega predloga, ki sem ga pravkar navedel z enim odprtim vpra{anjem, to odprto vpra{anje pa je mo`nost, da s to mednarodno pogodbo zaobide{ sprejem zakona, katerega bi
tukaj dolo~ili z dvotretjinsko ve~ino, ampak vendarle bi pri{lo to lahko samo v posami~nih primerih, morda, v posami~nih primerih bi bilo to celo ...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, gospod Cerar.
mag. MIRO CERAR: ^e dovolite, jaz bi samo ponovil. Strokovna skupina je sku{ala iz treh besedil sestaviti integralni tekst, in to je seveda mo`no, samo mi smo se trudili
slediti predlogu Vlade. Sedaj bi to pomenilo, da bi imeli {e vedno dva odstavka v tem
~lenu, in tako kot je gospod Jan{a rekel, je seveda mo`no. Samo toliko sem hotel re~i,
da tukaj ni bilo nobenega namena referirati ne vem koga, samo zdru`iti tri zelo razli~ne
stvari v neki integralni tekst, kar je povzro~alo te`ave. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Torej, po 8. ~lenu Ustave morajo biti eni drugi predpisi v
skladu s splo{no veljavnim na~eli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami. Zaradi tega ne razumem prav predloga, zakaj ne bi sprejemali nek zakon, ki bi urejal
lastninske in druge stvarne pravice z dvotretjinsko ve~ino ali kakr{en koli drug zakon,
ki posega na to podro~je, mednarodno pogodbo bi pa ratificirali z navadno ve~ino. Mislim, da je bolj logi~no celo obratno, mednarodna pogodba, ki posega na to podro~je, je
zavezujo~a v tem za vso notranjo zakonodajo in ravno tam je, ~e je kje, nujno ~im ve~je
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soglasje. Jaz mislim, da dvotretjinska ve~ina vseh poslancev. Po tej razpravi je meni {e
najbolj primeren prav originalni predlog Janeza Jan{e, da se spremeni samo drugi odstavek in to tako, kot je zapisan. S tem da se seveda razume, da je z zakonom mi{ljen
tudi zakon, s katerim se ratificira mednarodna pogodba.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: V tem konkretnem primeru ta mednarodna pogodba ne bi posegala v urejanje statusa tistih tujcev, ki niso dr`avljani dr`av Evropske zvez, tako da se ta
dva akta ne bi tepla, ker gre za dve kategoriji.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Kacin.
JELKO KACIN: Jaz bi se vrnil na razpravo, ki smo jo `e imeli na eni od prej{njih sej
Ustavne komisije, namre~ gre za ratifikacijo mednarodnih pogodb. Zakon o zunanjih
zadevah dolo~a, da se mednarodne pogodbe ratificirajo z zakonom, in praviloma je to
dvofazni postopek, tako da mora najprej pristojno mati~no delovno telo Dr`avnega
zbora, pristojno za zunanje zadeve, dati soglasje k osnutku take mednarodne pogodbe,
potem je pa ta pogodba podpisana in na koncu z zakonom ratificirana. Zato ne vidim
posebne potrebe, da v tem ~lenu pi{emo o tem, da se mednarodna pogodba ratificira v
Dr`avnem zboru, to imamo `e urejeno v zakonu o zunanjih zadevah. Tam so stvari jasne, tudi tisti zakon je, ~e se ne motim, bil sprejet z dvotretjinsko ve~ino, in gre za precej
zahteven akt. ^e bo pri{lo do spremembe zakona o zunanjih zadevah, bo v skladu s trenutno veljavno zakonodajo in poslovnikom potrebno pa~ tudi zagotoviti ustrezno ve~ino za njegovo spremembo. Meni se zastavlja to na~elno vpra{anje, ali je potrebno vztrajati na dvotretjinski ve~ini, kakr{ni koli `e, kajti to nam vsem, tako Dr`avnemu zboru
kot vladajo~i koaliciji kot opoziciji, ote`uje vloge, ki jih tukaj igramo ta hip ali pa pri kakr{nem koli druga~nem razmerju politi~nih sil. Zato se mi zdi koristno razmi{ljati o tem,
da se povsem izognemo tem dvotretjinskim odlo~itvam, tudi ~e gre samo za zemlji{~a.
Zakon o kmetijskih zemlji{~ih `e zelo jasno dolo~a proceduro, ki je enaka, tako za nas
kot za tujce, je skrajno restriktivna. Da bi sedaj posebej, ko gre za zemlji{~a, spet vztrajali na dvotretjinski ve~ini, se mi zdi nepotrebno, ker je `e v drugi zakonodaji stvar urejena na tak na~in, da je maksimalno zakomplicirana za nas in za druge dr`avljane. ^e si
sedaj {e pri procesu sprejemanja odlo~itev stvari dodatno zakompliciramo, se mi zdi, da
bomo pri{li v neko nemogo~o situacijo, ki lahko pripelje do blokade delovanja Dr`avnega zbora oziroma slovenske politike, ker vsekakor, gledano mednarodno, gre za
mednarodne posledice, ne gre za doma~o sceno, celotno dr`avo postavi v sila neprijeten polo`aj. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Kacin. Replika, dr. Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Rad bi opozoril, da drugi odstavek 68. ~lena govori o zemlji{~ih, ne o kmetijskih zemlji{~ih in gozdovih, ker je mogo~e s tako restriktivno zakonodajo druga~e zavarovati nacionalni interes, ~e smo finan~no dovolj mo~ni, sicer niti ne.
Ampak pri stavbnih zemlji{~ih je zadeva bistveno druga~na. Tam ni mogo~e sprejeti
take vrste restriktivnih omejitev, kot jih je mogo~e pri kmetijskih zemlji{~ih in gozdovih.
Zaradi tega je pri zemlji{~ih utemeljen razlog, da imamo tako ureditev, da bo vsakdo, ki
pripravlja mednarodno pogodbo, vnaprej moral vedeti, da bi dvotretjinsko soglasje.... v
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Dr`avnem zboru, da bo samo pod tem pogojem lahko mednarodna pogodba veljavna,
v primeru, ko posega na promet zemlji{~, kakr{nih koli zemlji{~. Pri tem opozarjam na
stavbna zemlji{~a. [e enkrat. Meni se zdi po vseh treh razpravah in dilemah najbolj ~ista
re{itev, ki jo predlaga Jan{a.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Pojasnilo gospoda Cerarja, potem dam besedo gospe Beblerjevi.
mag. MIRO CERAR: To dr`i, kar je prej gospod Kacin povedal in tudi, kar je vsebovano v predlogu gospoda Jan{e, da zakon je tudi tisti, ki ratificira dr`avno pogodbo,
mednarodno pogodbo ratificira Dr`avni zbor. Samo, strokovna skupina je sledila tekstu
ustave, ustava je nad zakonom, zakoni se lahko spreminjajo. V ustavi je tak{na dikcija
zavzeta. Torej, mednarodne pogodbe, ki jih ratificira Dr`avni zbor. Zato smo sledili
temu, da je ustava notranje skladna in da ne bi morda v prihodnje pri{lo do kak{nih nepredvidljivih situacij. Samo v pojasnilo. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Hvala lepa za besedo. Hotela sem vso zadevo, `al,
spet vrniti na izhodi{~e. Namre~, zastavlja se vpra{anje, ali je potrebno razlikovanje
med nepremi~ninami in zemlji{~i. Lahko, da se odlo~imo, da je potrebno, tako kot smo
ugotavljali tudi takrat, ko smo to ustavo sprejemali. ^e se odlo~imo, da potem takem ostaneta dva odstavka v 68. ~lenu, potem bi dejansko tak{na re{itev bila, in ta problem bil
la`je premostljiv, ker bi potem za nepremi~nine {e vedno veljalo, da se sprejemajo normalni zakoni, po normalni proceduri, za zemlji{~a pa posebej, recimo, zakon z dvotretjinsko ve~ino. ^eprav, moram opozoriti tudi na to, da, recimo, v 70. ~lenu ustava govori,
da zakon, na primer, dolo~a pogoje pod katerimi se smejo izkori{~ati naravna bogastva,
se pravi gre za zelo pomembno stvar, pa smo se vendarle takrat odlo~ili za zakon, ki se
sprejema po normalni proceduri. Potem imamo tudi v 71. ~lenu - zakon dolo~a posebno varstvo kmetijskih zemlji{~ in tako naprej. Se pravi, da bi morali gledati tudi na neko
celovitost ustavnega teksta, da ne bi sedaj vnesli v ta ustavni red neko izjemo, ki pravzaprav nima nekega globljega smisla, razen tega, da ho~emo premostiti tudi neko politi~no zelo ote`eno in zakomplicirano situacijo v na{i dr`avi. Se pravi, dajmo se odlo~iti,
pa naj nam strokovnjaki pomagajo, ali je tudi s pravnega vidika potrebno vztrajati pri
lo~evanju nepremi~nin in zemlji{~. Iz preostalih tekstov ustave bi se dalo sklepati, da je
za to rezon, potem bi la`je samo spreminjali ta drugi odstavek 68. ~lena, kjer bi potem
postalo naknadno vpra{anje te ve~ine, za kak{no bi se odlo~ili. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Kar se ti~e ve~ine, bom {e enkrat ponovil. Jaz mislim, da je
povsem prav, da se da ve~jo ve~ino zato, da se je prisiljeno v ve~jo stopnjo soglasja in ~e
je potrebno tudi dalj{i ~as razmi{ljanja in debatiranja o pravih re{itvah. Za mene je lahko
tudi to sprejemljivo, kar je predlagano, da se samo drugi odstavek spremeni. Samo eno
vpra{anje bi postavil, prav na konkretno zadevo. ^e izhajamo iz konkretne mednarodne pogodbe, ki bo, recimo, kar se ti~e zemlji{~ po drugem odstavku, vendar mednarodna pogodba - v tujini ne lo~ujejo tega, govorijo o nepremi~ninah. Kar se pa ti~e ostalih
nepremi~nin, bo v bistvu prvi odstavek. Jaz ne vem, kako ta problem re{iti. ^e bi v to
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smer... To je na nek na~in pravni problem, ampak ~e ga pravniki re{ite, potem se mi zdita obe varianti sprejemljivi, vendar dejansko se vna{a v to. Ker mednarodna pogodba
bo ratificirana, bo veljala v celoti, vendar bomo imeli dvojnost. Kar se ti~e zemlji{~ bo
veljala `e po pogodbi, kar se ti~e pa ostalih nepremi~nin, bi morali po prvem odstavku
sprejeti {e en zakon in re~i. Tako si zelo lai~no predstavljam.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ali bi se lahko prav na to dilemo zdaj skoncentriral, ki jo je odprl gospod Mozeti~ in prej gospa Beblerjeva. Torej, prav to vpra{anje, da bi ostal torej prvi odstavek, ki bi govoril o nepremi~ninah, drugi pa govori o
zemlji{~ih. Bi kdo od tukaj prisotnih strokovnjakov `elel komentirati to zadevo? Gospod Svete.
PAVLE SVETE: Lo~evati med nepremi~ninami in zemlji{~i je {e do zdaj dobro. Zdaj
smo imeli za{~ito zemlji{~, posebno za{~ito. Zdaj, ko gre za spremembo 68. ~lena Ustave je nesmiselno lo~evati med zemlji{~i in ostalimi nepremi~ninami. Tudi Evropski pridru`itveni sporazum govori samo o nepremi~ninah, ne lo~uje teh zemlji{~ in drugih nepremi~nin. Saj druge nepremi~nine so samo {e stavbe. Torej je treba re{itev najti za nepremi~nine, govoriti je treba za nepremi~nine. Lo~evati zdaj v Ustavi med zemlji{~i in
nepremi~ninami {e naprej je brezpredmetno. Tudi, ko potem govorimo o za{~itni zakonodaji in tako naprej, saj to je bilo `e tu razpravljano, saj ne bomo ni~ govorili in v za{~itni zakonodaji lo~evali med nepremi~ninami, med zemlji{~i in ostalimi nepremi~ninami.
Ker tu tujci sploh ne bodo nastopali, ampak se bo za{~itna zakonodaja nana{ala na vse,
erga omnes bo vplivala. Torej, za ustavni tekst zadostuje, da {e re~e, pod katerimi pogoji... Torej, zavzemam se za to, da v Ustavi govorimo o nepremi~ninah in ne lo~imo zemlji{~ in drugih nepremi~nin, ker to nima nobenega pomena. Prvi~. In drugi~, ~e sem `e
pri besedi. Je potrebno seveda lo~iti med mednarodno pogodbo in zakonom, ker tudi
Ustava lo~uje med mednarodno pogodbo in zakonom. V redu, tudi mednarodne pogodbe se ratificirajo z zakoni, ampak ta zakon ima v tem primeru drug pomen in samo
ratifikacijski instrument, nima pa te vsebine, ker tudi po tej zadnji odlo~bi Ustavnega sodi{~a vemo, glede na 8. ~len, da imajo mednarodne pogodbe drugi rang kot pa zakoni,
ker zakoni morajo biti v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki jih pa~ ratificira Dr`avni
zbor. Torej, moramo v tem 8. ~lenu povedati, da tujci imajo, lahko pridobijo pravico do
nepremi~nin, lastninsko pravico na nepremi~ninah, ne samo na zemlji{~ih, na vseh nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a mednarodna pogodba, ali zakon. ^e ni mednarodne pogodbe, oboje, seveda, ob pogoju vzajemnosti. Zdaj, druga stvar pa je... (...)
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Dr. Kau~i~.
dr. IGOR KAU^I^: Hvala. Torej, tukaj se res postavlja zlasti dvoje vpra{anj. In sicer, predlog, ki ga je kolega Pavle Svete, pa pred njim {e poslanec Mozeti~ odprl, to je,
da bo lahko Dr`avni zbor znova in znova v zagati, kateri so tisti zakoni, ki urejajo ali nepremi~nine, ~e upo{tevamo prvo varianto oziroma ki ureja vpra{anje zemlji{~ kot drugo vpra{anje. V besedilu ustavne spremembe tega ni mogo~e izraziti. Obstaja seveda
mo`nost, da se da to v dodatku tega ustavnega zakona, torej druge to~ke, vendar bi s
tem padli v past, ki smo jo zadnji~ `e re{ili, to je, da ne omenjamo izklju~no te konkretne
pogodbe. Ampak, ~e bi recimo to lahko re{ili, potem bi natan~no dolo~ili: ta in ta zakon
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se sprejema z dvotretjinsko ve~ino, ne pa kakr{enkoli drugi zakon. Druga te`ava, ki se
mi tukaj poraja je pa pravno sistemske narave. Sam osebno {e nisem videl ustave, ampak ne te spremenjene, veljavne, ki bi imela toliko ve~in, kot jih ima na{a. To je slovenska posebnost, pri ~emer se uvr{~amo v tisti odstavek, ki nima nobene ve~ine, razen za
lastno spreminjanje, do takih, kot je na{a, ki jih ima cel kup. Pri tem seveda bi {e nekako
sprejeli razlog za volilni sistem, ne vem zakaj obramba, ampak v to se ne bi spu{~al. Mi
sedaj dobimo tretjo kategorijo, posebno, ki bi ji lahko rekli ustavna kategorija, torej zakoni, ki bodo urejali nepremi~ninsko ali zemlji{ko zakonodajo. Jutri se bo pojavila
nova, nedvomno za nacionalno samobitnost pomembna kategorija, pa bomo tudi to
razglasili za ustavno in ~ez deset let ne vem, katere zakone bomo sploh {e sprejemali z
obi~ajno ve~ino, to kar je v svetu obi~ajno. V literaturi, ki mi je znana, je z izjemo Francije, ki ima specifi~no ureditev ta ve~ina predpisana samo za spremembo Ustave. Torej,
seveda se lahko Dr`avni zbor odlo~i za to, ampak nepredvidljivost predpisov, ki bi jih
zajela ta ve~ina, se mi zdi izjemno velika. Izjemno velika, kajti ne gre samo za paket
predvidenih zakonov, ki naj bi {li v proceduro kot tako imenovana za{~itna zakonodaja, ampak imamo tu {e vrsto drugih zakonov, za katero bi zahtevali sproti interpretacijo,
ali bi lahko, ~etudi ne omenja izrecno tujcev, se je nana{alo tudi na tujce. Drugo. Ne gre
samo za sprejemanje teh istih zakonov, ampak gre tudi za poseganje. Torej, vsak poseg
v to zakonodajo, sprememba teh zakonov, bi pomenila dvotretjinska ve~ina. Mislim, da
bi pri{lo kar v za~etku do velikih zapletov, ~e teh predpisov ne bi nekje - sam pa ne
vem, kje bi to storili - izrecno navedli. In drugi~, do tega, kar je bilo `e omenjeno, lahko
do resnih blokad v bodo~e pri sprejemanju zakonodaje, ki se posredno ali neposredno
nana{a na nepremi~ninsko oziroma v o`jem pomenu na zemlji{~no zakonodajo. Tega
seznama prakti~no tudi nikjer nisem videl, torej, nih~e {e ni naredil seznam teh zakonov. Kajti, kot je bilo `e opozorjeno, ni treba iskati v zakonodaji besedo "tujci", da bi se
ta nana{ala samo na tujce, ampak je treba izhajati iz materialnega vidika, torej, da ureja
ta vpra{anja - zemlji{~na oziroma nepremi~ninska vpra{anja v zakonodaji. To se mi zdi
problem. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Grad, potem pa dr. Ribi~i~.
dr. FRANC GRAD: Rad bi nadaljeval tukaj, kjer je kon~al moj kolega, ker mislim,
da je prepri~ljivo povedal te`ave, ki so v zvezi z zakoni, ki se sprejemajo po posebni
ve~ini. ^e `e imamo take zakone, lahko najdemo neko opravi~ilo, primerjalnopravno,
da gre za take zakone, ki jim v Franciji pravijo organski zakoni, pa {e nekatere dr`ave,
kjer gre za ustroj dr`avne oblasti. Zaradi tega je potrebna posebna ve~ina. Tu gre pa za
neko, kot je kolega Ribi~i~ prej povedal, amorfno maso nepredvidljivih zakonov in
nih~e ne ve, na kaj bi se to pravzaprav nana{alo. Zaradi tega menim, da je treba to idejo
o zahtevnej{i ve~ini opustiti in razmisliti o ne~em drugem. Po moje je treba razmisliti ~isto jasno o tem, ali potrebujemo kak{no garancijo za to, da ne bo prihajalo do zlorab na
tem podro~ju. Edina, ki garancijo daje, je ustava. Se pravi, treba je napisati v ustavo, ker
mislimo, da je potrebno zakone sprejemati normalno, mednarodne pogodbe sprejemati normalno. Pri mednarodnih pogodbah, ki so res vi{je od zakona. Po hierarhiji pravnih
aktov imamo namre~, za razliko od zakonov, {e poseben instrument, ki nas varuje pred
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tem, da bi bila mednarodna pogodba v nasprotju z ustavo, ki je bil tudi `e uporabljen v
primeru te mednarodne pogodbe s preventivno ustavno kontrolo. Kaj je tisto, kaj je v
ustavi treba povedati? Nekaj je povedano v vseh variantah - to je vzajemnost. Ali je to zadosti? To je vpra{anje, o katerem je treba razmisliti. ^e je vzajemnost zadosti, potem je
treba napisati to, pogodbe in zakone pa pustiti, kar se ti~e ve~ine sprejemanja po mojem primeru. ^e je treba {e kaj drugega dodati, je treba dodati - ali je kaj drugega, ta trenutek ne vem. Naslednje vpra{anje pa je vpra{anje razlikovanja nepremi~nin z notranjih.... zemlji{~. Gre za zelo enostavno vpra{anje. ^e govorimo samo o nepremi~ninah,
je jasno, da je to, kar je bilo do sedaj napisano na to temo, je bistveno prezahtevno. Ali
nam gre za to, da {e vedno ohranjamo poseben ustavni re`im zemlji{~. Ne na enak
na~in, ampak poseben. To je pa politi~no vpra{anje. Ali se nam zdijo zemlji{~a toliko
pomembnej{a od ostalih nepremi~nin, da jih je treba ustavno posebno varovati ali ne.
^e jih je treba, je treba pomisliti, kaj je lahko ve~ kot vzajemnost. Kaj lahko ve~? Ali je
mogo~e to dedovanje? Ali ni to preve~ trdo postavljeno? To je vpra{anje. Po mojem
mnenju bi morali razmi{ljati v to smer, ~e je sploh potrebno kaj zemlji{~a posebej, moramo vedeti zakaj. Ali vzpostavljamo s tem in se odlo~iti? Ali `elimo vzpostaviti stro`ji ustavni re`im za zemlji{~a ali ne. To je vpra{anje. Jaz se strinjam s tem, kar je bilo prej povedano. ^e se za to opredelimo, za stro`ji re`im, potem je pri nepremi~ninah popolnoma zadosti povedano, celo bi lahko odstopali od... To je pa osnovna dilema ali zemlji{~a posebej ali ne in kaj je tisto posebej, kar je ve~ kot je vzajemnost. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Dr. Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz `e sedanjo ustavo ne berem tako, da preberem na ta na~in,
da bi razlikovala med nepremi~ninami in zemlji{~i, ampak govori o nepremi~ninah, potem pa za posebno kategorijo nepremi~nin, za zemlji{~a postavlja posebne pogoje in to
je izjema. Ta izjema je ta trenutek politi~no smiselna zaradi tega, ker `elimo imeti garancijo, da se bo lastninska pravica na zemlji{~ih, se pravi, na o`jem segmentu nepremi~nin
urejala z dvotretjinsko ve~ino in sodelovanjem vsakokratne opozicije oziroma z visoko
stopnjo konsenza. Jaz vidim, da se sedaj ta politi~ni konsenz pribli`uje temu, da bi te
omejitve, glede na~ina sprejema, se nana{ale samo na zemlji{~a, ne pa na vse nepremi~nine. To prakti~no ne pomeni, da ne bi v prakti~nem primeru v istem zakonu bile
urejene tudi druge nepremi~nine. Saj imamo sedaj v zakonu o volilnem sistemu, ki se
sprejema z dvotretjinsko ve~ino, tudi take drobne stvari, ki bi jih lahko izven tega, ker
ustava terja za volilni sistem dvotretjinsko ve~ino. Druge stvari, ki so pa nesporne, so pa
lahko zraven v tem zakonu ali so pa v drugem zakonu, ampak to je potem prakti~no...
^e je politi~ni konsenz, da je treba glede zemlji{~ sprejeti tak zakon, potem je v interesu
in ustave in pozneje prakse, da to res omejimo samo na tiste stvari, ki so nujne. Skratka,
da je ~im o`ji krog stvari, o katerih se odlo~a z dvotretjinsko ve~ino. Prav tako se mi nakazuje, ~eprav tukaj {e ni posebnega celovitega konsenza, to, da bi samo za zakone veljalo, ne za ratifikacijo mednarodnih pogodb in je potem treba to strokovno poiskati najbolj{o formulacijo. Meni bi bila {e najbli`ja taka re{itev, ki bi bila ~im bli`ja temu, kar sedaj pi{e, recimo, za volilni sistem. Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme Dr`avni zbor
z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev. Se pravi, ~im bolj natan~no dolo~ati,
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kak{en je ta zakon. Po mo`nosti tako, da bo to en zakon. Vsebinsko bi pa morali dolo~iti, tako kot ~e re~emo, volilni sistem vemo, kaj se na volilni sistem nana{a - ali je proporcionalni ali je ve~inski, v tiste temeljne re{itve. Tudi tukaj bi taka formulacija, ki ne bi {la
v podrobnosti v izvedbo in v te stvari, ampak gre v tiste temeljne pogoje za pridobivanje
lastninske pravice tujcev. Se pravi, da bi formulacija morala biti taka, da bi bolj di{ala po
enem sistemskem zakonu, ki dolo~a te pogoje, kot pa da bi jo bilo mo`no tolma~iti kot
podlago za sprejem cele vrste zakonov. To bi bil tudi napotek ustavodajalca, da naj bo
to zdru`eno, skoncentrirano v enem zakonu, ne pa razbito v vseh zakonih. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, prof. Grad.
dr. FRANC GRAD: Ni replika, pravzaprav sem pozabil nekaj re~i. To sem hotel
re~i, ~e bi se vendarle odlo~ili za stro`ji ustavni re`im zemlji{~, pa bi to posku{ali zagotoviti tudi s stro`jo proceduro pri sprejemanju zakona, potem bi morali - to sem isto hotel povedati - potem bi morali jasno povedati, kateri zakon, ne vsi zakoni, ki se nana{ajo
kakorkoli na to, ampak zakon. Kaj bi to pomenilo? To bi namre~ pomenilo, da tak zakon s takim naslovom mora sprejeti Dr`avni zbor, ker mu je z Ustavo tak zakon naro~en. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Jaz sem hotela pravzaprav replicirati na to, kar je gospod Ribi~i~ govoril. Jaz se sicer z njim v celoti strinjam v tem smislu, da - ~e se odlo~imo
- in mislim sama osebno, da trenutno nekako gredo stvari v to smer, da bi se bilo pametno odlo~iti za poseben re`im varovanja zemlji{~, ~eprav bi sicer na~elno veljavno, da je
nepremi~nina nepremi~nina, ampak saj kot re~eno smo `e prej tam, da bi kmetijskih
zemlji{~ tudi posebej stro`ji re`im `e v Ustavi zapisali. Ampak ko je pa `e omenil volilni
sistem in da smo tam zapisali, da se zakon o volilnem sistemu sprejema z dvotretjinsko
ve~ino vseh poslancev, pa moram opozoriti na to, da je do tega pri{lo takrat in zato, ker
enostavno se znotraj Ustavne komisije nismo mogli zediniti glede tega, kak{en volilni
sistem naj bi veljal. In normalno bi bilo, da bi `e Ustava samo dolo~ila, kateri so bistveni
elementi volilnega sistema v Sloveniji. Zato se mi zdi, da je bilo tam tudi normalno, da
smo sprejeli dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev. Mislim pa, ~e zdaj primerjamo obe
kategoriji, na{o `eljo po posebni za{~iti zemlji{~ in pa vsebino tega, kar naj bi urejal Zakon o volilnem sistemu, sta pa vendarle to dve razli~ni zadevi in se mi zdi, da ko bi se tukaj odlo~ili recimo, da bi se za dvotretjinsko ve~ino, da bi povsem ustrezala dvotretjinska ve~ina prisotnih poslancev. Zato ker, tam pri volilnem sistemu kot re~eno smo dali
vseh poslancev zato, ker se enostavno nismo mogli dogovoriti, kaj naj Ustava vsebuje
glede tega vpra{anja. In zato smo ta zakon postavili na isto raven, kot se sicer zahteva za
na~in sprejemanja, kot se sicer zahteva za spremembo in sprejemanje same Ustave.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Kratka replika, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Torej ta argumentacija absolutno dr`i. ^e bi v Ustavi uredili ustavni sistem, potem ne bi imeli tak{nega zakona z dvotretjinsko, volilni sistem ne bi bilo
potem z dvotretjinsko ve~ino treba sprejemati. Samo zdaj smo v novi situaciji, ki je nastala. Vemo, zakaj. Seveda, ~e bi imeli zdaj ~asa recimo pol leta, ker ga nimamo, bi lahko
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to~no temu sledili, kar pravi dr. ..., kar je zelo prepri~ljivo. Tisto, kar je na ustavni ravni,
uredimo v Ustavi, ostalo pa z navadnimi zakoni. Ker pa smo v situaciji, da moramo tukaj
neko kratko dolo~bo relativno hitro sprejeti in se bomo z zakonodajo pozneje ukvarjali,
se pa~ ta ustavna garancija prena{a in jaz se strinjam, da se s tem dvigujejo raven zakonov na raven pravzaprav ustavnih zakonov oziroma imajo ustavni pomen. Ampak, to je
verjetno zaradi te situacije, ker dvomim, da smo sposobni ta trenutek vse garancije zapisati v samo Ustavo in ho~emo imeti za to dodatne garancije. Mislim, da je to temeljni razlog. Kar se pa te dvotretjinske ve~ine prisotnih ti~e, ali vseh. Meni se ne zdi, ~e bi sprejeli
koncept, da je to en zakon. Potem se meni tukaj ne zdi bistvena razlika. Ker je jasno, ~e
bo to en zakon, ki bo enkratno dolo~il tujcem pravice, da bomo vsi prisotni. ^e ne bo
devetdeset, jih bo pa devetinosemdeset prisotnih, pa bo ve~ina ista, bo potrebno {estdeset glasov. Tako, da ni bistvena razlika, ali je absolutna ali je relativna, ~e gre za en zakon. ^e bi pa {lo za {iroko zakonodajo, potem je pa to bistvena razlika.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Gospod predsednik. Mene samo zanima, ali je to to~no, kar pravi
Ciril Ribi~i~, namre~, da nimamo ~asa za to, da bi te garancije dali notri. Ali tisti, ki predlagajo dvotretjinsko ve~ino, se pravi oba predstavnika SKD in SDS, mogo~e pa imata
re{itev, ki bi poleg vzajemnosti in dedovanja vklju~il v ustavno besedilo garancijo, s katero `elita dose~i, bom rekel varovanje tega interesa. Jaz samo spra{ujem, ~e ja ali ne, ali
se spla~a v to smer delati ali ne, ker v nasprotnem primeru se strinjam, da smo vendarle
zdaj ob vsej tej razpravi dolo~ili nekaj teh elementov, ki nam omogo~ajo, da danes pridemo do ustavnega besedila. In jaz bi predlagal tudi, predsednik, da bi mogo~e ~isto
delovno potem, ko bomo absolvirali en del teh razprav, raz~istili te dileme, morda naredimo celo kratko pavzo, pripravimo besedilo, se uskladimo in potem nadaljujemo delo
komisije po nekem ustavnem besedilu, ki bi ga tudi lahko predlo`ili zboru.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. [e nekaj razpravljavcev je. [li bi po vrsti. Gospod Ba{kovi~, minister Bohte. Prosim, gospod Ba{kovi~.
MILAN BA[KOVI^: Jaz bi rad samo ne ene par elementov {e opozoril v zvezi s to
razpravo o ve~inah. Namre~, bodimo pozorni na tudi na ustavno konstrukcijo, ki je `e
sedaj, nekaj je bilo `e govora o njej. Namre~ ta 68. ~len, drugi odstavek je prepovedoval,
se pravi sploh blokiral pridobivanje zemlji{~ po tujcih, razen dedovanje je bila izjema,
saj to vemo. Je pa hkrati tudi napravil `e sam ustavni tekst izjemo od tega pravila. Namre~, v 70. ~lenu tretji odstavek govori o naravnih bogastvih, to so pa tudi zemlji{~a. Jaz
si ne predstavljam druga~e, ko pravi, da zakon lahko dolo~i, da smejo naravna bogastva
izkori{~ati tudi tuje osebe in dolo~i pogoje za izkori{~anje. Se pravi, da smo tam `e pustili notri pri izkori{~anju. Ampak z navadnim zakonom, z nobenim ve~inskim. Potem
so tukaj dolo~be, ki govorijo o na~inu pridobivanja lastninske pravice, se pravi 67. ~len,
prvi odstavek dolo~a na~in pridobivanja, potem drugi odstavek na~in pogoja dedovanja in potem, ko je bilo `e govora, 71. in tako naprej. To so vse zakoni, ki urejajo te osnovne pogoje, osnovne poteze na tem podro~ju in bi bilo po tem seveda treba razmi{ljati, kako bi mi mogli sploh definirati, da se ti zakoni, ki govorijo o na~inu pridobivanja lastnine, o dedovanju in tako naprej, o izkori{~anju, o varstvu kmetijskih zemlji{~,
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posebnem varstvu in tako naprej, ki so vsi normalni zakoni, sprejemajo na splo{no za
doma~e subjekte oziroma, ~e se ne definirajo tuje po treh ustavnih dolo~bah, za katere
Ustava ni nobene ve~ine, nobene izjeme dolo~ala. In kako potem iste stvari urejati
eventuelno tam, kjer pridejo v po{tev tudi tujci. Kako je sploh to razlikovanje mo`nosti
predstavljati in kako naj bi tak zakon izgledal? Jaz mislim, da bo to silno te`ko, ker bo `e
govora, ~e bi imeli za tujce poseben re`im. Jaz pa mislim, da ga v teh pogojih ne nameravam oddajati, razen za kak{no malenkostno izjemo, ne vem kje, bi morali potem seveda vso to materijo imeti pred o~mi, tudi te zakone, ki jih imamo, zdaj teh pet, {est
nima takega pristopa. Bi morali vse z dvotretjinsko ve~ino sprejemati in tudi dosedanje,
ki so o kmetijskih zemlji{~ih, o urejanju zemlji{~ in tako naprej redefinirati, revidirati in
ponovno sprejemati z dvotretjinsko ve~ino, da bi potem ustrezali temu ustavnemu
na~elu in dati tudi rok, da se to uredi. ^e bi bilo konsekventno in do kraja je treba to izpeljati. Tako da je za mene ta dvotretjinska ve~ina za te momente ob takih nejasnih naveznih postavkah zelo problemati~na, kot sem `e zadnji~ povedal. In ~e gremo na o`anje mednarodne pogodbe pri ratifikaciji, to je en splet, ki bi bil razumljiv. ^e gremo potem na splo{no zakonodajo in ne vem kako dale~, je to nemogo~e, ~e se pa da opisno
neko zadevo na tem podro~ju jasno definirati, je potem stvar nekoliko druga~na, ampak to je potem poseben napor. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: O tem je tudi prej govoril gospod Bav~ar, o tej
dodatni garanciji. Prof. Bohte.
dr. BORUT BOHTE: Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz se najprej opravi~im
vsem tistim, ki so na tisti strani tej mize se javljali k besedi in govorili zlasti o mednarodnih pogodbah, ker mislim, da bi najbr` lahko kaj komentiral, ampak nisem sli{al, se res
opravi~ujem. Bi pa rad najprej nekaj vpra{al tiste, ki so predlagali, da bi prvi odstavek
68. ~lena ostal. Namre~, jaz bi se vpra{al, ~e bi bil s tem potreben sprejeti zakon za nepremi~nine. Po novem predlogu bi se pa sprememba drugega odstavka nana{ala samo
na zemlji{~a s sprejemom zakona ali mednarodne pogodbe ob pogoju vzajemnosti, ali
bi mi lahko, tako kot sem razumel, da se predvideva kar na hitro, takoj po spremembi
Ustave ratificirali Evropski sporazum. Ker, ~e bi tako bilo, o tem se ne bi enotno tretiralo
to, kar je bil argument vlade, nepremi~nine, torej skupaj s pojmom zemlji{~, potem bi
nasploh za nepremi~nine bil potreben zakon. Ali bi bilo mo`no sprejeti zakon, preden
bi ratificirali Evropski sporazum? Potem pa nismo dosegli tistega cilja, ki smo ga hoteli
dose~i, s tem, da se omenja mednarodna pogodba v spremenjenem, 68. ~lenu Ustave.
Nasploh pa bi rad, ~e mi dovolite, jaz se res opravi~ujem, ampak zelo te`ko razumem to
hitrico pri namerah in odlo~itvah o sprejemu tako imenovane za{~itne zakonodaje; ker
jaz se bojim, da bi tudi v tem primeru, ~e bi posebni zakon sprejeli za nepremi~nine, po
prvem odstavku 68. ~lena ne glede na te ~asovne te`ave celotnega poteka, mislim, da bi
s tem prejudicirali oziroma `e povedali to, kar nas {ele ~ez nekaj ~asa ~aka kot mednarodnopravna obveza po evropskem sporazumu. Saj potem smo pa `e tujcem dali to
pravico po zakonu. Kak{en smisel se ima pa potem {e posebej truditi okoli evropskega
sporazuma glede tega vpra{anja? Seveda, ta Evropski sporazum je malo bolj obse`en.
Rad bi tudi, ker to sem pa sli{al moje kolege iz fakultete, rekel nekaj glede tega. ^e sem
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prav kolega Kau~i~a razumel, mislim, da je on spet naklonjen temu, kar smo zadnji~ razpravljali, pa mislim, da je bil namen, da presojam, kak{no je bilo ve~insko mnenje. Ampak, mislim, da je bila izra`ena ena skrb, da ne bi vna{ali v ustavni zakon vsebino {panskega kompromisa. Ker ~e to naredimo, smo spet ~asovno prehiteli vse, ne samo, da
smo na ustavni nivo to dvignili, ampak prehiteli smo vso proceduro in vso to mo`nost
~asovnega zadol`evanja oziroma obvezovanja Slovenije po evropskem sporazumu. Jaz
se ne bi spu{~al v ta vpra{anja o ve~inah, mislim, da je to bolj ustavnopravna materija,
ampak kar pa zadeva vpra{anje, na kak{en na~in, s kak{no ve~ino bi sprejemali mednarodno pogodbo v smislu predloga spremembe 68. ~lena, bi pa rad omenil, da seveda po
sedanji Ustavi to ni mogo~e, ker je govora v 86. ~lenu, da Dr`avni zbor med drugim ratificiral mednarodne pogodbe z ve~ino opredeljenih glasov navzo~ih poslancev, ampak
kadar ni z Ustavo in zakonom dolo~ena druga ve~ina. Jaz mislim, da smo mi zdaj na
tem, da s spremembo Ustave to lahko omogo~imo. Jaz bi rad ~isto iz dol`nosti do mojih
kolegov iz pravne fakultete, enkrat gre za mednarodnopravne znanosti, ker jaz takrat
nisem bil tukaj, da so predlagali `e ob pripravi na{e nove slovenske Ustave, da bi za
neko posebno kategorijo mednarodnih pogodb, ki so politi~nega zna~aja, navezovanja
in re{evanja politi~nih odnosov z drugimi zna~aji ali subjekti mednarodnega prava recimo organizacijami in pa za tiste mednarodne pogodbe, ki bi se nana{ale na mejni re`im,
bila potrebna ta tako ve~ja kvalificirana dvotretjinska ve~ina. Ampak to ni bilo izrecno
takrat sprejeto, to verjetno odgovor vedo tisti, ki so to Ustavo tako sprejemali, ampak ta
~len, seveda da se ob spremembi Ustave naredi ta izjema s pove~ano ve~ino za sprejemanje tak{nega akta. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa. Najprej, kar se ti~e ugovorov, koliko bo zakonov. Poglejte, `e ta trenutek je po starem tekstu, jaz ne vem, zakaj se `e do zdaj ta problem ni pojavil. Prvi odstavek pravi, da tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon. Torej ta problem, ki ga zdaj na veliko tukaj
nekateri izpostavljajo, koliko bo teh zakonov je `e v tem tekstu. In ~e ta tekst naprej ostane, ostane {e naprej ta problem. In po vsej verjetnosti bomo, zato sem jaz tudi za to in
podpiram varianto, ki je tukaj kot kompromisna, vladna plus moja, na{a, da bomo prakti~no samo z mednarodno pogodbo dopu{~ali tujcem, da pridejo do na{ih nepremi~nin
in zemlji{~. In potem sploh takega zakona ne potrebujemo oziroma bomo imeli poseben zakon. Jaz predpostavljam, ker mi ne moremo imeti in tu se je pokazalo, ponavljam, pet zakonov smo zdaj dobili, tako imenovanih iz tega paketa na mizo, niti eden ne
govori o tujcih, kar je povsem normalno, to se mi zdi povsem normalno. Dana{nja zakonodaja govori o zakonodaji, ki velja pri nas, ~e bodo pa tujci smeli to zakonodajo uporabljati, bomo pa verjetno s posebnim zakonom uredili kdaj in kako. Tako da jaz tega
problema, recimo, ne vidim. Potem argument v to smer, ki je bil, 70. ~len govori o javnem dobru. Javno dobro tudi ni v lastnini tudi doma~ih ljudi, mislim dr`avljanov, je pa
mo`na uporaba, izkori{~anje, ki se da, bom rekel z dovoljenjem tukaj govori, da je
mo`no tudi tujcem. Tako da to nima nobene povezave s pridobivanjem lastninske pravice, ko govorimo po 68. ~lenu o pridobivanju lastninske pravice na nepremi~ninah in
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podobno je 71. ~len, ki je povsem normalen, ki bo veljal tako za doma~e kot za tuje, posebna raba, posebna za{~ita in tako naprej. Jaz na to, kar je gospod Bav~ar izzval, jaz
lahko odgovorim samo to, ta trenutek imamo tako za{~ito tu notri, obdr`imo jo, samo
potem ne moremo ratificirati Evropskega sporazuma. Jaz ne vem, sicer tudi ne najdem
kako, predlog pa je, in ta mislim tudi, kot je, zakon, pogodba, vzajemnost in mi predlagamo, da se vse te zadeve delajo s posebno kvalificirano ve~ino. Mislim, da je tudi prof.
Bohte povedal za dolo~ene stvari, da bi bile tudi pri mednarodnih pogodbah koristne,
ker so take pogodbe, ki zadevajo tako vitalna podro~ja notranjega `ivljenja in take pogodbe smo dol`ni spo{tovati, tudi Ustavo smo dol`ni spremeniti, poglejte, ~e ho~emo
ratificirati mednarodno pogodbo, da se jo sprejema s posebno ve~ino. Tukaj je pa~
predlog, ve~ predlogov, ampak eden od predlogov je, da se sprejema z dvotretjinsko
ve~ino navzo~ih. Jaz ponovim to, da tudi ~e bi bil sprejet, mi gre res nekoliko te`ko ta
delitev nepremi~nine, zemlji{~a, ker se bojim, da bo potem bistveno ve~ problemov.
Ampak tudi, ~e bi ta predlog dobil ve~ino, mislim, da bi v vsakem primeru morali, tudi v
tem predlogu, napisati, da se ne {teje kar tako zakon, ki odobri mednarodno pogodbo,
ampak da je dejansko treba tako mednarodno pogodbo, da se napi{e, pa~ zakon in
mednarodna pogodba tudi v tem primeru. Kvalificirana ve~ina, mislim, da je povsem jasno, zakaj je potrebna in zakaj je tudi potrebno, da se jo napi{e. Zadeve so, ~e smo zdaj
imeli z Ustavo prakti~no prepre~eno to, onemogo~eno prepovedano, Ustavo sprejemamo z dvotretjinsko ve~ino vseh, potem naj se take zadeve vsaj, ne vem, dvajset let, po
dvajsetih let predpostavljam, verjamem tudi jaz, da ~ez dvajset let bomo najbr` postali
`e toliko pravno osve{~eni in taka pravna te`ava, da ne bo potrebno ve~ takih za{~itnih
klavzul imeti v ustavi, da bo dovolj, da z zakoni, ki jih sprejema parlament sprejema
take stvari. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Zdaj smo pri{li spet do neke to~ke, ko se pa meni vsaj
zastavlja spet vpra{anje, ali je sploh potreben ta prvi odstavek 68. ~lena. Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon. Saj imamo 67. ~len, ki generalno dolo~a, da zakon dolo~a na~in pridobivanja in u`ivanja lastnine tako, da je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekolo{ka funkcija. Tukaj bi
torej lahko bili zajeti tudi tujci, ki bi se pojavili v postopku pridobivanja in u`ivanja lastnine. In bi morda, spra{ujem, morda je ta prvi odstavek 68. ~lena celo odve~, glede na to
tudi, kar je gospod Mozeti~ povedal prej, da je bil `e zdaj dolo~en mo`en zakon, ki ga
pa nismo sprejeli, in da bi morda v ta 68. ~len vklju~ili samo posebno dolo~bo, ki bi govorila o mo`nostih tujcev, da pridobijo lastnino na zemlji{~ih.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Kau~i~.
dr. IGOR KAU^I^: Ne, jaz mislim, da to ne bi bilo najbolj modro, kajti 68. ~len ureja poseben re`im. V ve~ini ustav so lastninski re`imi nekoliko lo~eni za tujce. Jaz mislim, da je prav, da 68. ~len ohranimo in s tem tudi prvi odstavek ohranimo, saj vsebinsko, v tem kontekstu, kajti ustavna nomotehnika, kot je recimo prvi odstavek 68. ~lena,
da to dolo~a zakon, `e v naprej naka`e na poseben re`im. Tega ni mogo~e brati tako
normalno, ~e{, treba z zakonom urediti, ampak pomeni, da `e ustavodajalec nakazuje
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na poseben re`im in na poseben zakon in ustavno nalaga zakonodajalcu tak re`im. Mogo~e za ~isto be`no branje res nenavadno izpade, ~e{, normalno se bo uredil zakon. To
je bilo v 67. ~lenu zajeto, ampak ne. Intenca ustavodajalca je, da to uredi poseben zakon
na poseben na~in in mu to seveda nalaga z ustavo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prof. Bohte.
dr. BORUT BOHTE: Prezrl sem, da moram kon~no svojo misel povedati, ker nisem hotel biti predolg. Te nevarnosti, o katerih sem govoril, bi nastale, ~e bi nekatere
dana{nje predloge sprejemali. Mislim pa, da je pomembno to, da dikcija, kot je bila
predlo`ena od te skupine, ki je pripravila ta predlog ustavnega zakona o spremembi 68.
~lena, te nevarnosti nima, je re{itev, je izhod ven. Jaz sem polemiziral s tistimi stali{~i, ki
so predlagali neke spremembe tega teksta, ki nam je bil danes predlo`en. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Svete. Potem bi predlagal dve temi, o
katerih se bi morali opredeliti.
PAVLE SVETE: V zvezi s tem, kar je gospa Lavti`arjeva govorila, lahko 68. ~len v
celoti ~rtamo in imamo 13. ~len. ^e pa ho~emo posebej urediti glede lastninske pravice
na nepremi~ninah tujcev, potem moramo urediti v 68. ~lenu iz najmanj enega razloga,
ker moramo tu postaviti pogoj vzajemnosti, ki ga sicer ni. Ta je bistven. Seveda, to je bistvenih pogoj - vzajemnost. Drugo je pa potem {e ali mednarodna pogodba ali na{ poseben zakon, to je druga stvar. [e eno stvar bi rad povedal. Ne lo~evati zemlji{~a od drugih
nepremi~nin. V tujini pojmujemo pod nepremi~ninami zemlji{~a. Kar je na zemlji{~u,
pripada zemlji{~u. To je staro rimsko pravilo "superficies solo cedit." Danes imamo tudi
stavbe, ki se dajo odpeljati iz zemlji{~a, ~eprav je takrat, dokler je na zemlji{~u, nepremi~nina, potem lahko postane nenadoma premi~nina, pa~ jo odnese{. Recimo, gara`o
pripelje in jo postavi na zemlji{~e, potem jo spet dvigne in jo odpelje na drugo. Zato ne
lo~evati zemlji{~ in ostalih nepremi~nin. Nepremi~nine so zemlji{~a in stavbe, stavbe pa
stojijo na zemlji{~ih. Tujec pojmuje pod nepremi~nino zemlji{~e.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Dve dilemi sta odprti. Prvo vpra{anje je lo~evanje med nepremi~ninami in zemlji{~i oziroma kot je prej rekel dr. Grad, kateri so razlogi, da bomo, ~e bomo, zemlji{~a postavili v poseben ustavni status. To je eno vpra{anje. Sedaj je pravzaprav gospod Svete obrnil zadevo nazaj, torej, tudi predloga vlade, da
ne lo~ujemo. ^eprav sem v nekaterih razpravah za~util, da so vendarle {e vedno razlogi, ki imajo tudi neko politi~no oziroma nek {ir{i nacionalni razlog da so, to je tudi stvar
politi~ne odlo~itve, drugo je pa tema kvalificirane ve~ine. Ti dve stvari sta nekako odprti. Jaz sem prej razumel gospoda Bav~arja, ko je vpra{al, ali obstaja kak{na druga oblika
garancije. Kot je bilo prej re~eno, ustava je tista garancija. Sedaj imamo dolo~eno... garancija je vzajemnost. Ali poleg vzajemnosti obstaja {e karkoli takega, da bi lahko v to
ustavno spremembo zapisali. Razumel sem, da dedovanje ni dokon~na garancija v tem
smislu. (...) Ja, seveda, ampak najverjetneje, glede na razpravo tudi prof. Bohteta, se tukaj pojavlja {e druga tema glede kvalificirane ve~ine. Nekaj bi vas moral vpra{ati. Jaz
sem imel tak predlog, da bi strokovna skupina Ustavne komisije pripravila dokon~no
besedilo ustavnega zakona za Ustavno komisijo. Imamo dve varianti, da za nekaj ur
prekinemo sejo in se ponovno {e enkrat dobimo in da, ~e je mo`no, `e danes o tem po266
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novno razpravljamo in tudi odlo~imo. Imam pa vtis, da pa globalna usmeritev ni bila,
tukaj smo soglasni, sedaj i{~emo samo najbolj{o re{itev, predvsem ta dilema kvalificirane ve~ine, ki ima tudi - kot je prej povedala gospa Beblerjeva - neko politi~no odlo~itev.
Nenazadnje, zakaj se je takrat Ustavna komisija za volilni sistem odlo~ila za ve~ino, ker
pa~ ni bilo dogovora. Ti dve stvari sta, po moji oceni, odprte. ^e bomo to razre{ili, potem bomo lahko zelo hitro pri{li do delovnega besedila spremembe ustave. Gospod
Bav~ar in gospod Ribi~i~.
IGOR BAV^AR: Jaz sem v tej razpravi videl nekaj, morda kak{no dilemo ve~. Najprej se mi zdi, da je bilo vpra{anje nepremi~nin in zemlji{~ predvsem s strani gospoda
Bohteta, v njegovi drugi izjavi pa {e posebej pomembno odprto s strani dileme, ki se postavlja pred nas v primeru, ~e bi sprejeli tekst kot je bil predlagan na koncu, da bi ta drugi odstavek, ali pa v primeru, ~e ne bi bilo dveh odstavkov, samo en odstavek tega teksta, oblikovali tako, da bi govorili o zemlji{~ih, da bi to utegnilo blokirati ratifikacijo
mednarodnega evropskega sporazuma takoj po spremembi ustave. Jaz sem tako razumel pomislek gospoda Bohteta. ^e ga nisem pravilno, naj me, prosim, popravi. V tem
primeru bi pazil. V tem primeru smo pred situacijo, da moramo ta ustrezen zakon, na
katerega bi se ta ustavni tekst nana{al, sprejeti pred spremembo ustave, da bi na ta
na~in lahko zadevo ratificirali. Ali sem prav razumel, gospod Bohte?
dr. BORUT BOHTE: Prav.
IGOR BAV^AR: Hvala lepa.
dr. BORUT BOHTE: ... pojma nepremi~nine in glede na to, da bi bilo treba to potem z zakonom prej narediti, da pa ne bi bilo dovolj, da mednarodna pogodba, ker bi se
ona nana{ala samo na ta spremenjeni drugi odstavek, ki govori o zemlji{~ih. Zato sem
svoja izvajanja usmeril v podporo predlo`enega teksta te skupine. Hvala.
IGOR BAV^AR: To se mi zdi, gospod predsednik, glede na ~as, ki je pred nami, izjemno pomembno vpra{anje in mislim, da je to ena pomembnih dilem, ki se je moramo
lotiti. Drugo vpra{anje, ki se mi zdi vpra{anje garancij, za katerega sem vsaj jaz iz te razprave razbral in se v bistvu pridru`ujem Cirilu Ribi~i~u, ki pravi, da verjetno nimamo ~asa za to, da bi v ustavno besedilo te garancije zapisali tako, kot je predlagal gospod
Grad, kar bi bilo po mojem mnenju ustrezneje. Tukaj sta {e vedno dva predloga, eden je
vzajemnost, drugi je dedovanje, ki je v predlogu Socialdemokratske stranke pa mislim,
da tudi v Mozeti~evem predlogu - zdaj ga nimam pred seboj - in v sedanjem besedilu ustave in tretji~, vpra{anje ve~ine, kjer imamo razli~ne predloge glede tega, ali vseh poslancev ali samo prisotnih. To so po mojem mnenju te tri dileme, ki jih moramo razre{iti.
Jaz sem za to, da danes pridemo do predloga. Mislim, da bi bilo pametno, ~e bi se za
kratek ~as, tako kot si predlagal, predsednik, prekinilo in posku{alo priti do enega novega teksta, predvsem pa, da bi v tem odmoru tudi raz~istili, kako bi lahko premostili to
oviro, do katere bi pri{lo, ~e bi se odlo~ili za ustavno besedilo, ki bi govorilo o zemlji{~ih in kateri zakon je ta, ki bi omogo~il, da bi vendarle lahko do 15. ure tudi ratificirali
Evropski sporazum; ob tem, da verjamem, da je danes kolegij, in teh informacij nimam,
dolo~il dnevni red sprejemanja teh zakonov, da bi lahko primerjali vsa ta vpra{anja.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Bav~ar. S to tretjo dilemo se
strinjam, ki sem jo pozabil omeniti, ki bi jo lahko delno tako opredelil, ali bo imela sprememba ustave dva odstavka ali enega. Gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Ta dilema, ali zemlji{~a ali nepremi~nine - zemlji{~a se je hotelo tukaj s tem motivom, da bi {li na o`anje tistega, kar se sprejema z dvotretjinsko ve~ino. Mislim, da so ti argumenti, ki so bili tu povedani, dovolj prepri~ljivi, da bi pri nepremi~ninah tudi morala biti omenjena tako vzajemnost kot mo`nost mednarodne pogodbe. To bi se dalo razre{iti verjetno na ta na~in, da bi o zakonu in o dvotretjinski ve~ini
govorili v tretjem odstavku, se pravi v drugem odstavku sprememb. Se pravi, da je prvi
odstavek nespremenjen, da je drugi odstavek tak{en, kot je tukaj, da se nana{a na nepremi~nine in se glasi tako, da tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah ob pogoju vzajemnosti in pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali mednarodna pogodba,
ki jo ratificira Dr`avni zbor in potem se v tretjem odstavku re~e, da se zakon o tem in
tem sprejema z dvotretjinsko ve~ino.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej bi v obeh odstavkih govorili o nepremi~ninah?
dr. CIRIL RIBI^I^: V zadnjem bi samo o zemlji{~ih.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: V prvem in drugem pa o nepremi~ninah.
dr. CIRIL RIBI^I^: Osnovno je to, da bi posebej izrekli zakon, ta bi se pa nana{al
samo na zemlji{~a in na tisti krog vpra{anj, kjer se dogovorimo, da brez dvotretjinske
ve~ine ni mo`no sprejeti odlo~itve, ki je pa ozek.
IGOR BAV^AR: Ali to pomeni po tvojem predlogu, da bi morali zakon iz tretjega
odstavka sprejeti pred ratifikacijo Evropskega sporazuma?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Bav~ar je vpra{al, ~e bi bilo po tej
dikciji potrebno zakon iz tega novega tretjega odstavka sprejeti {e pred ratifikacijo pridru`itvenega sporazuma. Namre~ to razmi{ljanje, ki ga je prej prof. Bohte odprl, drug ni
v tem smislu razmi{ljal. Vi ste odprli tak pogled na to. Bilo je vpra{anje, kako, to je sedaj
nekoliko ob rob temu, danes smo se na kolegiju dogovorili za logistiko - ta beseda je sedaj zelo popularna - dela Dr`avnega zbora. Jutri in ~etrtek dopoldan se bodo delovna
telesa ukvarjala s temi {estimi zakoni, ~etrtek popoldan ob 14. uri se pri~ne izredna seja;
petek je tudi namenjen temu t.i. paketu, v ponedeljek pa bi bila druga izredna seja, na
kateri bi odlo~ali o ustavni spremembi. Jutri dopoldan ob 10. uri pa je potrebna {e ena
izredna seja, ker je eden od zakonov, ki je v tem paketu, `e v drugem branju in ga mora
Dr`avni zbor s poslovnikom, na seji Dr`avnega zbora, umakniti iz procedure. To je na{a
logistika. Prosim, prof. Bohte.
dr. BORUT BOHTE: Se opravi~ujem, da se tokrat ogla{am, gospod predsednik,
ampak mislim, glede na izvajanje kolega prof. dr. Ribi~i~a, da ni potrebno zadr`ati prvi
odstavek 68. ~lena, ~e govorimo v na{em spremenjenem predlogu o nepremi~ninah.
Tudi glede zakona, ideja zakona in pogodba je vsebovana v tem predlaganem tekstu.
Lahko se samo pogovarjamo, s kak{no ve~ino naj bi eden ali drugi bil sprejet. Ampak,
mislim, da potem ni nikakor, to bi bila tavtologija, ~e bi ohranili prvi odstavek, v
kon~nem spremenjenem tekstu pa govorili o nepremi~ninah. Hvala lepa.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Delovna strokovna skupina bi morala imeti
neko jasno usmeritev, ker ~e ne, bo te`ko pripravila nek nov tekst. Vpra{al bi najprej
glede lo~itve nepremi~nin in zemlji{~. Vpra{al bi ~lane Ustavne komisije, kak{na so
va{a stali{~a, ali ostane samo to, kar je vlada od za~etka predlagala, da se govori samo o
nepremi~ninah ali pa iz dolo~enih razlogov vendarle ohranimo to dvojnost in govorimo
tudi o zemlji{~ih. Prosim.
IGOR BAV^AR: Ali si s tem postavljamo pogoj, da ustrezen zakon sprejmemo pred
ratifikacijo. Jaz do sedaj na ta vpra{anja...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ali lahko to vpra{anje gospoda Ba{kovi~a
vpra{amo?
MILAN BA[KOVI^: ^e bi hoteli s to ustavno spremembo postaviti posebna pravila za tako mednarodno pogodbo, seveda, da bi bila ustavna, bi moralo biti prej sprejeto,
~e bi hoteli korektno slediti temu zaporedju. Dokler pa take norme ni, je stvar druga~na.
^e bi ustavo samo spreminjali brez teh dodatkov ve~in, bi bila samo stvar procedure.
Skratka, ~e damo mednarodni pogodbi tak status, da lahko regulira vpra{anje lastnine,
potem v vsakem primeru mora biti ustava prej spremenjena.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Bohte, prosim, ~e bi {e enkrat jasno
povedali va{ pomislek, ki ste ga prej.
dr. BORUT BOHTE: Najprej bi na to odgovoril. ^e je ustava, seveda je to predpogoj. ^e je ustava tako spremenjena kot se predlaga, potem se lahko na tej osnovi ratificira evropski sporazum. Ker je v ustavo s spremembo vne{ena ideja tudi mednarodne pogodbe, ki to dovoljuje tujcem. Zato menim, da nekega posebnega zakona za to ne bo
treba, ker ta spremenjeni predlog govori ali o zakonu, kar je seveda lahko tudi dalj{a
procedura in treba zelo razmisliti, kaj bo v tej zakonodaji in kako bodo tujci omenjani;
mislim, da je to zelo dolg proces, ampak, da si odpremo pot z vna{anjem pojma mednarodne pogodbe zato, da se lahko isto~asno ko je spremenjena ustava, tudi pristopi k ratifikaciji evropskega sporazuma. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Cerar. Ali smo to dilemo razre{ili?
Gospod Bajc.
JOSIP BAJC: Mogo~e samo ugotovitev ali razmi{ljanje ali razlikovanje med pogoji
pridobitve nepremi~nin in pogoji pridobitve zemlji{~. Jaz mislim, da ob razli~nem urejevanju tega podro~ja, bo prihajalo do tega, kar se je do sedaj dogajalo, da je nekdo lahko
kupil hi{o, nekdo je lahko kupil tovarno na zemlji{~ih, katerih ni mogel pridobiti. Poznamo razmere v zemlji{ki knjigi, da nekdo razpolaga z nepremi~nino, ki se nahaja na
nekem zemlji{~u in verjetno taka re{itev v tem bi lahko tudi do tega pripeljala, recimo,
~e tisti zakon, ki bo urejal promet z zemlji{~i, ne bo {el skoz Dr`avni zbor zaradi tega,
ker bomo zahtevali neko posebno kvalificirano ve~ino in verjetno do tega lahko pride,
ker ~e pustimo prvi odstavek, pa re~emo: nepremi~nine pod takimi in takimi pogoji kupuje zemlji{~a, pa ... tega zakona, ki bo to omogo~al, ne sprejmemo. Recimo, poznamo
primere, da se je o tistem zakonu iz leta 1956 o stavbnih zemlji{~ih, ko se ni smelo prodajati takrat dru`benih ali pa SLP zemlji{~, da so ljudje kupovali hi{e, ki so sedaj {e vedno na dru`benih zemlji{~ih.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gre za vpra{anje, ki je klju~no, ali predlagatelji, ki so imeli svoje predloge, vztrajajo na svojih predlogih. Prej sem tako razumel gospoda Mozeti~a, da z usmeritvijo, ki je zapisana v tem delovnem besedilu, da se strinja.
Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Predlagam, da v tem ~asu dela strokovna skupina tudi varianto z
zemlji{~i.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: V zvezi s temle - mi smo {li zaradi spro{~anja na{e ustave v
spremembo ustave. Zdaj je pa nevarnost v tem, da bomo zaostrili pogoje za ostale nepremi~nine, ki niso zemlji{~a. Zaradi tega je ta logika, da so zemlji{~a posebej - logika,
ki je dosti enostavna in prepri~ljiva. Res pa je, da se drugi odstavek, ~e bi dvotretjinsko
ve~ino posebej urejali, nana{a samo na vzajemnost. Ta vzajemnost pa se mi zdi, da ni
tak{en pogoj, ki bi bil neka posebna zaostritev oziroma se mi zdi, da je kar logi~en za te
meddr`avne odnose. ^e je pa dvotretjinska ve~ina tukaj, potem je pa treba omejiti na
zemlji{~a, druga~e bodo tolma~ili to spremembo kot omejevanje, ne pa kot {irjenje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Predlagal bi in vas spra{ujem, ali je sprejemljivo za vas, da bi nadaljevali ob 14. uri? Danes seje Dr`avnega zbora ni. Gospod Jan{a. Ali
lahko nadaljujemo ob 14. uri? Sejo bi nadaljevali ob 12.15 uri.

***
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: V ~asu prekinitve seje sem bil v stiku z delovno strokovno skupino kot tudi z nekaterimi drugimi ~lani Ustavne komisije. Moja ocena
je naslednja: da se ve~inska odlo~itev ~lanov Ustavne komisije nagiba v smer, da se v
vsebini spremembe ustave da razlo~itev med nepremi~ninami in zemlji{~i, da pa se je
ob tem odprla neka zelo resna dilema, za katero je potreben tehten strokovni premislek. Namre~, ~e se vklju~i tudi zemlji{~a, kaj to pomeni za ratifikacijo pridru`itvenega
sporazuma. Ta dilema je prisotna in {e ni bila razre{ena. Drugo vpra{anje, ki ima predvsem politi~no konotacijo, pa je vpra{anje kvalificirane ve~ine oziroma ve~in, s katerimi naj bi se sprejemali ali zakoni ali pa mednarodna pogodba. Zaradi tega predlagam,
da danes sejo prekinemo in jo nadaljujemo v ~etrtek ob 10. uri. Do takrat bi posku{ali
odgovoriti na to temeljno dilemo in tudi predlagati re{itev. S tem bi sejo zaklju~il. @eli
gospod [pileti~ besedo?
BOGOMIR [PILETI^: Ne v zvezi s tem.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a, s tem?
JANEZA JAN[A: Ta dilema, ki ste jo najprej navedli, tudi ~e obstaja, je zelo enostavno re{ljiva. V prvem odstavku se potem doda "ki jih dolo~a zakon ali mednarodna
pogodba" in je zadeva re{ena. To ni noben te`ak problem, ~e se postavlja to vpra{anje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: V tej razpravi so bila vendarle odprta {e nekatera druga vpra{anja na to temo in bi predlagal, da jih v miru prou~ijo, da imamo do ~e270
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trtka zelo jasen odgovor na to vpra{anje. [e posebej bi apeliral na vas, spo{tovani ~lani
Ustavne komisije, da vendarle posku{ate zgraditi ta konsenz, ki je tudi zapisan v nekem
drugem sporazumu, torej, glede ve~in, s katerimi se bodo sprejemali ali zakon ali pa
mednarodna pogodba. To je klju~na tema za ~im ve~ji konsenz za spremembo ustave.
Mislim, da sta dva dneva v tem smislu vendarle pomembna. Proceduralno ima {e gospod [pileti~.
BOGOMIR [PILETI^: ^isto mimo tega sem hotel vpra{ati, kaj je z delovnimi telesi,
ki so bila `e sklicana za vse te dneve, vsi dopoldnevi so `e napolnjeni. Ali bodo zasedala
samo delovna telesa in obravnavala zakone, ki se bodo na izredni seji ali ostanejo sklici
v veljavi z ostalimi.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prvo varianto je podprl tudi kolegij predsednika Dr`avnega zbora. V tem ~asu ste vsi poslanci tudi prejeli dopis s to~nim predlaganim dnevnim redom v naslednjem tednu ali {e ve~ naprej. Hvala lepa za udele`bo.
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
USTAVNA KOMISIJA
1. nadaljevanje 4. redne seje
(10. julij 1997)
Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Ustavne komisije

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Pri~enjam nadaljevanje Ustavne komisije
Dr`avnega zbora Republike Slovenije. ^etrto sejo smo prekinili pri drugi to~ki, pri nadaljevanju razprave o predlogu akta o spremembi Ustave Republike Slovenije. Ustavna
komisija je sklep~na in lahko dela. Pozdravljam vse, ki ste pri{li na nadaljevanje te seje.
V~eraj se je sestala na delovnem pogovoru tudi strokovna skupina v raz{irjeni sestavi,
obravnavala nekatere dileme in vpra{anja, ki so se odprla na zadnji seji in bi prosil dr.
Kau~i~a, ~e na kratko predstavi stali{~a oziroma ugotovitve delovne skupine, strokovne
skupine. Prosim.
dr. IGOR KAU^I^: Hvala lepa predsednik. Torej na{ namen je bil, da prou~imo
vse dosedanje predloge, ki jih je dobila Ustavna komisija s strokovnega vidika, pri ~emer smo na ta dogovor povabili tudi druge strokovnjake, prof. Bohteta, predstavnike
vlade oziroma vladne slu`be za zakonodajo z gospodom Jankom, predstavnike parlamentarnega sekretariata za zakonodajo ter med predlogi, ki so bili doslej vlo`eni, se ukvarjali zlasti z vpra{anjem strokovnega vidika razlikovanja, oportunosti razlikovanja
zemlji{~ od nepremi~nin. Namre~, ~lanom skupine se zdi to vpra{anje klju~no, zato je
vsak, kolikor je bilo seveda mogo~e, konzultiral tudi strokovnjake, ki `al niso prisotni,
da bi dobili kar se da kompetentno mnenje o teh vpra{anjih. Pri tem je skupina pri{la do
naslednjih stali{~. Prvi~, strokovno nismo na{li nikakr{nih razlogov in utemeljitev, da bi
na ustavni ravni, poudarjam, na ustavni ravni izvajali lo~itev med nepremi~ninami, ki
zajemajo tudi zemlji{~a, kot vemo, in posebej zemlji{~a. Poudarjam, na ustavnopravni
ravni, kajti na ni`jih ravneh je povsem obi~ajno, da se uvajajo razli~ni re`imi urejanja nepremi~nin, vendar kot re~eno, omejujemo se samo na ta del in to je seveda obi~ajno
tudi v drugih dr`avah. Primerjalnopravno, kot tudi konvencijsko in notranje pravno, nismo na{li razlogov, da bi tako ureditev, ki je predlagana, podprli. Pri tem vidimo naslednje nevarnosti. Prvi~, na mednarodno pravni ravni menimo, da bi lo~itev nepremi~nin
in zemlji{~ povzro~ila pri podpisnicah evropskega sporazuma dvom v na{o iskrenost,
da smo ta trg liberalizirali, torej ga enotno uredili, in da se pod tako imenovano dvotretjinsko ve~ino za zemlji{~a, torej za zakon, ki bi urejal ta vpra{anja, ne skrivajo kak{ni
drugi nameni. Namre~, ~e teh namenov ni, potem ni videti razlogov, da jih lo~ujemo. Mi
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seveda se zavedamo, da v predlaganem besedilu, to je drugega odstavka, ne gre za materialno pravno re{itev zemlji{~ od nepremi~nin, ampak gre v bistvu za formalno pravno. To pomeni, da se dolo~a samo kvalificirana ve~ina za sprejem teh predpisov, pa
vendarle. Mislimo, da bi lahko glede na prej omenjeno, torej enoten pojem nepremi~nin, lahko to vzbudilo dvom, ~e bi v ustavnem besedilu, poudarjam, v besedilu ustavne spremembe bila vsebovana tak{na razlika. Drugi~. Tudi konvencija tega razlikovanja ne pozna, pa tukaj ne mislimo samo na konvencijo, ki je predmet obravnave, ampak tudi na druge konvencije. Tudi na{i kolegi civilisti tak{nega razlikovanja ne poznajo; omenjam seveda kolege, ki smo jih uspeli konzultirati v tako kratkem ~asu. Tretji~.
^e bi ta dvojni re`im ohranili, se z notranje pravnega vidika postavljajo naslednje dileme. Nedore~enost oziroma neodrejenost zakona, ki ga omenja drugi odstavek, bi lahko
pripeljal do zmede, do nejasnosti o tem, kateri so tisti zakoni, torej ali samo tisti, ki izrecno omenjajo tujce in lastnino na zemlji{~ih ali vsakr{ni zakoni, ki urejajo to materijo in je
za njih potrebna posebna kvalificirana ve~ina. Drugi~, kdo bi o tem odlo~al, ~etudi je
gospod Janko prepri~ljivo dokazal, da v bistvu gre vsebinsko samo za en zakon, ki bi
lahko urejal ta vpra{anja in ne za ve~ zakonov, torej z notranjepravnega vidika izra`amo
bojazen, da bi pri{lo do razli~nih interpretacij in do razli~nih tudi mogo~e zaradi tega
ovir v zakonodajnih postopkih, ki se pripravljajo v zvezi s to zakonodajo. ^lani skupine
smo tudi menili, da bi tem na{im pogledom in stali{~em najbolj ustrezal predlog, ki smo
ga predstavili na prej{nji seji, ki je v bistvu vsebinsko identi~en s predlogom, ki ga je posredovala vlada. To je, da bi v ustavnem besedilu imeli samo en, torej enoten pojem nepremi~nine z vsemi potrebnimi za{~itnimi mehanizmi, tukaj mislim na vzajemnost, ki se
nana{a tako na zakon kot tudi na mednarodno pogodbo in da zato drugega odstavka
torej lo~evanja in uvajanja posebnega re`ima za zemlji{~a ne bi bilo potrebno. Seveda
smo se ob tem zavedali, da so razli~ni interesi strank vendarle, ko gre za ve~ino lahko
uresni~ljivi na druga~ne na~ine, torej na take na~ine, ki ne posegajo v besedilo ustave,
besedilo spremembe, temve~, da se tem lahko ustre`e na ni`ji ravni, torej zakonski ravni, kajti `e ustava pravi, da se ve~ine lahko dolo~ijo ne samo z ustavo, ampak tudi z zakonom, zato jih ni potrebno vklju~evati v ustavno besedilo. Seveda pa pri tem upo{tevamo, tako notranjepravne kot mednarodnopravni aspekt, strokovnjaki za mednarodno pravo, zlasti prof. Bohte, vztrajajo, da je re{itev ki je ponujena, ki sem jo prej omenil,
zadostno jamstvo, da je interes, javni interes s tako dikcijo povsem za{~iten, da bi dodatna dikcija ali sedaj obravnavan drugi odstavek v bistvu lahko pripeljal do dvoma, ali bi
mogo~e ~lanice sploh podpisale tak sporazum. Seveda tukaj sploh ne omenjam tudi Ustavnega sodi{~a, ki je izrecno omenilo, da je potrebna ta skladnost mednarodne pogodbe s spremenjeno ustavo. Torej, ~e zaklju~im, enotnega mnenja smo, da bi bilo potrebno vendarle v ustavni komisiji se osredoto~iti na ta problem in vendarle sprejeti strokovno po na{em mnenju nesporno re{itev, kajti vsaka druga lahko povzro~a zaplete
nerazumevanja, tako na notranje- kot na zunanjepravnem podro~ju. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, dr. Kau~i~u. @eli {e kdo besedo
od strokovnjakov? Dr. Bohte.
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dr. BORUT BOHTE: Hvala lepa gospod predsednik in spo{tovani poslanci in poslanke! Jaz se v celoti strinjam z izvajanji mojega kolega dr. Kau~i~a, bi pa rad iz mednarodno pravnega stali{~a, vendarle le nekaj posebnih poudarkov dodal, da bi morda la`ji
bil ta mednarodno pravni vidik razumljen. Jaz bi dodatno k tistemu, kar sem `e zadnji~
govoril in temu kar je dr. Kau~i~ povedal, rad omenil, da je poleg ustavnopravnih razlogov za to na{e skupno stali{~e stroke poleg argumentov, ki so ustavno primerjalnopravne narave in poleg civilnopravnih argumentov, jaz sem prav danes {e govoril z na{im
prodekanom, prof. dr. Markom Ile{i~em, ki je kategori~no trdil, da to razlikovanje tudi
iz civilnopravnega stali{~a absolutno ni na mestu, da pa so tudi zelo pomembni mednarodni upravni vidiki. No in glede tega moram re~i, da mi gre predvsem za vpra{anje
kako tretirati spremembo ustave iz tega vidika in pa ratifikacijo evropskega sporazuma.
Mednarodna pogodba je po definiciji z mednarodnega prava iz Dunajske konvencije o
pogodbenem pravu soglasje volj mednarodno pravnih subjektov o nekem vpra{anju,
glede katerega `elijo dose~i dolo~ene mednarodne pravne u~inke. Pri tem pa so osnovna na~ela pacta sunt servanda, torej pogodbe je treba spo{tovani, izvajati jih je bona
fide, v dobri veri, ~e rezerve niso izrecno dopustne, se rezerv ne sme dodajati ob sprejemanju mednarodnih pogodb, za neizvajanje mednarodnih pogodb se pogodbenice ne
smejo sklicevati na svojo notranjo zakonodajo, pa vklju~no z ustavo, torej morajo spremeniti ali ustavo ali zakonodajo ali pa odpovedati mednarodno pogodbo, o tem govori
tudi 67. ~len na{ega zakona o zunanjih zadevah, ~e pride do kolizije, do nasprotij med
normami pogodbe in pa zakona. Torej, mednarodnopravna obveza na vsak na~in ostane, no mi smo sedaj pred tem, da je Ustavno sodi{~e dalo svoje mnenje, ki je obvezno za
Dr`avni zbor, da je pred ratifikacijo evropskega sporazuma potrebna sprememba ustave, in dovolite mi, jaz se res opravi~ujem, ne bi `elel, da izpade ta moja intervencija sedaj kot neki napad na ustavno sodi{~e, to tudi javno ne polemiziram za enkrat {e s temi
stali{~i, ampak bomo imeli jeseni dve zelo pomembni strokovni posvetovanji, kjer
bomo s strokovnega stali{~a analizirali, jaz mislim, da tudi kritizirali stali{~e Ustavnega
sodi{~a, torej ve~inskega mnenja. Mislim v tej zvezi, da sem skoraj dol`an re~i, da mislim da ni prav, da ni fair, da se v sredstvih javnega obve{~anja poudarja in omenja samo
ve~insko mnenje. Bilo je tudi eno nasprotno mnenje, ki ni izdano {e nikomur, oziroma
sredstva javnega mnenja niso izvajala, da je na{a stroka svoje mnenje dala. To je tudi Ustavno sodi{~e v svojem mnenju omenilo, je bilo pa objavljeno tudi v ~asopisu Delo, no,
in mi smo takrat stali na stali{~u, da bi za tisto interpretativno izjavo, ki smo jo dali, bilo
mo`no iti v ratifikacijo z navedbo na{ega razumevanja, to ne bi bila rezerva na{ega razumevanja, kako mi pojmujemo, kdaj mednarodnopravne obveze nastanejo za Republiko Slovenijo, torej po mednarodnopravni uveljavitvi tega sporazuma, za kar bo {e nekaj let preteklo, pa {e z dodatnimi roki {panskega predloga, ki ga vsi tako kritizirajo. No,
jaz mislim, da se je sedaj izkazalo, da ima celo zelo koristne dolo~be notri s temi odlagalnimi roki, torej da bi po tej poti z ... izjavo, pri ~emer bi se pa seveda Dr`avni zbor, ki
bi ratificiral to pogodbo, pa obvezal - in to je Dr`avni zbor tudi `e storil - torej, jaz mislim, da tukaj ne bi bilo problema, da pa bo v najkraj{em mo`nem ~asu - na vsak na~in
pa {e pred mednarodno pravno obvezo, ker priloga trinajst govori o tem, da je treba ob
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za~etku veljavnosti zagotoviti, da bodo tujci lahko -, da bi bilo to mo`no ratificirati in
zato mi dovolite, da ~isto svoje osebno mnenje dam, da mislim, da je skrajno zlonamerno, da se v javnosti preko sredstev javnega obve{~anja - v~eraj zve~er smo tudi imeli dr.
Bu~arja na televiziji sli{ati, ko je napadel predsednika republike in da se vlado napada
in skratka vse tiste, ki so tak{nega pravnega rezoniranja, ki sem ga dal - in ki mislim, da
ima svojo mednarodnopravno podlago se zavzemali za ratifikacijo pred spremembo
ustave in opredeljevali tiste kot ljudi ali pa institucije, ki ravnajo v nasprotju s pravno
dr`avo in pravnim redom. Mislim, da je to absolutno nemogo~e in se opravi~ujem, da
sem to rekel, ampak v javnosti sem rekel, ne maram zaenkrat, zlasti ne {e pred temi strokovnimi na{imi sre~anji polemizirati, ampak ~util sem ~isto osebno potrebo, da to v tej
zvezi povem. Ampak sedaj je, kar je. Mnenje Ustavnega sodi{~a je obvezno za Dr`avni
zbor in sedaj govorimo na tej seji o spremembi ustave. In ko govorimo o tem, in ko je
stroka podprla predlog vlade, ki ga je ponovno omenil moj kolega, dr. Kau~i~, menimo,
da so v tem tekstu vse garancije. Prvi~ zato, da se lahko enako tretira pojem nepremi~nine vklju~no z zemlji{~i. Drugi~, pogoj vzajemnosti je notri. Tretji~, mednarodna pogodba je omenjena, ki sedaj lahko omogo~a po mnenju Ustavnega sodi{~a ratifikacijo
evropskega sporazuma, torej sporazuma o pridru`itvi Republike Slovenije Evropski
skupnosti. Vse to so ti razlogi, zakaj mislimo, da je potrebno to nelo~evanje in da mora
na vsak na~in sedanji prvi odstavek 68. ~lena izpasti in ne sme biti posebej kot dodatek
k temu novemu predlogu. Jaz pa mislim, da je `e inkorporiran vsebinsko. Saj je dolo~ba, da zakon lahko podeljuje tujcem pravico do pridobivanja nepremi~nin, `e vsebovana v tem novem predlogu, torej ni nobene potrebe, da bi se posebej obdr`al. ^e bi
pa kdorkoli predlagal, da ostane prvi odstavek {e naprej, in bi pri spremenjenem tekstu
ustave 68. ~lena bilo govora samo o zemlji{~ih, potem bi bil pa velik problem. Potem pa
vidim problem v tem - in o tem sem zadnji~ govoril in ne vem, morda res nisem bil dovolj jasen, se opravi~ujem -, potem bi ratifikacija s strani Republike Slovenije evropskega sporazuma ne bila popolna, pa ne samo iz teh razlogov, ki jih je kolega Kau~i~ omenil, da bi lahko ~lanice Evropske unije smatrale, da dr`imo figo v `epu ali pa da nismo
bili iskreni. Ne zato, ker mi ne bi po tisti definiciji mednarodne pogodbe in na~elih, ki
veljajo za mednarodne pogodbe, izpolnili vsebine, obveznosti tega, kar izhaja iz evropskega sporazuma, ki govori samo o pridobivanju lastninske pravice na nepremi~ninah.
To se pravi, mednarodna pogodba bi dovoljevala samo ratifikacijo mednarodne pogodbe, ki govori o zemlji{~ih, za nepremi~nine, torej za tisti ostali del, bi morala pa en posebni zakon sprejeti. To je tisto, kar sem zadnji~ razlagal. To se pravi, da ne bi mogli
bona fide ratificirati evropskega sporazuma, morali bi odlo`iti ratifikacijo, iti v spremembo po dikciji prvega odstavka sedanjega 68. ~lena ustave v sprejem nekega zakona. ^e pa bi tak zakon sprejeli, ki bi `e sam po sebi takoj podelil pravico tujcev do tega,
ja, potem pa sploh ne vem, zakaj sploh {e govorimo o obvezah, ki bi jih imeli, po ne
vem koliko letih, {ele po evropskem sporazumu. Torej, mi bi prejudicirali, sami bi si nalo`ili obveznosti predhodno. Mislim pa, da vsi tisti, ~e sem prav razumel, ki so se zavzemali za ohranitev prvega odstavka, so imeli skrb, in tudi zato v va{em parlamentu hitite
s sprejemanjem za{~itne zakonodaje, da vendarle slovenski dr`avljan ne bi bil diskredi4. seja Ustavne komisije DZ RS
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tiran proti tujemu dr`avljanu. To so razlogi, zaradi katerih, se opravi~ujem, da sem bil
malo dalj{i, menim, da je to skupno stali{~e pravne stroke, in sicer vseh pravnih vej, utemeljeno v tej smeri, kot je kolega Kau~i~ povedal. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa dr. Bohtetu in dr. Kau~i~u za strokovno mnenje, ki sta ga podala k temu vpra{anju. Jaz bi lahko takoj nadaljeval sejo in bi
vpra{al tukaj prisotne predstavnike, ~lane ustavne komisije, ali gradimo konsenz na tisti
vsebinski spremembi, ki se glasi: "Na zemlji{~ih lahko tujci pridobijo lastninske pravice
z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti ali pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ki ga Dr`avni
zbor sprejme z dvotretjinsko ve~ino." To je dikcija vlade, ki je dobila podporo, smo
sli{ali tudi... Ne. Se opravi~ujem. Sem napa~nega prebral. V ustavi Republike Slovenije
se 68. ~len spremeni, tako da se glasi: "Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba
ob pogoju vzajemnosti." Za prej{njo sejo smo vam pripravili gradivo, predlog vlade, potem pa spremenjeno stali{~e oziroma predlog Janeza Jan{e in Miroslava Mozeti~a. Vse
to imate v gradivu. Lahko vam to razlo`imo. Jaz sem prebral stali{~e, predlog, ki ga je
dala vlada. Ni~ novega gradiva ni na to temo. Poglejte, delovni tekst, ki smo ga imeli
tudi kot osnovo za prej{njo sejo oziroma to sejo, pa je tudi morda neka kombinacija
vseh teh predlogov, ampak jaz sem samo prebral tisti predlog, ki ga je podprla strokovna skupina, da ne bo nesporazuma. Prosim, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Moje stali{~e je tak{no, da tole, kar je bilo z vidika stroke re~eno, je absolutno sprejemljivo. Prvi~ to, da ne smemo na na~elni ravni, na ustavni ravni
lo~evati nepremi~nin in zemlji{~, se pravi, da jim isti status zagotovimo, da v tem prvem
odstavku govorimo o vseh nepremi~ninah, to opozorilo je na mestu in bi ga bilo treba
spo{tovati in drugo opozorilo, da moramo iskati tako re{itev, da bo mo`na ratifikacija,
da ne bo treba ~akati na spremembo zakona. To se seveda tudi da s formulacijo re{iti in
to drugo opozorilo mislim, da je ravno tako koristno in uporabno. Tista dilema, ki zame
ostane odprta, je to, ali ne bi ob spo{tovanju teh na~el in ob tako zapisani spremembi
ustave v drugem odstavku vendarle lahko rekli, da nek ozek zakonodajni segment je pa
tak{en, da se o njem odlo~a z dvotretjinsko ve~ino. Tukaj ne mislim, da gre za neko
na~elno lo~evanje nepremi~nin in zemlji{~ oziroma zemlji{~ kot ene od teh pojavnih
oblik nepremi~nin, ampak da gre za interes opozicije, da sodeluje na poseben na~in, ki
terja seveda sporazumevanje in visoko stopnjo soglasja. Pri nekem zelo ozkem segmentu imamo tudi v drugih delih ustave tak{ne segmente ozko dolo~ene in zelo restriktivno
dolo~eno, kdaj se nekaj sprejema na tak{en na~in. Tako, da bi iz tega vidika, ~e bi hotel
to, kar govorim, povedati kako bi se glasilo, bi se glasilo tako, da tujci lahko pridobivajo
lastninsko pravico na nepremi~ninah, ob pogoju vzajemnosti in pod pogoji, ki jih dolo~a mednarodna pogodba, ki jo ratificira Dr`avni zbor ali zakon, drugi odstavek bi pa
rekel, da se zakon o na~inu pridobivanja zemlji{~ sprejema s kvalificirano ve~ino, z
dvotretjinsko ve~ino. Mislim, da bi tukaj spo{tovali ta temeljna izhodi{~a. Sedaj seveda
razmi{ljanje o tem, kako ta zakon ~im o`je postaviti, da ne bo to {irok sklop zakonskih
predpisov, je seveda {e posebno strokovno vpra{anje, ampak vsa razprava v tej komisiji
se je nagibala v tej smeri, da je pri teh najpomembnej{ih odlo~itvah, ki bodo prakti~no
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najpomembnej{e, ~e prav razumem, za tiste tujce, ki ne bodo iz dr`av ~lanic Evropske
zveze, se nagibala k temu, da je glede tega potrebna tak{na kvalificirana ve~ina, kjer je
ostalo pa~ tudi odprto vpra{anje ali je absolutna ali relativna. Ampak v tej smeri vidim
to, da bi lahko izhajalo od tega, kar se je nakazoval tukaj kot sporazum ob upo{tevanju
teh strokovnih izhodi{~ in samo {e eno stvar bi rekel. Glede na to, da imamo v tem
Dr`avnem zboru sprejet sporazum politi~nih strank, tako v zvezi s spremembo ustave
kot v zvezi s spremembo za ratifikacijo mednarodne pogodbe in tudi, da je bila opozicija pravzaprav tista, ki je terjala hitro sprejemanje zakonodaje s tega podro~ja kot tako
imenovane za{~itne zakonodaje, se seveda ta pomen kvalificirane ve~ine seveda
zmanj{uje, ker gre dejansko za vpra{anja, ker so se vse stranke zavedale in kjer je tudi
opozicija izrecno pokazala poseben interes in se zavezala aktivno sodelovati pri teh odlo~itvah. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Kdo `eli besedo? Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa gospod predsednik. Dvotretjinska ve~ina je `e
tukaj v trenutku, ko se lotimo spremembe ustave. To se pravi, da so neki politi~ni razlogi, ki diktirajo poseben re`im, kar zadeva nepremi~ninsko zakonodajo za pravice tujcev
in bi se tega lotili v trenutku, ko {e ne vemo, kako se bo v Evropski uniji to vpra{anje tretiralo v bodo~e. To pomeni, da bi zacementirali neko zadevo, ki bi vsaki~ ob mo`nih
spremembah teh nepremi~ninskih re`imov bi zahteval vedno znova in znova dvotretjinsko ve~ino. Skratka, meni se ne zdi to smotrno in pametno in, eno je spremeniti zakon za neko normalno ve~ino, drugo je pa naletavati stalno na posebne ve~ine pri neki
materiji, ki prej ali slej ne bo vezana na politi~ne {pekulacije, kot je ta trenutek, ampak
verjetno, upam vsaj, da tudi v tej de`eli po razmi{ljanju okoli statusa nepremi~nin itn.,
pa~ normalno kot je skorajda povsod. Potem takem bi prosil te, ki ho~ejo dvotretjinsko
ve~ino za sprejem zakonov, ki to regulirajo, da povedo zakaj, ker utemeljitve, potrebe
po tem nisem sli{al doslej in mislim, da Ustavna komisija ne more kar tako na pamet, ker
se nekomu zdi nekaj, kar se mu zdi politi~no relevantnega, pa~ odlo~ati, ker druga~e ne
bo ve~ine. Mislim, da je potrebna ena utemeljitev o razlogih, zakaj ta zakonodaja bi morala biti sprejeta z dvotretjinsko ve~ino. Na ta na~in bi la`je delali naprej. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Replika, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz sem izhajal iz teh dosedanjih razprav v tej komisiji pa tudi
pri sporazumevanju strank, in pri dovolj jasni zahtevi vrste politi~nih strank, da bi o tako
zelo pomembnem vpra{anju odlo~ali s kvalificirano ve~ino. To do sedaj ni bilo sporno,
je bilo eno od izhodi{~ tega dogovarjanja. Jaz ne razumem, zakaj bi sedaj na na~elni ravni posku{ali temu ugovarjati, ko imamo vendarle v ustavi `e v nekaj primerih stvari urejene na tak{en na~in, da je stro`ja ve~ina predpisana. Strokovna kritika na{e ustave je,
da imamo preve~ razli~nih ve~in, je seveda na mestu, ampak mi tega ne bomo pokvarili
oziroma to ne bo zaradi tega, ~e bi se odlo~ali pri tej to~ki. Najbr` bi bilo zlobno, ~e bi
gospoda Battellija spomnil, da imamo tudi na~in odlo~anja s soglasjem o tistih zakonih,
ki se zgolj nana{ajo na uresni~evanje pravic italijanske in mad`arske narodne skupnosti, kar je pa dale~ stro`ja ve~ina. Tam mora biti pa soglasje predstavnikov narodnih
skupnosti, ampak seveda, za nek ozek krog vpra{anj, na katerega se lahko vpliva tako
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ali druga~e. S tako re{itvijo se v ustavi strinjam in sem jo vedno zagovarjal proti tistim, ki
so jo kritizirali. Ampak, da sedaj ne bi mogli jasno povedati. Glede na to, da imamo sporazum politi~nih strank in da se stvari posku{ajo sporazumno delati, da ni en ozek zakonski segment pa vendarle tak{en, da bi bilo smiselno, da se o njem odlo~a s kvalificirano ve~ino. Se pravi, na na~in sporazumevanja, ker se posku{a dosegati ustavna ve~ina. To se mi zdi smiselno, {e posebej zaradi tega, ker to ustavo sprejemamo v zelo kratkem ~asu. ^e bi imeli ve~ ~asa, da bi te stvari lahko bolj{e dolo~ili v sami ustavi, potem
bi se strinjal s strokovno pripombo, da dajmo te garancije v ustavno besedilo. ^e bo pa
ustavno besedilo tako splo{no kot je in ~e je to tisto, kar znamo, pa mislim, da je ena dodatna garancija tudi ta posebna ve~ina, pri ~emer se izrecno zavzemam za to, da to ne bi
bilo neko {iroko podro~je, ampak samo na~in pridobivanja lastninske pravice tujcev
samo na zemlji{~ih. Se pravi, v enem res ozko dolo~enem segmentu. To prakti~no pomeni, to kar sem `e omenil, slej ko prej bo to pomenilo samo za tiste tujce, ki ne bodo v
dr`avah ~lanicah Evropske unije, ker bo tam pa~ mednarodna pogodba marsikaj uredila. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Preden bi dal naprej besedo, bi predlagal, da
razpravo osredoto~imo na eno od vpra{anj, katerega sem pred prekinitvijo tako komentiral: da se ve~ina ~lanov Ustavne komisije vendarle ogreva za tako spremembo ustave, v kateri bo razlo~evanje med nepremi~ninami in zemlji{~i. Zato bi vas vpra{al, na
podlagi mnenja strokovnjakov, ki je bilo tako kot smo ga sli{ali, ali ta ocena {e dr`i? Da
se najprej o tem opredelimo. Potem samo {e drugo vpra{anje, ~e se - odvisno od tega,
kako se odlo~imo - opredelimo {e do vpra{anj posebnih ve~in. S tem smo lahko proti
koncu in dajem lahko glasujemo o sami vsebini spremembe dikcij. Dr. Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Da bi raz~istili to dilemo, lo~iti med zemlji{~i in ostalimi
nepremi~ninami v ustavnem tekstu, mislim, da bi morali najprej raz~istiti tudi, kako
bodo dejansko pravno urejene lastninske pravice tujcev, ker bomo imeli dvoje vrst tujcev. Imeli bomo tujce, ki imajo posebne pravice na podlagi mednarodne pogodbe. Recimo, v primeru evropskega sporazuma, ko postanemo polnopravni ~lani, zakon ne
lo~i med na{imi dr`avljani in tujci. Poglejte, na{a za{~itna zakonodaja sploh v nobenem
~lenu ne omenja tujcev, saj ne sme biti diskriminatorna. Zato ne vem, zakaj bi te vrste
za{~itno zakonodajo, ki jo imamo sedaj na dnevnem redu in ki jo bomo podobno morali
{e sprejemati s kakr{no koli kvalificirano ve~ino. Gre za zakone, ki stvari urejajo na
enak na~in za na{e dr`avljane in za tujce, ki imajo zaradi mednarodne pogodbe enak
status in do njih ne sme biti diskriminatorna. Lahko pa je diskriminatorna zakonodaja
do tujcev, ki takega statusa nimajo, na podlagi mednarodne pogodbe. In samo tista bo
govorila o tujcih. Boste me popravili, ~e nimam prav, ampak jaz sem si predstavljal, da
bomo, recimo, v zakonu o lastninskih in drugih stvarnih pravicah, posebej dolo~ili pod
kak{nimi pogoji lahko, ali ne morejo sploh, tujci dobiti lastninske pravice. Pri tem pa
izvzeli tiste, za katere mednarodna pogodba stvari ureja druga~e in jim daje druga~en
status. Zaradi tega ne vem, dileme, da bi sedaj ne mogli ugotoviti, koliko zakonov se bo
moralo sprejemati s kvalificirano ve~ino, mislim, da bo to en sam zakon, ki bo veljal za
vse tujce. Drugo se pa dejansko uredi z doma~o notranjo zakonodajo, ki tujcev ne ome278
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nja in z mednarodnimi pogodbami. Mednarodna pogodba, prva, ki jo imamo sedaj, je
evropski sporazum. Lahko bodo pozneje tudi kak{ne druge, morda bodo nekoliko druga~e dolo~ali posebne pravice tujcev, vendar dejstvo je, da na{a notranja zakonodaja
mora biti v skladu z mednarodno pogodbo. Tak zakon, ki vselej govori o tujcih, pa~
mora izvzeti tista, ~e ne, bi bil v nasprotju z evropskim sporazumom. Zaradi tega bi za
nas bilo sprejemljivo kaj takega. Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah ob pogoju vzajemnosti in pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ali ~e tako dolo~a
mednarodna pogodba, ki jo Dr`avni zbor sprejme z dvotretjinsko ve~ino. Torej, tu ne bi
lo~ili med zemlji{~i in drugimi nepremi~ninami, ampak zakaj kvalificirana ve~ina. Ravno zaradi tega, poglejte, ker je notranja zakonodaja podrejena taki mednarodni pogodbi. S tem ne mislim, da gre za to, da mednarodno pogodbo ratificiramo z ustavnim zakonom. ^e zapi{emo, da se ratificira z dvotretjinsko ve~ino, kadar se nana{a na urejanje
tujcev, njihovih lastninskih pravic, gre vendar za neke vrste poseg v ustavno materijo,
~e upo{tevamo tudi, mislim da 8. ~len, 13., ki govori o tem, da imajo tujci vse tiste pravice kot slovenski dr`avljani, razen tistih, ki jih imajo lahko samo slovenski dr`avljani. S
tem se jim daje neke posebne pravice in zaradi tega menim, da gre pri vsaki taki mednarodni pogodbi, s katero se urejajo posebej lastninske pravice tujcev v, na nek na~in, ustavno materijo in zato mislim, da je kvalificirana ve~ina z ratifikacijo take pogodbe potrebna. Pa tudi tistega zakona, o katerem sem prej govoril, o lastninskih in drugih stvarnih pravicah, ki bo definiral lastninske pravice tujcev, ki nimajo na podlagi mednarodne
pogodbe posebnega statusa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa. No, jaz bom v glavnem ponovil tisto, kar sem
`e na prej{njih sejah povedal, najprej kar se ti~e termina, ali deliti pojem nepremi~nine
kot na nepremi~nine, ki niso zemlji{~a, "nezemlji{~a", oziroma ohraniti samo termin, ki
je v pravu in povsod znan, nepremi~nine. Smo zato, da se ta pojem ne deli. To sem `e
zadnji~ povedal, da se uporablja samo pojem termin nepremi~nina, vendar tako, kot
sem `e zadnji~ povedal. ^e bi se ve~ina odlo~ila, da se pa uporabi lo~eno to, posebej
nekaj za zemlji{~a, potem je za nas tudi ta zadeva sprejemljiva, vendar podpiramo bolj
to, da se to ne lo~i, to kar se ti~e tega. Kar se ti~e pa ve~in, poglejte, ve~ina mene tudi
stroka ni prepri~ala o tem, ali s tako ali druga~no ve~ino, to sploh ni strokovno vpra{anje, to je ~isto navadno politi~no vpra{anje, ali se sprejema z navadno ve~ino ali se sprejema z absolutno ve~ino, dvotretjinsko ve~ino, navzo~i, ... vseh ali soglasje, ali kakor
koli, to je ~ista politi~na opredelitev in v tem delu je pa~ opredelitev na{e stranke ta, kot
smo predlagali se pa~ te zadeve sprejemajo z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih, tako zakon
kot pa tudi mednarodne pogodbe, ki bi se na to nana{ale. Sedaj pa {e obrazlo`im, bom
rekel, kako si jaz predstavljam, ker mislim, da v resnici ni potrebno imeti ne vem koliko
zakonov, oziroma v vseh zakonih, ki se ti~ejo nepremi~nin govoriti posebej o tujcih, to
ni potrebno, ker to kar sem zadnji~ rekel in to prej ko slej bo, ko bo uveljavljena, in ko
bomo postali, ~e bomo, polnopravni ~lani Evropske unije, je tam pa~ nacionalni tretma,
zakonodaja ki velja za na{e dr`avljane velja taka in ni~ druga~na tudi za dr`avljane teh
dr`av. Pri drugih pogodbah, ~e bodo recimo z drugimi dr`avami, ki niso ~lanice Evrop4. seja Ustavne komisije DZ RS
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ske unije, ~e bo z mednarodno pogodbo nekaj dogovorjeno tudi v zvezi z pridobivanjem lastninske pravice na nepremi~ninah, bodisi vse urejeno v taki mednarodni pogodbi ali pa bo taka mednarodna pogodba napotila, oziroma zahtevala za samo izvr{evanje {e poseben zakon, ki bo moral biti skladen z mednarodno pogodbo, ampak gotovo ~isto specifi~en zakon za tisto konkretno dr`avo, s katero bi eventuelno tudi tako
mednarodno pogodbo sklenili. In potem ostanejo vsi drugi tujci, ki niso vezani pod to
in samo ti so v bistvu tisti pravi tujci, na katere naj bi se nana{al tukaj 13. ~len, in bi se naj
nana{al ta ~len in za te, in samo za te, je treba nekaj druga~e urediti, ~e ho~emo druga~e
urediti, ni nujno lahko tudi napi{emo, da je isti tretma za vse, samo pogoj vzajemnosti
pa s tem nehamo, tudi to. Re{itve so gotovo so razli~ne, ampak samo za te je potrebno
urediti bodisi posebnosti druga~ne pogoje, druge pogoje in vse te zadeve, in jaz sem
prepri~an, da se da urediti v enem samem zakonu, ker vsi drugi zakoni veljajo, urejajo
materijo tako, kot je urejena za slovenske dr`avljane in za dr`avljane bom rekel tistih
dr`av, ki imajo nacionalni tretma, za vse druge tujce se pa da z enim samim zakonom
urediti, tudi ~e bi se sedaj pojavila pri ... nepremi~nini urediti z nekim zakonom pa je
bilo treba tudi za tujce se takrat spremeni tisti zakon o tujcih ali kakor koli. Tako da mislim, ta ugovor, da ne bi vedeli, koliko bo teh zakonov, oziroma da je bilo v vseh teh zakonih sedaj imamo gozdove, vode, stavbna zemlji{~a, kmetijska zemlji{~a, pa nepremi~nine kar tako, to je ta splo{ni zakon, ki ureja tudi postopke. Sedaj imamo pet, {est zakonov, tudi ~e bi imeli, bi bilo vse, mislim, da je nepotrebno, da se dejansko vse to da
urediti v enem posebnem zakonu, ki se ga sprejme mi pa~ predlagamo z dvotretjinsko
ve~ino navzo~ih poslancev, in v tem smislu mi tudi vztrajamo. Zato je ta dikcija, ki smo
jo zadnji~ prejeli na klop kot, pa dobro, morda v taki kot je danes, ampak prejeli na
klop. Kot dikcijo kot predlog, osnutek, delovni osnutek te delovne skupine, ki s temi
variantami po dvotretjinski ve~ini, ki je razen ve~ine skladna z vladno, je za nas sprejemljiva, to pomeni tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod
pogojem vzajemnosti in pogoj, ki dolo~a zakon, ki ga sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira Dr`avni zbor
z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev. Mislim, da ta zadeva je dovolj, sedaj pa {e
morda, kot je bilo prej re~eno, naj tisti, ki zahtevajo dvotretjinsko ve~ino, naj obrazlo`ijo
zakaj. Prvi~, povedal sem da je to ~ista politi~na odlo~itev to je pa~ na{a odlo~itev. Ena
stvar, ki je gotovo en razlog je gotovo ta. Sedaj imamo to zadevo kot za{~ito, ki je v obliki
prepovedi v ustavi. Ustavo se sprejema z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev, kar pomeni, ~e to ~rtamo, "z dvotretjinsko ve~ino" ~rtamo, je dovolj. Mislim, da je tudi razlog
zato, da se potem zakonodaja, ki bo to naprej urejala sedaj, sploh ne more urejati, ker je
prepoved, potem bo pa lahko, vendar naj se sprejema z dovolj kvalificirano ve~ino, da
bo ~im {ir{i konsenz tudi za, ki bo morda ~ez leta nepotreben, ampak ki je v trenutku
potreben tudi zaradi vseh teh vzpodbud in emocij, ki so nastajale, ne po na{i krivdi, pa~
pa v okviru vseh tistih, ki so spro`ali razne referendume in spro`ali, kako je treba svet in
ne vem kak{no slovensko zemljo za{~ititi pred tujci tako ali druga~e. To je ena od za{~it,
da ne more sprejemati se ni~ z navadno ve~ino, pa~ pa da se mora sprejemati z nekoliko
ve~jo ve~ino in ne more biti {ir{i konsenz v parlamentu. Mislim pa da so dolo~ene slabe
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izku{nje kar se ti~e tujcev glede drugih zadev, glede dr`avljanstva in podobnih zadev,
ki se sedaj pojavljajo tudi v tem paketu za{~itne zakonodaje, da se dolo~ene stvari
spro`ijo, ki so verjetno tudi posledica tega da so se dolo~ene stvari zelo hitro in z premajhno ve~ino sprejemali, tako da v tem smislu, da ne bom ve~ ponavljal in tudi ne vem
koliko ima smisel debatirati {e o tej stvari, je to na{e stali{~e, ki ga jaz danes tudi druga~nega kot takega niti ne morem razlagat ne zastopat ne druga~e glasovati. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospod Mozeti~. Besedo ima gospod
Jan{a.
JANEZ JAN[A: Jaz sem zadnji~ predlagal to lo~itev zemlji{~ kot izjemo od splo{nega pojma, ki opredeljuje nepremi~nine in tudi zemlji{~a zato, ker sem sku{al olaj{ati
delo ali pa pozicijo vladi, kakr{na koli je `e ali bo, glede na dokaj enotno stali{~e vladnih ali pa provladnih pravnikov, jaz ne vztrajam na tej delitvi, za nas je enako sprejemljivo, ~e pi{e namesto zemlji{~ nepremi~nin, bomo pa seveda do konca vztrajali na dvotretjinski ve~ini glasov vseh poslancev. In ~e je potrebno ka`e, da pomeni, da o tem primeru tudi zakon o stvarnih pravicah tujcev sprejemamo z dvotretjinsko ve~ino glasov
vseh poslancev, ~e vlada to ho~e potem jaz nimam ni~ proti. Celoten predlog bi se potem lahko glasil: na nepremi~ninah lahko tujci pridobijo lastninske pravice z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti ali pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ki ga Dr`avni zbor
sprejme z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, gospod Zago`en.
dr. JO@E ZAGO@EN: Se to razume, tako da se omenja ta zakon, je s tem mi{ljen
tudi zakon o ratifikacij in mednarodnem ... Vsak zakon.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi najprej predlagal, da bi se opredelili do
tega vpra{anja razlo~evanja, kot smo rekli, in jaz mislim, da bi {e ugotovil, da je zdaj velika ve~ina prisotnih ~lanov Ustavne komisije podprla re{itev, ki jo je strokovna skupina
predlagala, torej da bo sprememba ustave govorila samo o kategoriji nepremi~nin. Mislim, da je ta moja ugotovitev to~na. Gospod Ribi~i~, jaz sem vas nekako razumel, da ste
vi nekako podprl to re{itev, tako da predlagam, da gradimo zdaj v to smer. Sli{al sem `e
tri mo`ne variante, eno pa~, ~e gremo naprej graditi besedilo. Eno jo predlagal gospod
Zago`en, ki je nekoliko dopolnil vladni predlog. Drugega je zdaj predlagal gospod
Jan{a in sedaj predlagam, da gradimo naprej in da tisti, ki ste predlagali vsebine besedil,
da jih tudi napi{ete in meni posredujete, da jih lahko {e enkrat preberemo v miru, tudi
takoj razmno`imo in seveda moje prvo naslednje vpra{anje je to, ali lahko gradimo konsenz na vpra{anju potrebne ve~ine. Pravzaprav nisem sli{al nobenega, razen gospoda
Battellija, ki bi izrecno nasprotoval, da bi v spremembo ustave zapisali neko kvalificirano ve~no. Tako da ne vidim, strokovnjaki so povedali svoje stali{~e, mi pa gradimo tukaj potreben konsenz, da pa~ do spremembe ustave pride. Torej, potem bi {li v to smer
naprej. Zdaj bi tako vpra{al, v igri sta dva predloga. Preden se dotaknemo kak{na je ta
ve~ina, sta bila vendarle, sem sli{al vendarle dve razli~ni stali{~i, da bi tako zakon kot
mednarodna pogodba bila sprejemanja z neko ve~ino, ki jo ustava opredeli. Ali se lahko najprej do tega opredelimo. Gospod Battelli.
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ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa, gospod predsednik. Da ne bo nesporazumov,
jaz podpiram, da pride v ustavo mednarodna pogodba. To se pravi, da imamo to kategorijo dvotretjinske ve~ine `e s tem, ko spremenimo ustavo. To je moje stali{~e.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Ali lahko dobimo te tekste v desetih minutah in nadaljujemo potem na testih. Zdaj, bil je {e en predlog, ~e se ne motim, uvodoma podan s strani strokovnjakov, bi prosil, da ga tudi formulirajo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Bi `elel {e kdo razpravljati, preden prekinemo sejo za deset minut. In bomo vse te predloge v pisni obliki razdelili vsem poslankam
in poslancem. Sejo nadaljujemo ob 11.30 uri, da bomo kvalitetno pripravili gradivo.
Hvala.

***
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kot smo se dogovorili, smo oblikovali delovne predloge za spremembo 68. ~lena ustave. Najprej bi rad ugotovil, da je dana{nja seja
vendarle pomeni zelo pomemben korak naprej; smo v skladu s priporo~ili strokovnjakov in tudi normami, ki veljajo, za ustavno vpra{anje glede nepremi~nin, da smo pa~,
da je tako reko~ soglasna odlo~itev, da bo sprememba ustave govorila samo, torej o nepremi~ninah, ki smo v tem smislu danes storili pomemben korak naprej v tem smislu.
Seveda pa je pred nami {e odlo~itev, na kak{en na~in bo Dr`avni zbor sprejemal in zakon oziroma tudi mednarodno pogodbo. Strokovna skupina predlaga naslednjo re{itev. Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako dolo~i mednarodna pogodba, ki jo ratificira Dr`avni zbor ob pogoju vzajemnosti. Torej mislim, da je to zelo podobno predlogu vlade. Prebral bom po
vrsti. Janez Jan{a predlaga; na nepremi~ninah lahko tujci pridobivajo lastninske pravice
z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti ali pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ki ga sprejme
Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev. Miroslav Mozeti~ povzema re{itev,
ki je bila v delovnem gradivu; tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah ob pogoju vzajemnosti in pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ki ga sprejme Dr`avni
zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira
Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev. Dr. Zago`en predlaga; tujci
lahko pridobijo lastninsko pravico v nepremi~ninah ob pogoju vzajemnosti in pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ki ga sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo ratificira Dr`avni zbor z dvotretjinsko
ve~ino vseh poslancev. @elijo predlagatelji predlogov mogo~e dodatno obrazlo`iti svoj
predlog? Prosim dr. Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Torej, opazil sem tukaj, da je v tem mojem predlogu nepotrebno, nepotrebne so tri besede "~e tako dolo~a". Potem je tekst identi~en s predlogom
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Miroslava Mozeti~a s tem, da gre za druga~no ve~ino. Torej, "~e tako dolo~a", bi lahko
~rtali. Tako, da bi se glasilo; ali mednarodna pogodba, ki je, gre za pogoje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Torej trije predlogi govorijo o
ve~ini, predlog strokovne skupine pa ne govori o potrebni ve~ini. Torej, ker so trije
predlogi, ki vsebujejo pa~ ve~ino, bo najverjetneje potrebno iskati v to smer re{itev. @elite ... besedo. Prosim.
dr. CIRIL RIBI^I^: Podpiral bi ta predlog strokovne skupine z dodatkom, ki bi bil
drugi odstavek ali posebna to~ka ali lo~eno, ki bi rekel zakon, ki ureja na~in pridobivanja lastninske pravice tujcev na zemlji{~ih, se sprejema z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih
poslancev ali vseh poslancev.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Bi vas prosil, ~e to napi{ete. Res pa je, da smo
sedaj {li korak nazaj, ker smo nekako rekli, da tega, te dileme nimamo ve~, ampak ~e
vztrajate na tem, pa sedaj prosim, ~e napi{ete, da bomo {e to povzeli. Bi zaprosil dr.
Kau~i~a za besedo, glede ve~in.
dr. IGOR KAU^I^: Hvala lepa. O~itno je, da ta bojazen, na katero smo opozarjali,
da bi vendarle ustvarjali dva re`ima, tako kot to velja za volilni zakon, zakon o referendumu pa zakon o obrambi, da bi naj veljalo tudi za zemlji{~a. Vendar glede na uvodoma
predstavljen predlog, da ustavno besedilo, govorim seveda zdaj o ustavni spremembi,
ne bi vsebovala teh ve~in, predlagam re{itev, ki bi zadovoljila po moji sodbi oba predlagatelja, ki predlagata tako posebno ve~ino za zakon, ki ureja lastninsko pravico na zemlji{~ih ali, kot pravi gospod Ribi~i~, na~in pridobitve te lastnine in za zakon, s katerim se
ratificira mednarodna pogodba, torej za oba vidika, ki ga predlaga gospod Mozeti~, in
sicer na tak na~in, da bi te ve~ine vklju~ili v drugo to~ko rimske dve ustavnega zakona,
v tisti del torej, kjer v sedanjem predlaganem besedilu imamo samo en stavek, to je: "Ta
ustavni zakon za~ne veljati z razglasitvijo v Dr`avnem zboru". V ta del bi vklju~ili tendence, ~e seveda bo to predlog Ustavne komisije po kvalificirani ve~ini. Kaj bi to pomenilo? Prvi~, dobili bi za predlagatelje zadostno ustavno jamstvo, kajti gre za ustavni zakon, da se ti zakoni in mednarodna pogodba ne bi sprejemala z navadno ampak s kvalificirano ve~ino. Drugi~, morebiti dosegli to, kar sem uvodoma izrazil kot morebitno bojazen, da vendarle ne vzpostavljamo dvojnega re`ima `e v samem ustavnem besedilu,
ki bi lahko bil za nekatere tako znotraj kot tudi zunaj mote~ in bi zbujal morebitni dvom
o na{ih neiskrenih namenih. Kajti ustavno besedilo bo seveda samo prvi del, drugi del
bo objavljen v Uradnem listu, ampak ima vseeno isto pravno raven. Torej za{~ita je enaka, kot bi bilo to napisano v prvem delu integralnega besedila spremembe ustave. S
pravnega vidika ni mogo~e o~itati temu, da je neka ni`ja za{~ita, ni`je jamstvo. Ne nazadnje iz estetskih razlogov pa se mi zdi vendarle bolje, da osnovnega besedila z ve~inami, torej druga~nim re`imom sprejemanja teh zakonov ne obremenjujemo. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, dr. Kau~i~. Ali zdaj lahko tako razre{imo dilemo, ki jo je odprl dr. Ribi~i~, kajti edino on predlaga ob svojem predlogu, torej
ponovno vendarle omenja zemlji{~a. Bi lahko, dr. Ribi~i~?
dr. CIRIL RIBI^I^: To mislim, kar je zdajle dr. Kau~i~ govoril, je seveda prispevek
temu, da bi bilo bolj jasno, da tukaj ne gre za lo~evanje. Se pravi, ustavno besedilo bi go4. seja Ustavne komisije DZ RS
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vorilo o nepremi~ninah celovito. V drugi to~ki, kjer bi se pa govorilo o tem, kako se
sprejema ta zakon, bi bila pa zemlji{~a omenjena, ne zato, da bi jih hoteli na~elno lo~evati, ampak zaradi tega, da bi ~im o`je in ~im bolj natan~no precizirali kak{en zakon se
sprejema z dvotretjinsko ve~ino. In v tej funkciji je tudi ta formulacija na~in pridobivanja
lastninske pravice tujcev na zemlji{~ih. Eno in drugo je omejitev, ampak omejitev samo
s tega vidika, da bi ~imbolj jasno locirali, da se ne sprejema celotna zakonodaja na tem
podro~ju s tak{no ve~ino, ampak samo en ozek segment, se pravi na~in pridobivanja
lastninske pravice tujcev in samo, kar zadeva zemlji{~a. ^e bi tukaj zdaj iz na~elnih razlogov namesto zemlji{~ napisali nepremi~nine, seveda opozicija ne more imeti ni~ proti. To samo pomeni, da se {ir{e dolo~a ta zakon, ki bo z dvotretjinsko ve~ino. ^e boste
izpustili na~in pridobivanja lastninske pravice in boste rekli, da zakon, ki ureja lastninsko pravico tujcev na nepremi~ninah, bo {ir{i krog te zakonodaje, ki se bo o tem odlo~alo. To je stvar politi~ne odlo~itve in s to re{itvijo, ki jo je dr. Kau~i~ predlagal, pa je
jasno, da v ustavi nismo {li v to odlo~itev in smo spo{tovali te strokovne pripombe in
smo samo navedli, na kak{en na~in se zakon sprejema. Ni zdaj niti moj razlog, niti razlog stranke, katere poslancem, da bi zdaj morali to ~im o`je dolo~iti. ^e misli Ustavna
komisija, da mora iz na~elnih razlogov tukaj pisati nepremi~nine, se bo pa {ir{i krog zakonov sprejemal z dvotretjinsko ve~ino. Mi smo pa zavzeli stali{~e, da ni potrebe, da bi
se ratifikacija mednarodne pogodbe sprejemala na tak na~in. To je stali{~e Zdru`ene liste. ^e bo odlo~itev ostalih poslanskih skupin, da tudi to, mi vemo, da nas zavezuje ta
medstrankarski sporazum, tudi tukaj ne vidimo velikega problema, ampak zdi se mi, da
je z vidika ustave smiselno in da je ustava tudi drugod ravnala, da ozko dolo~i, kaj se
sprejema z dvotretjinsko ve~ino. Samo to je motiv in ta motiv ni politi~no...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Mislim, da ste zelo dobro pojasnili
va{e stali{~e. Ali lahko predlagam, da bi postavil vpra{anje, ~e bi ~lani Ustavne komisije
podprli to re{itev, da bi sama vsebinska sprememba ustave bila brez potrebnih ve~in in
da bi pod II. v ustavnem zakonu opredelili to ve~ino? Ali se vam zdi, ~lanom Ustavne
komisije, taka re{itev sprejemljiva oziroma ali ji kdo izrecno nasprotuje? Ne. To bo potem pri glasovanju, ampak zdaj gremo za tehniko. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Sem za to, da se to kar v prvem ~lenu omeni. Tudi v drugih ~lenih
ustave, kjer se govori o kvalificirani ve~ini, je to omenjeno v tekstu.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Kau~i~.
dr. IGOR KAU^I^: Se strinjam. Rekel sem to, da je tudi v drugih delih, ampak tukaj
je vendarle ena razlika, ki se mi zdi bistvena. V drugih delih govorimo o vsej zakonodaji,
ki ureja tisto podro~je, npr. volilno podro~je ureja volilni zakon, ki se sprejme s tako
ve~ino, referendum, ki se sprejme s tako ve~ino; tukaj pa urejamo oziroma naj bi urejali
samo za en segment nepremi~ninske zakonodaje, ker smo rekli, da ne bi vso nepremi~ninsko zakonodajo sprejemali s tem. To pomeni, da moramo, ~e sprejemamo ta
predlog, ki izrecno re~e, da gre tukaj za zemlji{~a in potem imamo spet razliko. ^e bi to
veljalo za vso nepremi~ninsko zakonodajo, potem sledimo dosedanjim ustavnim tekstom. Tukaj pa bi delali izjemo zato, da o`imo zemlji{~a. To se mi zdi razlika.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jelin~i~.
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ZMAGO JELIN^I^: Hvala. Potem bi vpra{al gospoda Kau~i~a, kako je potem
pri{lo v ustavni zakon v 1. ~len ta variantni dodatek, ki ga je ta strokovna komisija dala
noter, kjer so `e tudi ve~ine.
dr. IGOR KAU^I^: To je bil poskus delovne skupine, da opravi kompilacijo treh
predlogov, ki so do takrat obstajali. To ni predlog delovne skupine v tem smislu, da za
tem ta skupina stoji, ampak je poskus, da bi tiste prve tri predloge, torej vladni, predlog
gospoda Jan{e in mislim, da je bil {e eden predlog gospoda Mozeti~a, nekako kompelirali v en kot podlaga za razpravo na drugi seji Ustavne komisije. Zato je pri{lo do dveh
variantnih dodatkov, ne kot na{e stali{~e, vsaj ne kot moje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Postavil bi vpra{anje. Gospod Mozeti~, prosim.
MIROSLAV MOZETI^: Torej, mene ta lo~itev ne bi motila. Toda ne vem, ~e sem
dobro razumel, pa sem slabo sli{al, kako naj bi se ta rimska II glasila. Ali zakon, ali mednarodna pogodba iz 68. ~lena se sprejema z dvotretjinsko ve~ino. Kako bo glasila to~na
formulacija? Zdaj ne vem, ali je to, kar je gospod Ribi~i~ predlagal, da bi o`ili, ali je v celoti zakon in mednarodna pogodba iz 68. ~lena.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Te odlo~itve {e ni. To je sedaj {e odprto. Prosim, gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Potem je pa sprejel Ribi~i~ev predlog, ~e se ne motim. Ali lahko
formulirate rimsko dve? Dr. Kau~i~.
dr. IGOR KAU^I^: Nimam {e formulacije, ampak takrat sem omenil vse tri mo`ne
variante. Nisem se opredelil za nobeno, ker mislim, da bo to odlo~itev Ustavne komisije. Sam nimam teh ambicij, da bi ponujal. Omenil sem tri mo`ne re{itve. Prvo, re{itev, da
bi tako zakon kot ratifikacijski akt mednarodne pogodbe sprejemali s to ve~ino. Druga
varianta, eno ali drugo. In tretja varianta, da bi zo`ili samo na~in pridobitve lastninske
pravice na zemlji{~ih v tej to~ki rimska dve, kar pomeni, da bi ta to~ka rimska dve ob sedanjem dobila {e dva stavka oziroma odstavka. Prvi bi se glasil pribli`no tako: "Zakon,
ki ureja lastninsko pravico tujcev na zemlji{~ih sprejema Dr`avni zbor z dvotretjinsko
ve~ino. Tretji~, zakon, s katerim se verificira mednarodna pogodba, se sprejme z dvotretjinsko ve~ino. Pu{~am odprto s kak{no. ^e Ustavna komisija sprejeme sedaj solucijo
za oba, za materialni in procesni zakon.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: To bomo {e odprli. Hvala lepa. Postavil bi {e
vpra{anje gospodu Jan{i. ^e se dogovorimo, da bi vendarle {li v to re{itev ustavnega zakona, torej, da pod rimsko dve opredelimo ve~ine, ne bi kot poslanske skupine in poslanci nasprotovali v sami vsebini spremembe ustave.
JANEZ JAN[A: To je te`ko re~i. Ne vidim pa prav nobenega smisla, da to delimo.
^e kdo misli, da bodo zunaj brali samo 1. ~len, ne pa tudi 2., se pa~ moti. Sem zato, ker
gre ravno tako za pomembno stvar, kot so stvari, za katere je `e v sami ustavi opredeljena kvalificirana ve~ina, da to tudi tukaj ostane. Kar se pa vsebine treh predlogov ti~e, ki
smo jih sedaj dobili na mizo, pa ugotavljam, da sta smiselno moj predlog in predlog dr.
Franca Zago`na enaka. Ni~ nimam proti temu, ~e je tekst tudi tak kot ga predlaga dr.
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Franc Zago`en. Se pravi, da se posebej omenja tudi mednarodna pogodba. Moj tekst je
kraj{i. Pod zakonom je mi{ljen tudi zakon o ratifikaciji.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. To pomeni, da zadnji trije predlogi so po~asi sedaj pri{li v enega. Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Torej, ~e je vsako ve~ino, ki je stro`ja od tiste, ki jo sam
predlagam, sprejemam. Tako da ~e pride do soglasja na stro`ji ve~ini nimam ni~ proti.
Samo navzdol ne grem.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Ribi~i~ je `elel besedo.
dr. CIRIL RIBI^I^: To bom samo mimogrede rekel, da je sedaj in to na predlog
poslancev iz vrst vladne koalicije se sedaj stvari {irijo in zaostrujejo v korist opozicije.
Opozarjam, da {irimo stvari na ratifikacijo mednarodnih pogodb in da {iroko posku{amo opredeliti zakone, glede katerih bo dvotretjinska ve~ina. To je bilo v nasprotju z dosedanjimi razpravami, ki smo se meni zdele smiselne. Trenutno sem v opoziciji. Kdaj
bom morda tudi, ali pa bo moja stranka v vladni ve~ini, ampak se mi zdi, da ni smiselno
to {iroko opredeljevati. Opozarjam na to zanimivost, da do te {iritve pride ne na zahtevo
opozicije, ampak na zahtevo poslancev iz vladajo~e koalicije in bom rekel tako, kot je
rekel tudi gospod Mozeti~. Nimamo ni~ proti. S tem se bo na{a mo~ vplivanja na sprejemanje teh odlo~itev samo pove~ala. Drugo, kar sem pa hotel pomagati glede na stali{~e
gospoda Jan{e, da bi morali v isti ravni biti, to bi pa morda bila ena re{itev, da je, da sta
drugi in tretji odstavek; sem pa~ predlagal, kak{na bi bila formulacija drugega odstavka,
skratka da ne bi bilo rimske {tevilke dve. Se pravi, da bi bil prvi odstavek, ki bi na~elno
govoril tako, kot je predlog strokovne skupine, da bi bil drugi odstavek, ki bi opredelil,
kaj se sprejema z dvotretjinsko ve~ino, in da bi bil tretji odstavek, ki bi rekel, ta ustavni
zakon za~ne veljati z razglasitvijo v Dr`avnem zboru in bi potem to, ta spor o tem, v kateri to~ki, s tem razre{ili. Mislim, da bi se to dalo brez tega lo~evanja na rimsko ena in
dve na nek na~in re{iti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Druga to~ka ali pa tretji odstavek, kot sedaj to predlaga gospod Ribi~i~, je tako odve~. Mi imamo poseben ~len ustave, v katerem pi{e, da sprememba ustave za~ne veljati z razglasitvijo ali pa ponavljamo v tem zakonu, je popolnoma vseeno.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Velika ve~ina. Prosim, gospod Lavrinc.
MAKSIMILJAN LAVRINC: Torej, to je ~isto moje osebno razmi{ljanje, ampak glede, okrog kvalificirane ve~ine, ki naj bi sprejemala o eni varianti oba akta torej, tako
mednarodno pogodbo kot zakon, po drugi varianti pa predvsem mednarodno pogodbo, da pa izklju~imo samo to, bom rekel takole. Mislim, da se nobena od teh zadev ne
sprejema na hitrico, torej da je v bistvu ta razprava na nek na~in bolj akademska. Zakaj?
Zato, ker od vseh strank oziroma od vseh poslanskih skupin zastopanih v Dr`avnem
zboru je pri~akovati, da bodo v primeru, ko se bodo tako pomembne stvari sprejemale,
zagotovile kar najve~jo prisotnost. Torej, neprisotni bodo predvsem tisti po mojem, ko
bodo res nezmo`ni priti na tak{no odlo~anje. Sicer pa mislim, da je prav s tega stali{~a
mislim, da je zadovoljiva ve~ina, ki jo predlaga gospod Mozeti~, to je ve~ina navzo~ih
poslancev ..., dvotretjinsko ve~ina navzo~ih poslancev.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Strinjam se s tem, kar pravi Maks Lavrinc. Predlagam tudi, da bi
morda vendarle razmislili {e enkrat o predlogu strokovne skupine, ki se mi zdi dober in
bi pogoje, ki dolo~ajo ve~ino, opredelili v ustavnem zakonu v drugi to~ki. S tem me ne
prepri~ujejo argumenti gospoda Kau~i~a. Mi ne izgubimo na garancijah popolnoma
ni~, kajti raven za{~ite oziroma garancij za tiste, ki to predlagajo, je na ta na~in zagotovljena, mislim pa, da je tak ustavni zakon s tak{nim tekstom spremembe ustave konsistentnej{i.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Mislim, da je osnovni predlog strokovne skupine tisti, ki je
najbolj{i in bi rad spomnil kolege, da v kolikor pride do ratifikacije evropskega sporazuma, se zave`emo, da {tiri leta po njegovi uveljavitvi, sprostimo nepremi~ninski trg na
podlagi dveh postavk, nacionalnega tretmana in vzajemnosti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Dr. Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Zaradi tega seveda ne bo potrebno ponovno spreminjati
ustave, saj to je smisel te ustavne spremembe, da omogo~i ratifikacijo sporazuma in potem stopijo dolo~be tega sporazuma v veljavo v terminih, ki jih sporazum dolo~a. To ni
sporno. Je pa mogo~e, da bo neko~ v prihodnosti Dr`avni zbor sprejemal nove mednarodne pogodbe,... ratificiral, ki bodo tudi posegale na to lastninsko podro~je, najbr` ne
z Evropsko unijo, ampak - ker ta je tu - morda katero drugih dr`av, in bo ista dilema.
Glede tega zakona sem pa prej rekel, da pa naj bi urejal lastninske pravice na nepremi~ninah vseh drugih tujcev, ki jih ne urejajo mednarodne pogodbe, ne evropski sporazum, ne kaka druga. Tam mora veljati isti pogoj vzajemnosti, ampak dolo~be so lahko
druga~ne, kot so v evropskem sporazumu. Jaz lahko pristanem tudi na to, da ustavo
spremenimo tako, da spremenimo 68. ~len in v ustavnem zakonu posebej dolo~imo s
kak{no ve~ino se sprejemajo zakoni oziroma ratificirajo mednarodne pogodbe iz 68.
~lena. Je pa tudi zame vpra{anje, kaj pridobimo pri branju tega ustavnega zakona. Mislim, da ustavnopravno je eno in drugo, ima iste u~inke. ^e ima pa kak{ne razli~ne politi~ne u~inke, jaz niti ne morem oceniti. Zame so v tem trenutku pomembni ustavnopravni u~inki. Glede dvotretjinske ve~ine, katero koli varianto bi `e vzeli ali rimsko ena
ali rimsko dve. Eno dolo~a spremembo 68. ~lena, druga na~in sprejemanja aktov iz 68.
~lena. Ali ~e je oboje v novem 68. ~lenu. Menim, da dvotretjinska ve~ina vseh ne more
motiti prav iz teh razlogov, ker gre za zelo pomembne akte, ki morajo zanimati vsakega
poslanca, da se bo opredelil. Morda bi pa vsaj slogovno bilo bolje, ~e bi v tem tekstu, ki
sem ga predlagal, ~rtali teh vseh poslancev, ker to je zapisano, da se poudari razlika od
predloga, ki ga daje Miroslav Mozeti~. Slogovno bi bilo enostavno la`je, ~e se zapi{e
"sprejema Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino".
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Da. Pi{e tako.
dr. FRANC ZAGO@EN: Nisem vedel, jaz sem mislil, da je bil u~inek isti, ker ~e je
Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino, je lahko samo celotni Dr`avni zbor, ampak ~e je `e
tak tekst v ustavi, potem menim, da je lahko tudi v 68. ~lenu ali v drugem odstavku ustavnega zakona, ki dolo~a, kako se akti iz 68. ~lena sprejemajo.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. To razpravo bi lahko povzel v naslednjem, da se ve~ina ~lanov Ustavne komisije nagiba k re{itvi, da se tudi zapi{e "dvotretjinska ve~ina", tako za zakon kot za mednarodno pogodbo. Po moji subjektivni oceni se
tudi ve~ina ~lanov Ustavne komisije nagiba k dvotretjinski ve~ini vseh poslancev. Lahko sem se zmotil oziroma v to smer se ka`e ve~ina. Prav tako sem tudi ocenil, da ve~ina
podpira re{itev, da bi sama sprememba ustave bila v 1. ~lenu samo vsebinska in da bi v
2. ~lenu ustavnega zakona to dvotretjinsko ve~ino potem tudi opredelili. Tako sem nekako povzel. [e najbolj sporna je lahko moja druga ocena glede dvotretjinske ve~ine
vseh poslancev. Sem pa sli{al samo en ugovor na to. Gospod Jan{a in gospod Lavrinc.
(...) To bomo tudi naredili. Se opravi~ujem, morda je bila moja druga ocena napa~na.
Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Moram re~i, da mi vztrajamo na tem, da je tudi ta dikcija v zvezi z
ve~ino v ustavnem tekstu. ^e bo po teh spremembah narejen ~istopis ustave, bo prvi
~len vklju~en v ustavni tekst, drugi bo pa~ samo ustavni zakon. V praksi to ne spremeni
ni~, ker je jasno, da obvezuje tudi ustavni zakon, na neki simbolni ravni pa to veliko pomeni. Jaz mislim, da je to tudi pomembno, {e posebej zato, ker si Slovenija s tem ne dela
nikakr{nih te`av navzven. Moram re~i, da tudi ne razumem teh prizadevanj, da se na
vsak na~in stvari spravijo pod tisto to~ko, ki v praksi {e omogo~a ratifikacijo in se dela
bolj pape{ki od pape`a. Moram re~i, da {ele po teh razpravah, ki smo jih v zadnjih dveh
dneh imeli tudi na nekaterih delovnih telesih, ko se je bilo treba prav boriti za to, da se v
nekatere zakone dajo res taki za{~itni ukrepi, ki bodo nekaj veljali. Razumem kako je
mo`no, da je edino slovenska vlada v teh pogajanjih o pridru`itvenem sporazumu izpustila iz za{~ite za deset let zemlji{~a. Veste, kaj smo mi izvzeli iz nacionalne obravnave.
Vam bom prebral: "Organiziranje iger na sre~o, stav, loterij in drugih podobnih dejavnosti." To lahko diskriminatorno urejamo. Ostalih devet ~lanic je za{~itilo zemlji{~a, rudna
bogastva in druge nacionalne interese, mi smo pa za{~itili organiziranje iger na sre~o,
stav, loterij in drugih podobnih dejavnosti. Po teh razpravah me tudi ne ~udi, zakaj je do
tega pri{lo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Lavrinc.
MAKSIMILJAN LAVRINC: Po tako trdih besedah se kar te`ko vklopim zraven.
Ampak jaz sem hotel samo nekaj povedati okrog ve~ine, zakaj se mi zdi pomembno to,
torej zakaj je pomembna distinkcija razlikovanja med, ~e re~emo, ~e zapi{emo, ali gre
za ve~ino, s kakr{no se sprejema ustava, ali pa gre za neko kvalificirano ve~ino, ki je
prav gotovo dovolj mo~an garant, da stvar ne bo sprejeta kar tako mimogrede ali pa bo
neki manj{i politi~ni skupini na voljo. Zato, ker se mi zdi, da na ta na~in te akte povzdignemo ali pa ustavo zmanj{amo, kakor ho~ete vzeti. To pa se mi zdi, da ni modro, ni higiensko in bom rekel, da sem razloge, ki so bili do zdaj s te strani sprejeti, {e najbolj tako
gledal. Manj tisto, kaj sme in koliko jih treba potem tja pripeljati zato, da se nekaj sprejme. To je prvo. Drugo pa je to trdo stali{~e, da mora biti to v tekstu, in tako naprej, druga~e je to v tekstu ustave. Jaz sem sprejel razlago ljudi, ki se tudi z nomotehni~nimi
stvarmi ukvarjajo. In sem jih poslu{al danes tukaj, navsezadnje imajo profesuro na pravni fakulteti. Sem sprejel to, da je povsem nepotrebno obremenjevati integralni tekst us288
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tave s stvarmi, ki so lahko enako kvalitetno zapisane drugje, morda {e celo z nekaj ve~
besedami v tistem delu, ki je po pravni varnosti zadosten, ni pa nek pleonazem v integralnem tekstu ustave, kakr{nega potem dobimo. Torej bom zato rekel, da jaz nagovarjam k re{itvam, ki so bile ponujene, predlagane in tudi k tak{nemu delu. In se ne
spu{~am v dileme zakaj smo po tistih pogovorih, kot je omenil gospod Jan{a, nekaj
omenjali, drugo pa ne. Tudi tam bi se dalo {e kaj debatirati. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Cerar.
mag. MIRO CERAR: ^e dovolite, bi na to dvotretjinsko problematiko opozoril.
Dejansko se ustava trudi, da tam, kjer `e dvotretjinsko ve~ino uveljavlja, da jo uveljavlja
na ravni dvotretjinske ve~ine navzo~ih poslancev, to se pravi pri obrambi referenduma
in poslovnikov Dr`avnega zbora. Izjema je samo volilni sistem. To je nek indic, da se `eli, ~e `e je dvotretjinska ve~ina, iti na ni`jo. Seveda je pa je {e nekaj zelo pomembno. ^e
se odlo~a z dvotretjinsko ve~ino o zakonu, je tukaj {e en mehanizem. Poleg veta Dr`avnega sveta pride po trifazni obravnavi {e mo`nost referenduma. To se pravi, da je tukaj
veliko mo`nosti ker se lahko ta ve~ina {e dodatno potem preverja. Samo to sem hotel
opozoriti. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Jaz sem hotela...
JANEZ JAN[A: Jaz bi samo vpra{al gospoda Cerarja, kako se lahko ustava trudi z
dvotretjinsko ve~ino navzo~ih. Ustava pa~ opredeljuje v posami~nih ~lenih razli~ne
re{itve za konkretne primere, zakonodajalec je pa tisti, ki to dolo~a, mi se trudimo, eni
za to, eni pa druga~e.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Cerar.
mag. MIROSLAV CERAR: Torej moram o~itno zelo paziti na besede. Mislim, da je
bilo vsem jasno, kaj sem hotel povedati, ~e pa ni bilo bom pa pojasnil bolj natan~no. V
za~etni fazi, ko je bil osnutek ustave pripravljen, je bilo mo`no po osnutku ustave v
pribli`no petdesetih primerih sprejemati dvotretjinsko zakone in ustavodajalec se je
trudil. To sem hotel povedati, da je potem v procesu do predloga ustave zmanj{al to {tevilo, to sem hotel povedati, in samo pri volilnem sistemu, kar je bilo `e ve~krat re~eno,
je ostal na tisti ve~ini, jaz samo opozarjam na neka dejstva, nisem pa ni~ hotel vplivati na
to, na ta politi~ni del razprave. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospa Beblerjeva.
DARJA LAVTI@AR BEBLER: Hvala lepa. O~itno se pa sedaj ustavo dajalec trudi v
obratni smeri. Jaz sem hotela to preje povedati, kar sem rekla `e zadnji~, da bi tak{na
ve~ina pomenila tujek dodatni tujek spet in zgolj politi~no vpra{anje je tudi strokovno
vpra{anje, ker mi imamo sedaj v na{i ustavi dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev opredeljeno samo za zakon o volilnem sistemu zaradi tega ker volilni sistem bi moral biti
tudi `e vsebovan v samem ustavnem tekstu. Za vse ostale zakone, ki se sprejemajo z
dvotretjinsko ve~ino in so kot taki posebej na{teti, in v ustavi pa velja dvotretjinsko ve~ina navzo~ih. Sedaj, ~e bi sprejeli ta predlog, da gre za dvotretjinsko poslancev, vseh poslancev pri teh zakonih, ki zadevajo promet z nepremi~ninami, bi pri{li do tega, do te situacije, da recimo zakon o obrambi je o~itno manj pomemben, ker se sprejema z dvo4. seja Ustavne komisije DZ RS
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tretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev to ko pa gre za promet z nepremi~ninami bi pa
nenadoma postalo pomembnej{e od obrambe dr`ave. Tudi iz tega vidika se mi to zdi
nelogi~no. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Delak.
ANTON DELAK: Hvala lepa. Ker je bilo re~eno, da se naj v nekem smislu izjasnimo, bi jaz povedal svoje stali{~e. Mi bomo seveda podprli predlog strokovne skupine
pod to~ko ena. Pod to~ko dve pa predlagamo, seveda, da se vklju~i dvotretjinsko ve~ina navzo~ih poslancev. Moram povedati, da za menoj stoji tudi poslanska skupina.
Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Vi ste predlagali, da se odlo~imo,
kako delamo naprej. Mislim, da je ve~inska odlo~itev vendar, da gre v to smer, da v sami
spremembi ustave ni dikcij besedila, ni zapisana ve~ina, na tem je vztrajal samo gospod
Jan{a in poslanska skupina, se razume. Medtem ko nih~e ni nasprotoval. Ali kdo nasprotuje, da se sploh govori o ve~inah? Ali o dvotretjinsko ve~ini vseh oziroma navzo~ih
poslancev?
IGOR BAV^AR: Mi bi naredili diferenco med zakonom in mednarodno pogodbo
in bi seveda zmanj{ali ta pogoj pri zakonu.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, to se pravi, da nih~e ne nasprotuje
temu. Dobro, potem predlagam, da nadaljujemo v tem smislu delo naprej, to se pravi,
da se posku{amo dogovoriti o tem. Ali kdo nasprotuje, da se in mednarodno pogodbo
in zakon sprejema z dvotretjinsko ve~ino vseh ali pa navzo~ih poslancev? To je zadnje
vpra{anje. Gospod Zago`en, gospod Kacin.
dr. FRANC ZAGO@EN: Jaz bi rad imel za ustavno spremembo tudi soglasje na{ih
organov strank, druga~e se te`ko predstavljam, da bi poslanci glasovali v nasprotju z
opredelitvijo najvi{jega strankinega organa. Mislim, da ne bo nobenega problema, ~e
bo po ustavnem zakonu zagotovljeno, da se akti iz 68. ~lena sprejemajo z dvotretjinsko
ve~ino vseh poslancev, zato bi predlagal tak kompromis. Sedaj, ~e je ta kompromis, da
se spremeni ustavni ~len tako, kot je predlog strokovne skupine 68. ~lena, in da se v
drugem odstavku ustavnega zakona zapi{e: akti iz 68. ~lena Ustave Republike Slovenije
se sprejemajo z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev. Jaz ne vidim, da bi imel Dr`avni
zbor bistveno la`je delo, ~e je dvotretjinska ve~ina navzo~ih ali pa dvotretjinsko vseh,
bistveno la`je bi pri{li do opredelitve za tako ustavno spremembo, ~e bi bilo v ustavnem
zakonu zagotovilo, da se akti sprejemajo z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Kacin.
JELKO KACIN: Jaz imam osebne pomisleke, kajti ~e pogledamo 124. ~len ustave,
ki govori o obrambi dr`ave, se ta glasi: da zadeve, ki govorijo o nedotakljivosti in celovitost dr`avnega ozemlja, ureja zakon, ki ga sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino
glasov navzo~ih poslancev. In ~e je kaj, kar je najvi{ja kategorija v tej dr`avi, je to nedotakljivost in celovitost dr`avnega ozemlja, in ~e za to zado{~a dve tretjini prisotnih poslancev, potem jaz nisem pripravljen sprejeti argumentov, ki govorijo, da je kar koli v
68. ~lenu ve~ vredno kot to, in da tukaj potrebujemo dve tretjini celotnega parlamenta.
Stvari niso logi~ne, in iz teh razlogov preprosto ne morem pristati na tako veliko ve~ino,
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ali se moramo zmeniti, da nedotakljivost in celovitost dr`avnega ozemlja ni najvi{ja kategorija in gre bistveno ni`je od nekaterih stvari, ki jih urejamo v 68. ~lenu zakona. Za to
gre, za nadredje in podredje, in za neko normalno higieno znotraj ustave, za ni~ drugega. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Jan{a, replika.
JANEZ JAN[A: Ta argument je sme{en, kajti cel 68. ~len ustave s to za{~ito je bil
zdaj sprejet z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev, tako kot cela ustava. To je jasno. Zdaj to za{~ito dajemo iz ustave na zakon, ampak {e vedno ohranjamo enako ve~ino za sprejem te zakonodaje, tako da tukaj ni nobene nelogi~nosti. ^e pa je, potem pa
`e zdaj obstaja v sami ustavi. Potem je to treba o~itati ustavi, ne pa nam, ki se zavzemamo za dvotretjinsko ve~ino tudi za sprejem tega zakona, je pa najbr` tudi iz vsebinskih
razlogov jasno, zakaj je to potrebno.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Battelli, potem gospod Zago`en.
ROBERTO BATTELLI: Hvala. Na~eloma ne nasprotujem temu, da bi se v tem trenutku in stvar bi morala biti tudi tako napisana - dolo~eni zakoni se sprejemajo z dvotretjinsko ve~ino, ampak zdi se mi popolnoma nesmiselno, da sprejmemo take re{itve,
ki nas bodo, razen ~e ne spremenimo ustave, zmeraj zavezovale, da imamo dvotretjinsko ve~ino o tej problematiki. Zakaj? Ker je sme{no - poglejte, o ~em dvotretjinska ve~ina? O pojmu o vzajemnosti? O na~inu izvajanja o vzajemnosti? O ~em dvotretjinska ve~ina? O nacionalnem tretmanu? Zato je potrebno imeti dvotretjinsko ve~ino. Saj je vendar
sme{no, saj se to~no ve, kaj so ti pojmi. Drugo je volilna zakonodaja, kjer je lahko en
okro`ni, ve~inski, ali je delegatski, ali je dvokro`ni ve~inski, ali je proporcionalni z
ve~inskimi korekturami, ali je ~isti proporcionalni... In iz tega pride ven podoba dr`ave
v njeni zakonodajni emanaciji... To je eminentno politi~no vpra{anje in zaradi tega tudi
ustava predvideva dvotretjinsko ve~ino. Pravni pojem nacionalnega tretmana ali vzajemnosti ni eminentno politi~no vpra{anje, vendar... O tem govorim... V danem trenutku, dobro. Politika je politika, politi~na kompilacija je tista, ki je, in sem za to, da se
sprejme. Napi{emo potem, da se sprejme ta pridru`itveni sporazum z dvotretjinsko
ve~ino v ustavnem zakonu, ne v sami ustavi, ali pa sprejem. To se mi zdi..., to je tudi
tega najvi{jega pravnega akta po moje. Najbolj ~ista re{itev je osnovni predlog strokovne skupine. Vse drugo nas bo pripeljalo v neke vode, ki bodo nekredibilne ali celo
sme{ne.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Dr. Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Hotel sem samo ugovarjati gospodu Kacinu. To ne pomeni, da se sedaj degradira nedotakljivost in celovitost dr`avnega ozemlja. Med drugim
omenja 4. ~len ustave, ki govori, da je Slovenija ozemeljsko enotna in nedeljiva dr`ava,
posredno tudi o tem govori. Za to v nobenem primeru ne gre. Ampak glejte, dobro 68.
~len tukaj govori o lastninskih pravicah. Mogo~e tudi skozi lastninske pravice ogroziti
varnost dr`ave, njeno celovitost in nedotakljivost. Ampak v bistvu gre tukaj za en princip, ko se z mednarodnimi pogodbami, ki bodo verjetno druga~ne, tudi v tem primeru
prena{a en del suverenosti. Mi se obvezujemo, da bomo sprejeli neko zakonodajo, ki se
dolo~a drugje. Ob vstopu v Evropsko unijo. To navsezadnje je ustavna kategorija. Vsaj,
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ko gre za te mednarodne pogodbe mislim, da temu ni mogo~e ugovarjati. Ne samo mi,
tudi vse druge dr`ave so popolnoma normalno sprejele dejstvo, da so odlo~itve sprejemale celo na referendumih. Tudi mi bomo, ko se bomo odlo~ali o polnopravnem ~lanstvu. To je jasno stvar odlo~itve, ampak povedal sem pa~ moje argumente. Mislim, da
vsaj na tak na~in mu ni mogo~e ugovarjati, ~e{ da bi s tem degradirali ustavni ~len, ki
govori o obrambi celovitosti reforme.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Mislil sem malo ugovarjati gospodu Battelliju. Ne toliko zaradi ugovora, pa~ pa, da ne bi kazalo, da to, kar je on rekel, da se mi pogovarjamo o tem,
kaj je nacionalni tretma. Mi se ne pogovarjamo o tem, kaj je nacionalni tretma, ampak se
pogovarjamo o tem pri podpisu ratifikacije mednarodne pogodbe, ali bomo dali dolo~enim tujcem nacionalni tretma, in zato je tudi pa~ govora o taki ve~ini. Kar zadeva
tehni~no, morda za~nimo {teti in za~nimo od najtr{ih pogojev proti najbla`jim in bomo
videli, ali pridemo skupaj ali ne. In ~e ne pridemo skupaj, potem se je treba spet dogovoriti, kako se z glasovi pride skupaj. Druge variante ne vidim ve~. Druga~e se ne da.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Se strinjam, gospod Mozeti~. Gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: ..na to tehniko nadaljnjega sprejemanja. Pametno bi bilo po mojem mnenju, ~e bi vendarle glede na to, kar ste, gospod predsednik, ugotovili, da se najve~ja ve~ina ka`e okoli predloga strokovne skupine in lo~evanja oziroma opredeljevanja pogojev za zakone oziroma akte iz tega odstavka v druge, rimski dve. tak{nega ustavnega zakona, ~e bi morda res pri{li tudi do besedila variant, ki jih je gospod Kau~i~
omenjal, in da potem preprosto gremo od, po Mozeti~evem predlogu od najtr{e oziroma najbla`je k najtr{im ali obratno. V tem primeru bi bilo dobro, ~e morda naredi{ odmor {e za deset minut, da pridemo do ~istopisa, ker si tudi predstavljam, da bi potem
vendarle glasovali o tekstu, o ~istopisu teksta.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, potem bi lahko ugotovil naslednje, da
ima ve~insko podporo Ustavne komisije tak{na sprememba, ki bi bila zapisana v prvem
~lenu ustavnega zakona; tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah
pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo ratificira
Dr`avni zbor ob pogoju vzajemnosti. Potem bi pa sledila druga to~ka Ustavnega zakona
pod rimsko dve. Tukaj pa je sedaj ve~ variant. Vsekakor ste videli vsaj dve. O dveh se je
pa~ govorilo. Akti iz 68. ~lena ustave se sprejemajo z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev. Druga varianta. Akti se sprejemajo z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev. Ali
je {e kak{na tretja varianta. Je kdo od tukaj prisotnih ~lanov Ustavne komisije, ki `eli {e
kak{no tretjo? Tretjo varianto je imel {e gospod Ribi~i~, o kateri pa ni nih~e ve~ potem
razpravljal.
dr. CIRIL RIBI^I^: Ja, saj tudi brez tega opozorila nisem mislil vsiljevati teh svojih
re{itev. Menil sem, da je ustavna sprememba bolj pomembna, ~e ima manj teh omejitev,
in da je to potrebno ozko opredeliti. Tudi sedaj sem bil prepri~an, da bi ta re{itev bila
veliko bolj{a, ampak to ne govorim kot predstavnik opozicijske stranke, ker opoziciji
bo ustrezalo to, kar se sedaj nakazuje. Moram pa re~i, da se s tem prena{a pomen z ustavne spremembe na ratifikacijo mednarodnega sporazuma, v tem primeru ta trenutek
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pa~ pridru`itvenega sporazuma, pozneje pa drugih in na zakonodajo, ki bo povzdignjena na ustavno raven. Skratka, to bi pomenilo tudi ~im hitreje to sprejeti in se lotiti tistega, kar je bistvena vsebina, da dose`emo, kolikor ni dose`eno {e soglasje glede zakonodaje in ratifikacije mednarodnih sporazumov, ampak moja ocena je, verjetno pa bo ocena {e koga drugega, da s tem zmanj{ujemo pomen ustavnih sprememb in pove~ujemo
pa~ pomen zakonodajnih sprememb in ratifikacije. Mislim, da to ni dobro. To sem hotel
povedati. Kar se pa ti~e nas, kot opozicije, pa temu ne bomo nasprotovali, ker nam krepi polo`aj, vsaj v tem ~asu dokler smo v opoziciji.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Lavrinc.
MAKSIMILJAN LAVRINC: ^isto moje osebno mnenje govorim sedaj. Pridru`ujem
se opozorilom gospoda Ribi~i~a, da je v bistvu s tem, ~e ne naredimo potem razlikovanja med zemlji{~i in drugimi ostalimi nepremi~ninami, da tako re~em, tudi v tem spodnjem delu ne, potem pravzaprav {irimo ali pa, bom rekel, vi{amo zahtevo pri ostalih nepremi~ninah, to je pri stavbah in to. To, kar do sedaj v ustavi ni bilo. Torej, ~e je kakr{enkoli mo`en predlog, da bi se ohranilo tisto tam tako, kot je, in to pri zemlji{~ih, seveda s
tak{nimi pogoji, potem bi bil tega vesel, samo sam ideje o tem pa nimam.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Katera je to varianta? Ja, potem bi prosil, ~e bi
jo {e enkrat prebrali ali napisali.
dr. CIRIL RIBI^I^: Mislim, da ni sporno kaj je vsebina te variante in mislim, da ni
sporno, da ni relevantna. (...) Ne, zaradi razmerja sil v tej ustavni komisiji. Da, jaz sem
dal to bolj kot strokovno in svojo pobudo in to umikam, ker sem posku{al iskati re{itev,
ki bi po moje bila smiselna. Ker opozorilo ni tako nepomembno. Ustavna sprememba s
tem zgublja. ^e mi povzdignemo na ustavno raven sprejemanje zakonov in ratifikacijo
mednarodnih sporazumov. Tukaj bi vas rad opozoril, tiste, ki mislite, da je dvotretjinska
ve~ina relativna, pa to razre{uje, da ni bistvene razlike. Neka majhna razlika je, bistvena
pa ni. ^im to povzdigujemo na dvotretjinsko ve~ino, povzdigujemo na sporazumevanje, in se pravi, da z ustavo nismo ni~ re{ili, ampak da vse re{ujemo s temi drugimi akti
,in taka bo najbr` tudi ocena v mednarodni javnosti. Ni bistvena sprememba ustave, bistveno je, ali bodo z dvotretjinsko ve~ino sprejeti drugi akti. To je bilo moje opozorilo.
Ampak glede na to, da se vse v tej smeri da to ~im bolj zaostriti, bi bil za to - jaz umikam
te svoje predloge, da ne bom oviral sporazumevanja, ker mora to sporazumevanje ~im
hitreje priti do rezultata, da se bomo potem lotili pravega posla, se pravi sporazumevanja o zakonodaji in ratifikaciji.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Jaz bi k temu dal ta komentar, da jih najbr` v Bruslju, pa niti
v prestolnicah dr`av Evropske unije, ne zanima s kak{no ve~ino bomo mi ratificirali
evropski sporazum, ampak ali ga bomo ali ne. ^e bo ratificiran, bo veljavna ratifikacija.
Kako bomo mi to naredili, je na{a stvar. Jaz vidim smisel te dolo~be prav v tem, ker se
nana{a samo na mednarodne pogodbe, ki lahko posegajo tudi na podro~je suverenosti
ali prena{anja suverenosti, ne pa na vsako mednarodno pogodbo, recimo neko trgovinsko pogodbo.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kot je bilo predlagano, mi bomo sedaj pripravili varianto predloga, v bistvu kar v obliki ustavnega; kot sem `e prej prebral 1. ~len se
bo imenoval tako, kot je predlog strokovne skupine; 2. ~len se bo pa imenoval, da bo
eden omenjal dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev, drugi pa dvotretjinsko ve~ino navzo~ih poslancev. To je {e edina dilema, ki je odprta, in bi to takoj bil pripravljen... (...)
Ne, ne, gospod Jan{a oziroma poslanska skupina Socialdemokratov pa {e nasprotuje,
da se naredi lo~nico med ustavnim tekstom in ustavnim zakonom. To je pa~ odprto.
Bilo bi zelo dobro, ~e bi naredili neko poskusno preglasovanje v tem smislu... Ne, ne,
ne bomo glasovali, ampak vas bom vpra{al, ali bo dvotretjinska ve~ina ~lanov Ustavne
komisije podprla re{itev, ko sem jo prebral, ob dejstvu, da bo pa~ potrebna ve~ina tudi
za na~in sprejemanja aktov iz tega ~lena ustave, da bo vendarle odlo~ilna, da bomo glasovali kot celoto. To sem hotel vpra{ati. ^e bo pa~ dogovor o neki ve~ini, lahko pri~akujemo, da bodo tisti, ki se z ve~ino ne bodo strinjali, vendarle podprli celotno vsebino
ustavnega zakona in s tem tudi vsebino spremembe ustave. Torej, bomo pripravili ti dve
re{itvi. Predlagam, da se dobimo od 13. uri. Ob 14. uri se pri~ne Dr`avni zbor. Dobro,
dobimo se ob 13.15 uri.

***
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Mene razlogi, ki so bili navedeni, kolikor se lahko temu re~e razlogi, da to ni integralni tekst ustavnega besedila, niso prepri~ali. Se bomo pa mi posvetovali in pa~ videli ali bi lahko {li na to varianto. Ne vidim pa nobenih racionalnih razlogov za to. Res ne. Razen, ~e ne gre tukaj za nek kompromis, ki po mojem ni dober. Sedaj
ne bi morali glasovati o to.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Predlagal bi, da bi vendarle zbrali napor, da bi
se posku{ali do za~etka izredne seje opredeliti in tudi glasovati o ustavnem zakonu, ki
bo govoril o spremembi tega ~lena ustave. Mislim, da gre vendarle za vpra{anje, kot je
prej rekel gospod Kau~i~, ki ima bolj procesno vsebino kot vsebinsko, torej. Pravzaprav
smo vsebinsko dosegli konsenz o vsebinski spremembi ustave. Sedaj smo samo {e pri
vpra{anju, kak{na ve~ina je potrebna za sprejem zakona in mednarodne pogodbe. Naredimo {e ta napor in poskusimo {e to re{iti. Opa`am tudi, da niso vsi prisotni. Za sprejem in predlaganje Dr`avnemu zboru potrebujemo {tirinajst glasov. Moja `elja in prepri~anje je bilo naslednje, da se ne bi preglasovali pri tej odlo~itvi, ~e se le da, razen gospod Jelin~i~, ki je od vsega za~etka povedal, da bo glasoval proti. Ni nujno. Zadnji~ na
eni od sej je vnaprej napovedal. Kaj predlagate ~lani Ustavne komisije?
IGOR BAV^AR: Predsednik, mi podpiramo varianto oziroma delovno besedilo, ki
lo~uje ustavni zakon na rimsko ena in rimsko dve, in v rimski dve opredeljuje to~ko ena
in dve brez variante. Se pravi v tekstu brez variante. To je na{ predlog.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala.
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ROBERTO BATTELLI: Ali smem nekaj vpra{ati? Hvala lepa. Opravi~ujem se, ~e je
morda ta dilema bila `e raz~i{~ena, ampak mene ni bilo na prej{nji seji, ker sem bil
slu`beno odsoten. To se pravi, da je to sedaj `e jasno, da lahko samo en zakon, recimo,
o stvarnih pravicah tujcev nad nepremi~ninami lahko re{i to problematiko, ali je {e
zmeraj to (...) lahko samo re{ljivo. To bi najprej hotel odgovor na to, ~e je mo`no.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: To vpra{anje bom naslovil na gospoda Lojzeta Janka, ~e lahko na kratko odgovori.
LOJZE JANKO: Prepri~an sem, da lahko, kajti klju~ni zakon sistemske narave, ~eprav v na{i teoriji in praksi ne razlikujemo sistemskih in manj sistemskih oziroma nesistemskih zakonov, je zakon o lastninskih in tujih stvarnih pravicah, ki lahko v zadostni
meri vse te zadeve pokrije. In sicer en del v sistemskem delu, prete`ni del pa v prehodnih in kon~nih dolo~bah.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Prosim, gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Ali po tej varianti, kjer sta pod rimsko dve dve to~ki, to pomeni tudi, da vsako mednarodno pogodbo, ki bi kakorkoli zadevala tudi vpra{anja nepremi~nin za tujce, je treba potem z dvotretjinsko ve~ino, ali samo to, o kateri... Vsako.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Janko, bi lahko na to vpra{anje odgovorili?
LOJZE JANKO: Saj to dejansko izhaja iz same zasnove `e pod rimsko ena, in to je
to~no, katerakoli mednarodna pogodba, ali bilateralna ali multilateralna, ki bi se ukvarjala z mo`nimi na~ini pridobivanja lastninske pravice na nepremi~ninah s strani tujcev,
bi morala biti sprejeta in ratificirana na tak na~in.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Mislim, da sta zakon in mednarodna pogodba tukaj postavljena v popolnoma enak status. To se pravi, kar velja za vsako mednarodno pogodbo, velja tudi za vsak zakon, ki se bo na to nana{al. To, kar je bilo tukaj pojasnjeno, da je to
mo`no koncentrirati to materijo v okviru enega zakona, je seveda mo`no. Mo`no je pa
tudi razpr{iti po razli~nih zakonih, in od tega je odvisno, ali bo pri{lo ve~ zakonov pod
ta re`im ali pa samo en zakon.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi prosil ~lane ustavne komisije, da se
opredelijo tudi do te druge variante, do katere se je `e gospod Bav~ar opredelil, torej
rimska dve, prva to~ka: "Zakon in mednarodno pogodbo iz prvega razdelka sprejme
Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino navzo~ih. Varianta: vseh poslancev." Bi posku{ali
to re{iti, potem bi se lahko tudi pribli`ali glasovanju. Prosim, gospod Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Jaz bi podprl varianto vseh poslancev, sem `e prej predlagal, ~e bi bili za to opredelitev. Taka je. To je vse.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Prosim.
IGOR BAV^AR: Nisi pripravljen razmi{ljati o tej drugi varianti navzo~ih? Misli{, da
to ni dovolj velika garancija. Ta diskusija zdaj, ne da bi imel ambicijo jo povzemati, ampak vendarle sem razumel uvodno opozorilo Cirila Ribi~i~a pred pavzo, originalen
predlog Mozeti~a, ki ga imamo, je bil v smislu navzo~ih poslancev, gospod Delak se je o
tem izrazil, mi, gospod Battelli, kar ena precej{nja skupina ~lanov, seveda pa ne dvo4. seja Ustavne komisije DZ RS
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tretjinska, se je izrazila za to, da bi razmi{ljali tudi v to smer. Zato spra{ujem, ali si pripravljen sploh v to smer razmi{ljati, ali ne?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Hvala. Ni~ hudega, ampak jaz sem pripravljen v vsako
smer razmi{ljati, samo jaz pa~ bi rad povedal, za katero varianto verjamem, da bi poslanci tudi glasovali in da bodo za to tudi vsa pooblastila imeli, ker razumem kot nalogo
Ustavne komisije, da predlaga tekst, ki bo zanesljivo dobil ustrezno, potrebno ve~ino.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Ribi~i~, potem pa gospod Jerov{ek.
dr. CIRIL RIBI^I^: Hvala lepa. Mi smo se konzultirali tudi v poslanski skupini, za
nas je ta re{itev sprejemljiva, ki je predlagana. Seveda opozorilo, da je od tega, kar je
strokovna skupina predlagala, kar je v prvi to~ki, in to, kar je v drugi to~ki, razlika zelo
velika. S tega vidika je opozicija zelo veliko dosegla, smo pa za ve~ino navzo~ih, to ne
pomeni, da bi grozili, da ne bi hoteli podpreti ustavnih sprememb, ~e bo pisalo ve~ina
vseh, tako da ne bi kdo mislil, da je to kaj izklju~ujo~ega, ampak mislimo, da so argumenti za ve~ino navzo~ih ravno v tem smislu, da ~e napi{emo "ve~ina vseh", smo na ustavno raven povzdignili urejanje tega vpra{anja, se pravi nismo uredili s to ustavo, ampak smo rekli, da bomo to uredili s tistimi akti, ki se sprejemajo na enak na~in kot ustava, na {e nekoliko bolj zapleten na~in, ker so tri faze, ker je mo`en veto, ker je mo`en
referendum, kar pri ustavi ni mo`no. Ker, kar se veta ti~e in predhodnega referenduma,
se pravi, da iz tega vidika ustava ni veliko uredila, ampak je prenesla urejanje na druge
akte, ki se sprejemajo skoraj po ustavnorevizijskem postopku, deloma morda celo
stro`je v konkretnih primerih. Tukaj seveda sklicevanje na zakon o volilnem sistemu
ima pa~ to hibo, da je takrat izrecno bilo re~eno, da bi to uredili v ustavi, ~e bi mogli, ker
pa ni bilo sporazuma, smo to uredili v zakonu, ki ima pravzaprav status ustavnega zakona, ki se sprejema z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev. S tega vidika se nam zdi, da so
argumenti za to, da se sprejme osnovno besedilo, ne pa varianta, s tem, da to ni iz na{e
strani poslanske skupine kak{no pogojevanje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Jerov{ek.
JO@E JEROV[EK: Jaz bi hotel samo to dodati. Relativno hipoteti~en primer, ampak ga navajam zaradi tega, da bi tej pomembni zakonodaji bila potrebna dvotretjinska
ve~ina vseh poslancev, ker pri oni navadni dvotretjinski je hipoteti~no mo`no, da od {estin{tirideset poslancev, enaintrideset glasuje, to pa pri trenutni konstalaciji in na~in
Dr`avnem zboru pomeni, recimo to~no LDS, plus dejstvo ...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Battelli. Prosim za mir. Predlagam,
da razmi{ljamo o re{itvah, ki bodo zdr`ale tudi za leta naprej. Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Jaz sem mislil predlagati naslednje, da prvo to~ko pod rimsko dva popravimo na ta na~in, napi{emo zakon iz prvega razdelka in Evropski sporazum sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Repliko, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: To, kar je gospod Jerov{ek govoril, je to~en izra~un, samo hipoteti~en je, saj nisem zaenkrat ni~ nasprotoval. Tisto, kar bi jaz kot proti argument navedel je nekaj drugega, da po tej logiki se navadni zakoni z ve~ino opredeljenih glasov
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lahko sprejemajo z enim glasom za. Se pravi {estin{tirideset prisotnih, en je za, ostali so
vzdr`ani in zakon je sprejet. Tako da teh izra~unov lahko naredimo {e ve~ ampak jaz
lahko zagotovim za Zdru`eno listo, da se nikoli ne bo zgodilo, da bi pri tako pomembnem zakonu ali mednarodnem sporazumu mi vsi ne bi bili prisotni. Tu ni velika razlika
med relativno in absolutno ve~ino. Zavedam se, ko re~em, da ni velika razlika, da je
mo`no odlo~iti tako ali druga~e. Razlika je bolj ali manj lepotne narave, sistemska je pa
v toliko, ker povzdiguje na ustavno raven besedila teh zakonov in mednarodnih sporazumov. Zaradi tega bi bil bolj za relativno ve~ino, ta izra~un ima pa relativno vrednost,
ker ~e gremo do skrajnosti, potem bi se tudi z enim glasom lahko odlo~ali o drugih zadevah, pa se nikoli to ne zgodi.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Battelli je {e o nekem predlogu razmi{ljal zdaj. Prosim, da ga prou~ite. Torej zakon in ratifikacija Evropskega sporazuma iz prvega razdelka sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev.
Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: ^e bomo za~eli ponovno z raznimi invencijami, lahko
za~nemo tudi tako, ampak jaz sem samo ponovil stali{~e, ker se enkrat opredeljujemo o
tekstu, ki je pred nami. To, kar sem `e prej povedal, ta tekst, ki razdeli, je za nas sprejemljiv, ker pomembno je to, da tudi rimska dve, to~ka ena, ima isto veljavo ali pod rimsko
ena ali pod rimsko dve, to je pa~ za mene pomembno, kak{no pravno mo~ ima in ker jo
ima, potem je to sprejemljivo. Kar zadeva ve~ine, sem pa `e prej povedal. Za nas je sprejemljiva ve~ina navzo~ih, to, kar smo tudi predlagali, ~e bo pa ve~ji del za stro`jo, tudi
mi ne bomo proti glasovali, tako da zdaj, kako bomo pa do variante pri{li, sem `e prej
predlagal, da morda tudi tako, da gremo od stro`je proti milej{i in ugotovimo, kje jih je
ve~ in tam, kjer jih je ve~, potem ne vem, kako naj se kdo premisli.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala. Se opravi~ujem, ker tolikokrat prosim za besedo,
ampak hotel sem samo to re~i, da ta moj predlog gre skoraj dobesedno v smeri podpisanega sporazuma med parlamentarnimi strankami. To je realizacija sporazuma.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Preden bi {li od te variante, od najbolj
trde, kot smo rekli, proti mehkej{i in glede ve~ine, bi vpra{al {e enkrat - gospod Battelli
je predlagal neko re{itev, za katero smo dve seji nazaj - ne bom rekel soglasno, ampak
ve~insko ugotovili, da ne bi niti v ustavo niti v ustavni zakon napisali ni~esar, kar bi posredno ali neposredno spominjalo na vsebino {panskega kompromisnega predloga.
Jaz sem tako razumel takratni dogovor. Ampak, ~e bo potrebno, lahko tudi v to smer
razmi{ljamo, kajti ta re{itev bi vendarle pomenila to, da s tem, ko omenjamo ta sporazum, pa~ to omenjamo. Takrat je bil celo dogovor, da tudi - namre~, ena od variant na
drugi seji je bila taka, da je rimska dve zelo podobno govorila, in smo potem zelo
skraj{ali. Gospod Mozeti~, gospod Zago`en.
MIROSLAV MOZETI^: To zadevo zdaj delamo v prvi vrsti ne zaradi Evropskega
sporazuma, ~eprav je zadnji vzrok to, ampak spreminjamo 68. ~len ustave, ki govori o
tem, kako tujci lahko in kdaj lahko pridobijo lastninsko pravico. Iz tega vidika je vsak
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sporazum, ki to govori, da je to intenca, ne samo Evropski sporazum, tako da tega, kar
predlaga gospod Battelli, ne podpiram.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Moje mnenje je isto, re{itev mora biti splo{na in ne ~isto
konkretna zaradi ene mednarodne pogodbe.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Predlagal bi, da bi se sedaj opredelili do obeh
ve~in. Imamo sedaj dva na~ina: ali se opredeljujemo pozitivno in potem bomo ugotovili, pa~ v razgovoru, ne bomo {e glasovali, stali{~i in potem, ~e bo dovolj pozitivnih ali
negativnih opredelitev, bomo ocenili, da je ve~ina za celotno vsebino zadostna. Edina
dilema, ki je {e nismo razre{ili je stali{~e gospoda Jan{e, da rimska ena vsebuje tudi
na~in sprejemanja zakona in mednarodne pogodbe. Lahko to razre{imo, gospod Jan{a?
JANEZ JAN[A: Dajmo, ~e lahko, ampak ta predlog je tukaj kot ta varianta, ki lo~uje
vsebino od ve~ine, ki je potrebna za sprejem, je priletela danes na sejo, med razpravo.
Te variante nismo dobili prej ne pisno niti se o tem ni vedelo. ^e `e ta skupina pravnikov obstaja, potem naj to predlaga tako, da se bo dalo prej o teh stvareh posvetovati.
Na{e mnenje je, da je to lo~evanje nepotrebno, tudi z vidika tega, kako ustava sedaj ureja te stvari, tako ko gre za zakon o obrambi, kot ko gre za volilno zakonodajo, je opredelitev ve~ine, ki je potrebna za sprejem, del integralnega besedila ustave. Mi menimo, da
zadevo, ki jo sedaj urejamo, ni ni~ manj pomembna od tega. Ni~ manj pomembna in da
se `e zaradi tega spodobi, da je del ustave, ne pa da se to lo~uje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Rad bi povedal, skupina pravnikov oziroma
strokovna skupina je to predlagala po prvi pavzi, namre~ njihov predlog v za~etku seje
je bil jasen. Potem pa po {tirih predlogih, ki so bili razli~ni, je bil to pa~ eden od mo`nih
predlogov, zato je bilo to predlagano na sejo, ker se je to vpra{anje pojavilo med sejo.
Torej, vi vztrajate na tem, da je pod rimsko ena, da je v sami vsebini spremembe ustave
tako, da je vsebina kot tudi na~in sprejemanja zakona mednarodne pogodbe. Ali to pomeni, da ~e bi danes glasovali o celotni vsebini, da bi glasovali proti oziroma da ne bi
`eleli glasovati? Prosim, gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Jaz sem hotel isto vpra{anje tudi za to varianto postaviti. Jasno
sem povedal, da se mi zavzemamo za navzo~e, pa ne bi nasprotovali tudi, ~e bo pisalo
"vseh". In bi rad tudi s tega vidika rad od drugih sli{al, koliko je tak{nih, ki stvar pogojujejo in izklju~ujejo in so samo za eno varianto, ker potem se stvar vidi. Ker ~e bi mi ugotovili, da nih~e ne pogojuje, potem bi tisti, tista varianta, ki bi imela bolj{o podporo
zmagala ob nekem splo{nem konsenzu, ko naj ne bi nih~e nasprotoval. ^e pa imamo situacijo, da eni pravimo v ~em so prednosti, pa to ne pogojujemo, drugi pa pogojujejo, je
pa to druga situacija.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Se strinjam. Potem postavljam to vpra{anje,
glede druge variante in glede vpra{anja, ali dvotretjinske ve~ine navzo~ih oziroma vseh
poslancev, bi vas prosil, ~e bi se tukaj predstavniki poslanskih skupin, ali pa tisti, ki ste
sami opredelili do teh variant, da ocenimo ali ima Ustavna komisija potrebno ve~ino, da
danes sprejme re{itev. Gospod Zago`en.
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dr. FRANC ZAGO@EN: Prej sem rekel, da zame ni tako bistveno ali je vse v ustavnem tekstu ali je lo~eno, ~e ima ustavnopravne iste u~inke. Dejstvo je, da gre za razliko,
vendar to ni nekaj, o ~emer se ne bi mogli izjasniti za eno ali drugo. Danes bi te`ko glasovali za kakr{no koli obliko, kjer bi bila variantna ve~ina, torej, ve~ina navzo~ih. V tem
primeru bi potrebovali...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Delak.
ANTON DELAK: Gospod predsednik, jaz sem se `e prej izjasnil. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: To~no, gospod Delak. Gospod Jan{a se je izjasnil. Gospod Mozeti~? Dvakrat? Gospod Battelli tudi. Gospod Bav~ar tudi. Lahko bi
ugotovil naslednje, da ~e bi danes izglasovali, Ustavna komisija ne more izglasovati s
potrebno dvotretjinsko ve~ino vsebine spremembe ustave. Stvar je povsem jasna, imamo samo {estnajst glasov, po nastopu gospoda Jan{e. In od {estnajstih glasov, po nastopu gospoda Zago`na, ni ve~ nobene mo`nosti, da imamo {tirinajst glasov. Mislim, da
sem bil tukaj zelo jasen. Sejo prekinjam. Obvestil vas bom, kdaj se bomo ponovno sestali. Hvala lepa.
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
USTAVNA KOMISIJA
2. nadaljevanje 4. redne seje
(10. julij 1997)
Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Ustavne komisije

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Pri~enjam drugo nadaljevanje ~etrte seje Ustavne komisije. ^etrto sejo Ustavne komisije smo zaklju~ili ob pravzaprav najpomembnej{em dejanju, ki ~aka Ustavno komisijo, to je glasovanje o predlogu oziroma o vsebini ustavnega zakona o spremembi 68. ~lena Ustave Republike Slovenije. Kljub temu, da
je Dr`avni zbor vse popoldne zelo delovno zasedal in tudi `e sprejel prve tri zakone iz
paketa, ki mu delovno re~emo, da je to za{~itna zakonodaja, sem v tem ~asu sam uspel
v neformalnih pogovorih s ~lani Ustavne komisije ugotoviti naslednje. Na podlagi
prej{njih razprav je moja ocena, da je v Ustavni komisiji potrebna dvotretjinska podpora
za re{itev, ki je naslednja. Ustavni zakon, prva to~ka, rimska ena: V Ustavi Republike
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, {tevilka 33/91-I) se 68. ~len spremeni, tako
da glasi: "Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih
dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo ratificira Dr`avni zbor ob
pogoju vzajemnosti." Rimska dve: "Zakon in mednarodno pogodbo iz prvega razdelka
sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev. Ta ustavni zakon za~ne
veljati z razglasitvijo v Dr`avnem zboru." Moja ocena je, da bi bila ta re{itev tista, ki bi
dobila potrebno dvotretjinsko ve~ino vseh ~lanov Ustavne komisije. Odpiram razpravo. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Najprej bi odprl eno proceduralno vpra{anje, in sicer mi predlagamo, da sedaj ne nadaljujemo te seje. Obve{~am vas, da sem v skladu s poslovnikom po
posvetu parlamentarnih strank pred nekaj minutami poslal vsem predsednikom parlamentarnih strank predlog, da se ta koordinacija sestane in da v skladu z drugim odstavkom 5. ~lena sporazuma uskladi besedilo predloga sprememb ustave. To je formalni
razlog zaradi katerega predlagam, da to sejo nadaljujemo kasneje. Na tem sestanku
bomo tudi predlagali, da se resno razpravlja o nameri parlamentarnih strank, ki so podpisale ta sporazum, da z zakonodajo in drugimi akti na nediskriminatorni osnovi za{~itimo, kolikor je mogo~e ve~ji del tistih interesov, ki jih sedaj {~iti ta ustavni ~len, ki ga
spreminjamo. Ta razprava na prvi seji, kjer se sprejema ta zakonodaja, nas danes ni prepri~ala, da je to namen podpisnic, tako kot je to zapisano v tem sporazumu. Opozarjam
zelo resno, da nas pri tem podjetju, ~e se bo stvar tako nadaljevala, ne bo. Mi smo ta spo300
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razum podpisali v dobri veri, da je enotno prepri~anje in enotna volja vseh parlamentarnih strank v Sloveniji, da se poi{~ejo dolo~eni mehanizmi, na podlagi katerih bo mo`no
v ~im ve~ji meri za{~ititi tisto, kar so druge dr`ave, ki so podpisale pridru`itveni sporazum pred nami, vseh devet, za{~itile s pridr`ki v teh sporazumih. Na{a vlada si ni izpogajala tega statusa. Mi smo sedaj potisnjeni pred zid in v taki situaciji bi ~lovek pri~akoval, da se bo skupaj iskalo te re{itve. Tukaj se pa kregamo o tem na plenarni seji, ali
sploh sprejeti v posami~nih primerih in na posami~nih podro~jih okvire, ki bodo omogo~ali sprejem teh za{~itnih ukrepov. Mi ugotavljamo, da - vsaj kar se nas ti~e - ni pogojev, da se ta seja nadaljuje.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Torej, predlog ~lanov Ustavne
komisije, da bi se seja prekinila, je tiste narave, ki smo na prvi seji rekli, da je proceduralne narave, torej potrebuje navadno ve~ino, da se o njej glasuje, in o tem... to lahko
damo potem tudi na glasovanje. Preden pa bi pri{lo do tega glasovanja, bi le predlagal,
da se o ne~em dogovorimo. Jaz sem zelo pozorno spremljal razprave in stali{~a vseh
predstavnikov poslanskih skupin v Ustavni komisiji. Nimam, torej, nisem sli{al nobenega argumenta, ki bi govoril, da razen tega, da se na~in glasovanja o zakonu in mednarodni pogodbi uvrsti pod rimsko dva. To je bila edina dilema, ki pa je procesne narave,
ki ni vsebinske. Sicer pa so... ste, tako reko~ soglasno, vsi podprli spremembo ustave v
tej dikciji, kot je zapisana pod rimsko ena. Torej, jaz tega razloga, da bi pri{lo do kak{nih
novih momentov glede same vsebine besedila spremembe ustave, jaz ga tukaj ne vidim. Lahko se motim, ampak taka je moja ocena. Moja ocena je tudi glede dana{nje
izredne seje druga~na. Po moji oceni je Dr`avni zbor danes v teh zakonih vgradil nekatere elemente, ki imajo vse zna~ilnosti za{~itne zakonodaje. Mislim pa, da je modro ~im
manj o tem govoriti. Parlament ~im manj govori o tem, ampak to naredi. Gospod Ribi~i~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Proceduralno. Jaz predlagam, da prekinemo to sejo na isti
na~in, kot je bila danes `e enkrat prekinjena, ker ko se pre{tejejo glasovi, vidimo, da ob
stali{~u Socialdemokratov, ki ga tukaj, jasno ni zadostne ve~ine, da pridemo v Dr`avni
zbor. No, razen, ~e je temu druga~e.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ja, gospod Ribi~i~, jaz po pogovorih, ki sem
jih imel, ko sem za~el s tem, to nadaljevanje seje, je moja ocena, da danes obstajajo vsi
razlogi in da ima Ustavna komisija dovolj podpore za eno od re{itev, tisto, ki sem jo navedel. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Jaz bi samo repliciral na to va{o ugotovitev, da naj o tej za{~itni zakonodaji ~im manj govorimo. Jaz vas opozarjam, da mi sprejemamo zakonodajo, ki bo
itak objavljena v Uradnem listu. Mi sprejemamo zakonodajo, ki mora biti nediskriminatorna. Mi i{~emo re{itve, ki jih lahko sprejmemo na podlagi tega sporazuma. Zaradi tega
lahko o tem govorimo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Se strinjam, se opravi~ujem. Moja misel je bila
druga~na o nekaterih re{itvah v teh zakonih, ki so zapisana, ne o sami... Jasno, da bomo
govorili o za{~itni zakonodaji, saj je to celo ena najbolj pomembnih politi~nih tem sedaj
v Sloveniji, o nekaterih re{itvah, ki imajo pa~ tako naravo, kot jo pa~ imajo. Mislim, da
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nismo danes sprejeli nobene take re{itve, ki ne bi bila nediskriminatorna. Gospod
Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Jaz podpiram ugotovitev predsednika Ustavne komisije, predvsem glede poteka dosedanjih razprav na vseh sejah komisije in ob tem, da smo vendarle ob veliki potrpe`ljivosti v mnogih razpravah kon~no pri{li do to~ke, kjer bo potreben
nek kompromis. Kompromis, ki bo v veliki meri, da tako re~em, v {kodo stali{~, s katerimi je Liberalna demokracija {la v ta pogajanja, ki bo v veliki meri odstopal od intenc, ki
jih je najve~ja stranka in tudi vladna stranka zastopala od samega za~etka. Pa vendarle
kompromis, ki omogo~a, da v nekem sosledju v ~asu, ki nam ostaja, potrdimo, in sposobnost in po mojem mnenju pripravljenost, na katero ra~una, kot smo danes ravno
pred nekaj minutami oziroma urami izvedeli, kar je storila za nas tudi komisija Evropske
skupnosti oziroma Evropske zveze, da je Slovenija na dobri poti, da bo vklju~ena v prvi
krog pogajanj za polnopravno ~lanstvo. Sam sodim, da smo z dikcijo, ki jo je uvodoma
prebral predsednik Ustavne komisije, vendarle tako dale~, da lahko sprejmemo to besedilo in s tem izpolnimo pogoj za to, da Dr`avni zbor o tem odlo~a. Rad bi opomnil ob
tem na to, da je potem, ko je danes dopoldan, ko bi po mojem mnenju `e lahko zaklju~ili to sejo in ko so seveda stali{~a razli~nih predstavnikov, pa tudi kvorum za to je bil potreben, ker je bil enak, kakr{en je sedaj, takrat nismo sli{ali pogovorov, ki zadevajo naravo sporazuma med strankami, niti me ne prepri~uje ugovarjanje, ki se sklicuje na delo
Dr`avnega zbora oziroma na tisti del pogovorov, ki zadevajo sprejem tako imenovane
za{~itne zakonodaje. Zato jaz predlagam, da vendarle nadaljujemo s to sejo. Mislim, da
v nasprotju s tem, kar je rekel Ciril Ribi~i~, vendarle obstaja dovolj veliko {tevilo ljudi,
~lanov Ustavne komisije, ki lahko sprejme ta sklep, sam sem jih na{tel devetnajst, bi pa
prosil, da mi gospa Vladka pove natan~no, koliko je ~lanov in kdo od teh je nadomesten, tako da bomo vedeli, s kak{nim kvorumom operiramo. Mislim tudi, da sklicevanje
na drugi odstavek 5. ~lena ni najbolj korektno, mo`no ga je tolma~iti na razli~ne na~ine.
Glede na to, da sem bil domala pri vseh usklajevanjih, ne na vseh, ampak na veliki ve~ini, moram tudi re~i, da nikjer v nobenem od teh diskusij ni bilo mogo~e zaslediti s teh
pogovorov, prosil bi pa tudi druge, ki so bili na teh sestankih, da bi bilo potrebno pred
sprejemom teksta na Ustavni komisiji besedilo uskladiti na sestanku predsednikov
strank. [e ve~, kar nekaj popravkov, ki smo jih vnesli nazadnje v ta tekst, je posebej sledilo intenci, ki jo je ves ~as pogajanj branil predsednik Dr`avnega zbora, ko je branil integriteto tega telesa. Ko je branil, bom rekel, samostojnost in zakonsko in ustavno, zakonsko enostavna pooblastila Dr`avnega zbora in seveda tudi ustavno pravico poslancev, da se o teh vpra{anjih odlo~ajo v organih tega parlamenta in seveda na koncu na
Dr`avnem zboru. Kar nekaj popravkov je bilo vnesenih, spominjali se boste vsi, ki ste
sodelovali pri tem usklajevanju, s katerimi smo zagotovili tako dikcijo, in poizku{ali, kar
se da, in v polni meri upo{tevati to intenco predsednika Dr`avnega zbora, in seveda
tudi dosegli pri tem potrebno soglasje. Zato bi jaz prosil, ~e je to mogo~e, da danes s
proceduralnimi vpra{anji ne obremenjujemo te seje, da posku{amo dose~i soglasje
zato, da z delom nadaljujemo in danes pridemo do teksta, ki ga bomo lahko predlagali
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Dr`avnemu zboru in v tem smislu podpiram stali{~e predsednika Ustavne komisije.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Obve{~am vas, da je danes prisotnih sedemnajst ~lanov Ustavne komisije in trije nadomestni ~lani, torej dvajset~lanska
sestava, polna sestava, v polni sestavi smo. Dal bom potem na glasovanje predlog gospoda Jan{e.
JANEZ JAN[A: Mislim, da te zadnje ugotovitve gospoda Bav~arja niso korektne, {e
posebej za tiste, ki ne poznajo ali pa nimajo pred sabo tega sporazuma. Drugi odstavek
namre~ pravi naslednje: "Stranke podpisnice bomo uskladile besedilo predloga sprememb ustave, ki bo zagotovilo uresni~itev tega cilja ob hkratnem varovanju javnega interesa dr`ave, zagotovljenega v ustreznih zakonih. Po uskladitvi se bomo skupaj dogovorile tudi za postopek sprejemanja predlaganih sprememb v Dr`avnem zboru in zagotovile, da bodo spremembe v skladu z dogovori tudi sprejete." Ne samo o vsebini, tudi o
postopku bi se morali dogovoriti v skladu s tem drugim odstavkom.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Postopek je del tega sporazuma. Jasno je bilo ves ~as teh pogajanj,
da je postopek delo Ustavne komisije, o kateri sicer tukaj notri ne pi{emo, in da ga na
koncu sprejme Dr`avni zbor, kakor tudi ratificira Evropski sporazum, kar pi{e v 6. ~lenu. Postopek je nadalje pojasnjen v naslednjih odstavkih citiranega 5. ~lena, ko govorimo o dvoje vrst zakonov, ki jih bomo sprejeli na nediskriminacijski osnovi, o {estih pred
in o {estnajstih po sprejemu ustave.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Mi smo v skladu s tem sporazumom predlagali, da se ta koordinacija sestane v najkraj{em mo`nem ~asu. ^e bo Ustavna komisija glasovala prej, pred tem
sestankom, potem je to za nas kr{itev sporazuma in v tem primeru ta sporazum ne velja
tudi v drugih to~kah.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz bi predlagal, da se dr`imo enega principa,
ki je bil uveljavljen pri na{em dosedanjem delu, da seveda poslanke in poslanci, ki so
~lani tudi parlamentarnih strank, so zavezani odlo~itvam predsednikov, da pa je Ustavna komisija avtonomno in neodvisno telo, ki odlo~a po svoji presoji. Dr`avni zbor sam
o tem odlo~a. Jaz bi predlagal, da se opredelimo do proceduralnega predloga, ki ga je
dal ~lan ustavne komisije, da se seja prekine in potem po rezultatu glasovanja se pa~ odlo~amo za nadaljnje re{itve. Druge re{itve jaz tukaj ne vidim. @eli {e kdo besedo preden
dam to na glasovanje? Gospod Mozeti~.
MIROSLAV MOZETI^: Zdaj mislim, da o tem predlogu sploh ni treba glasovati. ^e
je to pogodba, ki zavezuje predsednike strank in ~e to, kar gospod Jan{a pravi, dr`i, nimam razlogov, da bi dvomil, jaz je natan~no nisem prebral, potem enostavno mi nimamo ve~ kaj delati, ker se pa~ predsedniki morajo sestati, se dogovoriti, naj napi{ejo tudi
tekst in potem naj gre v parlament. In dodajam {e to, ~e se to zgodi, prosim, da pripravijo ne samo seznam zakonov, ki so v pogodbi, ampak tudi vsebino zakonov.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Mozeti~, saj sem jaz povedal, kak{no
je...
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MIROSLAV MOZETI^: ... je treba, da mi glasujemo o tem. Ustavna komisija ne
more glasovati o tej pogodbi. Ta pogodba se Ustavne komisije ne ti~e.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Mi lahko glasujemo samo o predlogu, ki ga je
dal ~lan Ustavne komisije, da se seja prekine. Ali se bo kdo sestal, to pa tokrat ni na{a
pristojnost. To je pa pristojnost na drugi ravni. V to se mi ne vtikamo. Mi spo{tujemo njihove odlo~itve. To se bo re{evalo na drugi ravni. Torej, dal bi na glasovanje predlog.
Gospod Pahor `eli besedo.
BORUT PAHOR: Mislim, da je potreben sedaj politi~ni premislek. Moramo oceniti
vsi skupaj, nenazadnje tudi kot ~lani Ustavne komisije, ali `elimo ohraniti duh sporazuma in zagotoviti, da bomo z ve~ kot dvotretjinsko ve~ino podprli spremembe ustave in
sprejeli zakon o ratifikaciji evropskega sporazuma, ali bomo z zdaj{njim korakom tvegali, da take pri~akovane ve~ine ne bo. Zavzel se bom za to, da je s {irokim politi~nim
soglasjem sprejeta ustava in zakon o ratifikaciji. Mislim, da je ustavni zakon sprejet v
dikciji, ki bo dobila tudi ve~insko podporo. ^e sedaj kdo misli, da se moramo za to {e
enkrat usesti za deset minut, to tudi lahko storimo, ker mislim, da to razen tega, da bo
zavleklo stvar za nekaj ur, sicer ne bo imelo drugega u~inka, bo pa ohranilo neko politi~no enotnost, ker se mi zdi, da je za proces to zelo pomembno.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Bav~ar.
IGOR BAV^AR: Tudi sam ocenjujem, da je potrebno dobiti potrebno politi~no soglasje. Moram re~i, da od trenutka, ko smo za~eli pogovore voditi na na~in, da je izpadel tudi, mnogi se boste na to spomnili, ~len, ki govori o tem, da se ta problematika ne
izkori{~a v notranjepoliti~ne namene in potem po nekaterih drugih korakih, ki so sledili
v delu te Ustavne komisije, {e posebej pa v trenutku, ko sedaj ka`e po dolgo~asnem in
dolgotrajnem usklajevanju, da smo kon~no pred odlo~itvijo, prihaja Socialdemokratska
stranka s takim predlogom. Tega ne razumem benevolentno in ne razumem v duhu
tega sporazuma. Bi pa pred glasovanjem vendarle prosil, da naredimo pet minut odmora, da se posvetujemo kaj storiti, ker ne bi rad z neko prakso, ki se o~itno `eli vsiliti tudi
v tem celotnem postopku usklajevanja, ki smo jo zelo skrbno varovali, ki je pravzaprav
praksa nekaj let. Ne bi jo `elel prekiniti z enim samim glasovanjem, zato bi prosil za pet
minut odmora, ~e ga lahko dobim.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Na predlog ~lana Ustavne komisije sejo prekinjam. Nadaljujemo jo ob 20.45 uri.

***
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Preden bomo nadaljevali sejo bi predlagal, da
vendarle po~akamo, da se nam pridru`ijo {e {tirje ~lani Socialdemokratov, kajti prav na
podlagi predloga enega od njihovih ~lanov, da se seja pa~ prekine, smo si tudi ta odmor
vzeli. Mislim, da bi bilo korektno, da oni pridejo nazaj in da se potem skupaj odlo~imo
za nadaljnje delo. Kolegice in kolegi, nadaljujemo s sejo. Skoraj smo bili `e nekoliko kri304
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ti~ni do predstavnikov Socialdemokratske stranke, ki so malo zamudili, ampak smo sedaj to vse uredili, tako da smo v polni sestavi prisotni. Gospod Bav~ar je prosil za odmor. @eli besedo? Ne. Hvala lepa. Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Glede na to, kar je prej gospod Bav~ar dejal, ~e{ kot da bi {lo tukaj
za neko izigravanje procedure z na{e strani. Tak{no namigovanje moram odlo~no zavrniti. Mi smo podpisali ta sporazum z namenom, da bomo iskali skupne re{itve, ne da
bomo poslu{ali `alitve v stilu prej gospoda Pucka in sedaj ta namigovanja. Mi ne pri~akujemo od tistih, ki so se pogajali tako, da so v pridru`itvenem sporazumu za{~itili loterijo in igralni{tvo, ne pa zemlji{~a kot vse ostale dr`ave in da bodo razumeli usodnost
teh odlo~itev. Pri~akujemo pa, da se bo spo{toval sporazum, ki je bil formalno podpisan.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Kacin.
JELKO KACIN: Nisem bil med pogajalci, zato te`ko razumem globino sporo~ila
~lanom Ustavne komisije, ki je bilo ravnokar izre~eno s strani predsednika Socialdemokratske stranke. Vendarle je obstajal in {e obstaja tudi tukaj trden dogovor o sestavi Ustavne komisije. ^e se pravilno spominjam, je bil najprej ugovor, da je enaindvajset preve~, in zato smo se poenotili na dvajset in prepustili posameznim strankam kadrovsko
zasedbo posameznih mest, ki pripadajo po klju~u tem dvajsetim poslancem Dr`avnega
zbora. Ne vidim potrebe, da bi na{e delo odlo`ili, prelo`ili, {e posebej zaradi tega, ker je
v Ustavni komisiji tudi kar nekaj predsednikov strank in usklajevanje med predsedniki
lahko blagodejno vpliva na posamezne predsednike, na ~lane Ustavne komisije in drugih strank pa verjetno ne tako zelo. Zato razumem predlog, da pride do prekinitve in
razmisleka kot neke vrste nezaupnico Ustavni komisiji. V kolikor je temu tako, bi pa~
rad sli{al za katere ~lane Ustavne komisije gre, ker ~e je to problem lahko naredimo {e
kak{en korak proti kompromisu in zamenjamo kak{nega ~lana Ustavne komisije in na
ta na~in omogo~imo nadaljevanje dela. ^e pa ni to razlog, potem bi pa `elel vendarle
sli{ati kak{en bolj tehten argument zaradi prekinitve oziroma nadaljevanja na{ega dela.
Tak na~in nam vzbuja oziroma ustvarja dodatno dramati~no napetost in vzbuja dodatna
vpra{anja tudi pri tistih, ki so ravnokar Socialdemokratski stranki povedali, da {e nismo
v Evropski uniji, kaj se pravzaprav v Sloveniji dogaja in ali so doslej izre~ene namere jasne in tehtne. @elel bi se na vsak na~in izogniti, ~e se le da no~nim sejam Ustavne komisije in pa sobotnim no~nim usklajevanjem predsednikov politi~nih strank, pa nedeljskim sejam in dramati~nemu naboju. Ker ponedeljek je `e dolgo ~asa znan kot datum,
za katerega smo se sporazumeli, da bomo do takrat opravili {e obilo dela tako v Dr`avnem zboru kot tudi opravili vse, kar je nalo`eno Ustavni komisiji. Zato bi sam, ~e mi je
dovoljeno sedaj povedati svoje mnenje preden glasujemo, ~e bomo glasovali, vsekakor
bil za to, da s svojim delom nadaljujemo, ker se mi zdi, da smo bili v danih razmerah kar
produktivni. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Besedo bom dal gospodu Pahorju. Predlagam, da smo tudi v razpravah tako orientirani, da bi ta zelo te`ko pridobljeni konsenz,
ki smo ga na {tirih sejah nekako gradili, da ga ne bi v teh ve~ernih urah, po celodnev-
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nem napornem delu prehitro izgubili. Spo{tujem pa vse razprave in vse razpravljavce.
Gospod Pahor.
BORUT PAHOR: Osebno ne vidim vsebinskih razlogov, da bi bila potrebna prekinitev seje zaradi usklajevanja okrog besedila, za katerega sodim, da je bolj ali manj usklajeno, predvsem pa, da v veliki meri odra`a interes, ki ga je dala Socialdemokratska
stranka v tej razpravi glede besedila. Ampak ne glede na to, ali precenjujemo, da gre sedaj za bolj ali manj presti`en razlog za to prekinitev, pravim zelo na glas. Sporazum je
zelo dragocen in ga velja ~uvati, ~e `elimo ohraniti potrebno dvotretjinsko in {ir{o politi~no podporo za spremembo ustave in ratifikacijo evropskega sporazuma.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala, gospod predsednik. Obstaja tudi sklep Dr`avnega
zbora, da tekst pripravi Ustavna komisija. Sedaj lahko morda obstajajo kak{ni razlogi, ki
bi zahtevali, da damo na mizo {e kak{ne argumente in `elje in tako naprej, ampak to
lahko opravimo na Ustavni komisiji na tej seji. Zaradi tega smo jo tudi sklicali. To pa, da
se lahko predsedniki strank sre~ajo tudi v nedeljo okoli 14. ure popoldne, to ni noben
problem. Lahko se. Tudi sam ne vidim pravega razloga, zakaj bi sedaj morali prekiniti
delo Ustavne komisije.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Dr. Zago`en Jo`e, dr. Franc Zago`en in gospod Anderli~. Prosim.
dr. JO@E ZAGO@EN: Sporazum so podpisali predsedniki strank, ki jim mi vsi tukaj
pripadamo z odgovornostjo, pri polni zavesti. ^e mi predlagamo, da se naj sestanejo, to
ne pomeni ni~ takega, da bi zaradi tega morali sedaj tu stvari dramatizirati. Naj se sestanejo in potem mi s tem nadaljujemo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Saj ravno tu je problem. Po mojem trdnem
prepri~anju je Ustavna komisija, kot sem `e ve~krat, rekel legitimni organ Dr`avnega
zbora, ki se pa~ odlo~a v skladu s poslovnikom in drugimi dolo~bami, predvsem pa v
skladu z odlo~itvijo poslank in poslancev, ~lanov Ustavne komisije. V svojih razpravah
ne bom komentiral sporazuma predsednikov parlamentarnih strank. ^utim se odgovornega za delo Ustavne komisije. Boste pa ~lani Ustavne komisije potem z glasovanjem pa~ povedali svoje stali{~e. Ne vidim vsebinskih razlogov za prekinitev seje. ^e pa
obstajajo politi~ni oziroma tisti, kot sem prej rekel, za potrpe`ljivi konsenz oziroma za
zaupanje, ki smo ga nekako izgradili v teh zadnjih {tirinajstih dneh, kar smo delali na tej
Ustavni komisiji, ~e bi dana{nji zalom ta konsenz razbil, potem bi zelo resno razmislil,
kako bi se danes odlo~il pri glasovanju o nadaljevanju te seje. Kajti, resni~no, seja
Dr`avnega zbora, na kateri bomo glasovali o spremembi ustave, bo v ponedeljek. Do
takrat se lahko {e kaj zgodi. Na seji Ustavne komisije se lahko kaj zgodi. Za druge nivoje
tokrat nisem kompetenten, da bi o tem govoril in predlagam, da govorimo o odlo~itvah
Ustavne komisije. Gospod dr. France Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Da ne bo kak{na pomota. Bil sem na vseh sejah Ustavne
komisije in tekst je pripravila Ustavna komisija, ne predsedniki strank. Tudi izglasovala
ga bo, ker ga ne morejo predsedniki strank. Natan~no je znan tudi postopek. Ustavna
komisija mora tekst izglasovati z dvotretjinsko ve~ino, da ga lahko predlo`i Dr`avnemu
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zboru. Vendar pa, ~e obstaja tudi sporazum strank, ki so ga podpisali predsedniki, mislim, da ne bomo kr{ili integritete Dr`avnega zbora in Ustavne komisije, ~e naredimo ta
odmor in naj tudi predsedniki strank ta pripravljen tekst verificirajo. Morda se bodo o
tem {e kaj dogovorili in mislim, da bo Ustavna komisija kljub temu v skladu z ustavo, zakonom in poslovnikom opravila svoje delo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Gospod Anderli~.
ANTON ANDERLI^: Razumel sem podpisan sporazum tako, da bodo prakti~no tri
vzporedne aktivnosti potekale hkrati. In to je: Dr`avni zbor bo sprejemal za{~itno zakonodajo oziroma tistih {est zakonov, Ustavna komisija bo pripravila predlog ustavnih
sprememb teksta. To vse je stisnjeno do 15. julija 1997. Kot tretji nivo pa najbr` {e spremembo tega sporazuma in obve{~anje, seznanjanje, dajanje sugestij in tako naprej
predsednikov strank. Bil bi zelo `alosten, gospod Zago`en, ~e bi predsedniki verificirali
tekst in potem bi morali mi tukaj stiskati za verificiran tekst. Mislim, da bi morali nesporno jasno ugotoviti, kak{ni so razlogi za dana{njo prestavitev. ^e je ta razlog, o katerem
vi govorite, da verificirajo tekst, ne bom glasoval za prestavitev. To se mi zdi dejansko
problemati~na zadeva. Mislim, da je tekst pripravljen in bi bilo prav, da se Ustavna komisija opredeli do tega teksta in da se predsedniki seznanijo s tem tekstom in ugotovijo,
da je mogo~e vse tisto, kar je `e do sedaj potekalo. Kajti mislim, da je tukaj glavni razlog,
da - in tako sem tudi razumel nekatere razprave -, da tiste aktivnosti, ki smo jih do sedaj
opravili v smislu sprejemanja za{~itne zakonodaje, niso dale rezultatov, kot so posamezni poslanci, posamezne stranke ali kakorkoli pri~akovale. In sedaj je na nek na~in
vpra{ljiv tudi sporazum in zato je treba s tem tekstom po~akati. Mislim, da ta tekst sam
po sebi je tak, je res samo v eni varianti {e tam notri, da se do njega lahko vsaj opredelimo, kaj mislijo ~lani Ustavne komisije, da bi tudi, da bi tudi v kon~ni fazi predsedniki
strank vedeli, kak{no je razpolo`enje tu notri. Razen, pravim, ~e gre za drugo pot, da se
mora tam verificirati in da ga tukaj sprejmemo. Absolutno nisem za to in mislim, da bi bil
to grob poseg v parlamentarno demokracijo. To je lahko stvar druge razprave. [e enkrat
pravim. Rad bi sli{al, kateri so tisti klju~ni razlogi zaradi ~esar bi bilo potrebno, da se to
prelo`i. Prvi~, da bom bolj jasen v vpra{anju, ali je to tekst do katerega naj bi se Ustavna
komisija opredelila in ga potrdila, ali so to razlogi, ki so nastali ob tem, da ne gre na drugih ravneh aktivnosti, o katerih sem prej govoril, da se vse po na~rtu in skladno s sporazumom, ali je kaj drugega. Meni se dejansko ne zdi prav, da se Ustavna komisija ne izjasnjuje o predlogih, ki jih ima v delovnih zasnovah `e tukaj narejene, predvsem zaradi
tega, ker slej ko prej, ne glede na to kak{en tekst bo tu sprejet, bo {el {e v Dr`avni zbor
in do takrat je lahko {e dosti prostora, da povedo mnenje predsedniki in kdorkoli drug.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kratek ugovor, gospod dr. Franc Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Se opravi~ujem. Res sem uporabil napa~no besedo in tudi
nisem v tem smislu mislil, ko sem rekel "verificirajo." Videli ga pa gotovo bodo, ~e se
bodo sestali. Ampak kot sem razumel, razlog ni vsebina tega teksta, razlog je dana{nji
potek seje, vsaj kakor je bilo navedeno. To pa dejansko ni stvar Ustavne komisije in ni
treba, da vpliva na njene odlo~itve. Ker pa smo se celotnega projekta lotili tudi tako, da
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smo v Dr`avnem zboru celo priporo~ili koordinacijo strank. Mislim, da bi bilo le korektno, da upo{tevamo to `eljo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kratek ugovor, gospod Anderli~.
ANTON ANDERLI^: Ravno zaradi tega, kar ste sedaj povedali, ne vidim smisla o
prelo`itvi, kajti ~e je na tej poti vzporednih aktivnosti kaj narobe, naj se predsedniki
strank sestanejo. Nimam ni~ proti temu. Naj bo to kot metoda dela in bo najbr` {e potem, ko bomo mi `e sprejeli ustavo in mislim, da je vsekakor koristna, ampak ne da zaradi tega se preprosto druga aktivnost v tej isti ravni ustavi. Ne vidim te usodne povezave v tem smislu, da se ne bi opredelili do tekstov, ki jih imamo na mizi. Lahko je to tudi
neko predhodno izjasnjevanje. Ne vem kaj lahko. Mi smo `e nekajkrat pri{li do tega, da
bi se lahko o tekstu opredelili. Tam je res neka varianta {e, o kateri pa tudi se lahko pove
mnenje na Ustavni komisiji in potem naprej. To prelo`itev vidim pa~ v funkciji odlaganja te odlo~itve in resni~no v spravljanje vse skupaj v neko ~asovno stisko, kar bi nam
lahko vse skupaj {kodilo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: Stali{~e gospoda Anderli~a do te koordinacije, ki je nenazadnje
samo realizacija sklepov izredne seje Dr`avnega zbora, je znano. Tudi ti nesporazumi
znotraj Liberalne demokracije zaradi katerih se niso spo{tovali nekateri prej{nji dogovori in zaradi katerih se je moral KVIAZ nekajkrat sestajati, da smo pri{li na dogovorjen
obseg Ustavne komisije. Predlagal sem odmor ravno zaradi tega, ker ne `elim, da bi se
... ta Ustavna komisija, tako kot se je enkrat `e KVIAZ. KVIAZ se je pa~ moral {e enkrat
sestati ravno na podlagi dogovora predsednikov parlamentarnih strank. Pa ~e to ho~ete
priznati ali pa ne. Bolj{e je, da se besedilo uskladi prej, preden ga predlaga Ustavna komisija, kot da se potem pred glasovanjem izka`e, da je kak{no stvar potrebno ponovno
usklajevati, ker ni dvotretjinske ve~ine za sprejem ne~esa, kar je {lo tukaj skozi preglasovanje. Bistveno bolje je in Ustavna komisija bo bistveno manj..., ~e pride do usklajevanja prej. ^e se je treba za to sestati danes pono~i, mi smo se pripravljeni sestati. ^e boste morali vi za to va{ega predsednika poklicati iz Logarske doline, ga boste pa~ poklicali. Mene to ne zanima. To govorim zaradi tega, ker je prej gospod Anderli~ nekaj govoril o tej lokaciji, kje naj bi bil. Ampak skratka, ~as ne sme biti razlog za to. Mi nismo
predlagali, da se ta koordinacija sestane po ponedeljku, ampak smo sestanek predlagali
takoj in ~imprej. Nekatere razloge za to sem navedel. Mi smo se danes popoldne posvetovali z nekaterimi ljudmi in na podlagi tega posvetovanja nam je jasno, da nam ni vseeno, ali je dvotretjinska ve~ina del ustavnega besedila ali je to samo v ustavnem zakonu.
Mi danes ne moremo glasovati za tako re{itev, za katero pa~ gospod predsednik pravi,
da je usklajena. Ni usklajena. Gre za bolj bistveno stvar, kot pa je bilo prej dopoldne to
predstavljeno. ^e to ne bi bila bistvena stvar, je tudi predlagali ne bi. Tudi ne bi bila taka
razlika. ^e ste se vi pripravljeni uskladiti okrog na{e variante, potem ni vsebinskih razlogov za to, da to odlagamo. ^e pa pri~akujete, da bomo mi glasovali za va{o varianto,
potem pa ti vsebinski razlogi so in predlagam, da se pa~ ta koordinacija sestane in sku{a
to uskladiti.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Poglejte, tukaj smo na{li re{itev. Predlagam,
da v rimski ena uvrstimo tudi na~in glasovanja in to je edini in ~e je res {e kak{en vsebinski razlog razre{en, danes potem lahko glasujemo. Ne spominjam se v dana{nji razpravi, da bi kdorkoli nasprotoval oziroma poudarjal to veliko razliko, ~e je to ne v prvem
razdelku pod rimsko ena, ampak pod rimsko dve. Torej, ~e uvrstimo na~in glasovanja v
samo vsebino spremembe ustave, potem mi lahko danes o tem odlo~amo in ni nobenih
vsebinskih razlogov, da tukaj najdemo vsebinski razlog. Mislim, da je edino to gospod
Jan{a predlagal in ~e se vi strinjate s tem, da to uvrstimo, in ~e se ostali ~lani Ustavne komisije strinjajo, potem smo ta problem re{ili. Se strinjate?
IGOR BAV^AR: (...)
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, gospod Battelli.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa. ^e prav razumem tudi predloge kolegov iz Socialdemokratske stranke, pravzaprav ga ni nobenega vpra{anja, o katerem ne bi mogli
razpravljati v zvezi s tekstom, o katerem ne bi mogli razpravljati na Ustavni komisiji. Ni
niti nujno, da odlo~amo. Lahko da pridemo potem na koncu do ugotovitve, da je bolje
neodlo~ati ali kakorkoli `e. Ampak to, da se suspendira delo Ustavne komisije zaradi
tega, ker bi predsedniki strank se morali sestati, potem se spra{ujem, katero vpra{anje
bodo pa oni lahko re{ili, ki ga mi ne moremo. Se pravi, predlagam, da ostanemo tu, da
razpravljamo, sedaj smo izlu{~ili, kje so tisti problemi. O vsem tem se lahko {e pogovarjamo. Ne da silimo v neka glasovanja, ki bodo tega in onega izklju~ili in tako naprej.
Razpravljajmo naprej.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Poglejte, potem bi bila za razpravo naslednja
vsebina. Ustavni zakon o spremembi 68. ~lena Ustave Republike Slovenije: rimska ena,
v Ustavi Republike Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, {tevilka 33/91-I, se 68.
~len spremeni, tako da se glasi: "Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo
ratificira Dr`avni zbor ob pogoju vzajemnosti. Zakon in mednarodno pogodbo iz
prej{njega odstavka sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev." Rimska dve: "Ta ustavni zakon za~ne veljati z razglasitvijo v Dr`avnem zboru." Torej, ~lani
in ~lanica Ustavne komisije, na glasovanje dajem predlog, da Ustavna komisija predlaga
Dr`avnemu zboru ustavni zakon o spremembi 68. ~lena Ustave Republike Slovenije v
dikciji, kot sem jo pravkar prebral. Kdo je za tako spremembo? Devetnajst ~lanov. Je
kdo proti? Nih~e. Ugotavljam, da je Ustavna komisija predlagala vsebino ustavnega zakona za sejo Dr`avnega zbora. Predlagam {e naslednje, da strokovna skupina v okviru
Ustavne komisije tudi pripravi kratko obrazlo`itev ustavnega zakona. Vsebino te obrazlo`itve boste ~lani Ustavne komisije prejeli ~im prej bo mo`no, da bo to tudi pripravljeno potem za sejo Ustavne komisije. S tem zaklju~ujem sejo. Hvala lepa.
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DR@AVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
10. izredna seja
(14. julij 1997)
Sejo je vodil Janez Podobnik, predsednik Dr`avnega zbora.

PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spo{tovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Pri~enjam 10. izredno sejo Dr`avnega zbora Republike Slovenije, ki sem jo sklical ....
Prehajamo na 1. TO^KO DNEVNEGA REDA - PREDLOG USTAVNEGA ZAKONA
O SPREMEMBI 68. ^LENA USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE. Predlog zakona je v
obravnavo Dr`avnemu zboru predlo`ila Ustavna komisija. Dovolite mi, da kot predsednik Ustavne komisije podam poro~ilo. Poro~ilo boste v naslednjih minutah vse poslanke in poslanci tudi prejeli na klop.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spo{tovane kolegice in kolegi! Ustavni komisiji Dr`avnega zbora Republike Slovenije je bilo s sklepom Dr`avnega zbora dne 24. junija 1997 o za~etku postopka za spremembo 68. ~lena Ustave Republike Slovenije
nalo`eno, da pripravi predlog akta o spremembi Ustave Republike Slovenije. S tem namenom se je sestala na 3. seji dne 1. julija 1997 in na 4. seji dne 8. julija, ki jo je nadaljevala {e 10. julija 1997. Na 3. seji se je komisija dokon~no opredelila, da se ustavna sprememba izvede z ustavnim zakonom, pri ~emer je sledila strokovnemu mnenju prof. dr.
Franca Grada in docenta dr. Igorja Kav~i~a s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, ki sta
ga pripravila za Ustavno komisijo in na seji {e dodatno utemeljila. Tako naj bi prvi del
ustavnega zakona, razdelek ena, vseboval besedilo o spremembi ustave, ki postane integralni del ustavnega besedila. Drugi del ustavnega zakona, razdelek dva, pa je izvedbeni del ustavnega zakona, ki naj bi imel v tem primeru pomen le za uveljavitev ustavne
spremembe. ^lani komisije so namre~ menili, da vsebine Evropskega sporazuma oziroma {panskega predloga, priloga 13, ni potrebno posebej navajati v izvedbenem aktu
oziroma izvedbenem delu ustavnega zakona in ga tako povzdigniti na ustavno raven.
Pri pripravi besedila predloga akta o spremembi 68. ~lena ustave je komisija menila, da je s tem, ko je Dr`avni zbor sprejel predlog Vlade Republike Slovenije, za~etek
postopka za spremembo tega ~lena ustave, podprl tudi njeno okvirno usmeritev glede
predlagane spremembe. Na besedilo predloga akta o spremembi 68. ~lena ustave, ki ga
je predlo`ila vlada in se glasi - citiram: "Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba
ob pogoju vzajemnosti," - konec citata - sta poslanca Janez Jan{a in Miroslav Mozeti~
podala predloga za spremembo. Janez Jan{a je predlagal, da se doda drugi odstavek 68.
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~lena ustave, ki bi se glasil - citiram: "Na zemlji{~ih lahko tujci pridobijo lastninske pravice z dedovanjem ob pogoju vzajemnosti ali pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ki ga
Dr`avni zbor sprejme z dvotretjinsko ve~ino." - konec citata. Miroslav Mozeti~ je predlagal, da se predlog vlade spremeni tako, da bi se 68. ~len ustave glasil - za~etek citata:
"Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico in druge stvarne pravice na nepremi~ninah
pod enakimi pogoji, kot dr`avljani Republike Slovenije, ~e tako dolo~a mednarodna
pogodba ali z dedovanjem in ob pogoju vzajemnosti. ^e ni mednarodne pogodbe, tujci
lahko pridobivajo lastninsko pravico in druge stvarne pravice na nepremi~ninah pod
pogoji, ki jih dolo~a zakon. Zakon o ratifikaciji mednarodne pogodbe iz prvega odstavka in zakon iz drugega odstavka tega ~lena sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino
glasov navzo~ih poslancev." - konec citata.
^lani Ustavne komisije so se o navedenem predlogu in spremembah opredeljevali
na 4. seji, na kateri smo prejeli delovno besedilo predloga akta o spremembi 68. ~lena
ustave. To delovno besedilo je bilo pripravljeno kot integralni tekst vseh treh, prej navedenih predlogov z dvema variantnima dodatkoma, ki sta se nana{ala na zahtevano
ve~ino pri sprejemanju zakona oziroma ratifikaciji mednarodne pogodbe, ki urejata pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremi~ninah. Posebej je bilo izpostavljeno
vpra{anje smiselnosti lo~evanja pojma nepremi~nin in zemlji{~ v ustavi, ob upo{tevanju
dejstva, da mednarodne konvencije in evropski sporazum govori le o enotnem pojmu
nepremi~nin. Strokovnjaki za ustavno in mednarodno pravo so s tem v zvezi opozarjali,
da je lo~evanje med nepremi~ninami in zemlji{~i na ustavni ravni nepotrebno in lahko
celo napa~no razumljeno na mednarodnopravnem podro~ju.
Prav tako so opozarjali na problematiko ustavnega dolo~anja posebnih, dvotretjinskih ve~in za sprejemanje nepremi~ninske zakonodaje, ker naj bi bila v ustavi dolo~ena
kvalificirana ve~ina bolj izjema kot pravilo, {e posebej, ker ni jasno, kak{no bo {tevilo in
obseg zakonov, ki jih bilo potrebno sprejeti s to ve~ino.
Na podlagi navedenega je ve~ina ~lanov Ustavne komisije na~eloma podprla predlog skupine strokovnjakov, da se s spremembo ustave enotno uredi pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremi~ninah in se ne dolo~i posebnega re`ima za zemlji{~a.
Pri tem so nekateri opozarjali, da so zahtevali posebno, kvalificirano ve~ino le za podro~je urejanja pridobivanja lastninske pravice tujcev na zemlji{~ih. Z enotno ureditvijo
za vse nepremi~nine pa se nanje raz{irja tudi zahteva po posebni, kvalificirani ve~ini.
Posebno, dvotretjinsko ve~ino je zahtevala ve~ina ~lanov Ustavne komisije, pri ~emer
so nekateri podpirali dvotretjinsko ve~ino prisotnih, drugi pa so zahtevali dvotretjinsko
ve~ino vseh poslancev Dr`avnega zbora za sprejem zakona oziroma ratifikacijo mednarodne pogodbe, ki urejajo to podro~je.
Strokovnjaki za ustavno pravo so kot mo`no re{itev predlagali, da se vpra{anje potrebne ve~ine uredi v izvedbenem delu ustavnega zakona, v razdelku dva, ki naj ne bi
postal integralni del ustavnega besedila. Temu sicer ve~ina ~lanov Ustavne komisije ni
nasprotovala. Kot potrebna ve~ina naj bi se v tem primeru dolo~ila ve~ina vseh poslancev Dr`avnega zbora. Vendar potrebnega soglasja o tem ni bilo mogo~e dose~i, kar so
nekateri ~lani komisije zahtevali, da morajo tudi dolo~be o potrebni ve~ini postati se318
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stavni del spremembe 68. ~lena ustave. Morajo biti uvr{~ene v razdelek ena ustavnega
zakona. Kon~no je bila zato sprejeta re{itev, da se dolo~be o sprejemanju navedenih aktov z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev uvrstijo v prvi razdelek ustavnega zakona.
Ustavna komisija je na to z ve~ kot dvotretjinsko podporo vseh ~lanov, 19 glasov
za, nih~e proti, sprejela naslednji sklep:
Ustavna komisija predlaga Dr`avnemu zboru Republike Slovenije, da na podlagi
169. ~lena Ustave Republike Slovenije na 10. izredni seji dne 14. julija 1997 sprejme naslednji ustavni zakon o spremembi 68. ~lena ustave Republike Slovenije.
Razdelek ena: V ustavi Republike Slovenije, Uradni list Republike Slovenije, {tevilka 33,91/1 se 68. ~len spremeni tako, da se glasi: "Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon, ali ~e tako dolo~a mednarodna
pogodba, ki jo ratificira Dr`avni zbor ob pogoju vzajemnosti. Zakon in mednarodno
pogodbo iz prej{njega odstavka sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev."
Razdelek dve: "Ta ustavni zakon za~ne veljati z razglasitvijo v Dr`avnem zboru".
Prisotni ~lani so tudi sogla{ali, da skupina strokovnjakov, ki sodeluje pri delu Ustavne komisije, pripravi kratko obrazlo`itev ustavnega zakona, s katero se ~lani ~imprej
seznanijo in se potem posreduje vsem poslankam in poslancem Dr`avnega zbora. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: @eli besedo predstavnik Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve? (Ne `eli.) @eli besedo predstavnik vlade? Predsednik vlade dr.
Janez Drnov{ek.
dr. JANEZ DRNOV[EK: Gospod predsednik, gospe, gospodje poslanci! Vlada je
predlo`ila spremembo drugega odstavka 68. ~lena ustave in to `e leta 1994, prvi~ septembra leta 1994 in potem ve~krat ponovila svojo ugotovitev in svoj predlog, da bo potrebno ta ~len ustave spremeniti.
Slovenija se je osamosvojila leta 1991, in takrat je bila na{a orientacija vklju~itev v
evro-atlantske institucije, v tisti del sveta, kamor smo `eleli pripadati, tako gospodarsko, kulturno, tudi obrambno in pokazalo se je v na{ih pogajanjih, v na{ih razgovorih s
temi institucijami, s evropskimi, atlantskimi institucijami, zlasti z Evropsko unijo, da je
68. ~len ustave, tak{en, da nekako ni sprejemljiv s pravili igre v teh institucijah.
Da pravila Evropske unije postavljajo svoboden pretok ljudi, storitev, kapitala in
blaga in da je ta na{ ustavni ~len v direktnem nasprotju s temi pravili. V {tevilnih pogajanjih z Evropsko unijo smo posku{ali najti re{itev za ta problem, posku{ali smo se pogajati tudi o evropskem sporazumu na tak{en na~in, da ne bi bilo {e potrebno takoj spreminjati tega ~lena ustave, zavedajo~ se njegove velike politi~ne ob~utljivosti v Sloveniji,
vendar se je na koncu izakazlo, da bo potrebno tudi z ratifikacijo Evropskega sporazuma spremeniti ta ~len ustave. V veliko zadovoljstvo mi je, da smo tudi po pogajanjih
med parlamentarnimi strankami v Sloveniji in predstavniki narodnosti pri{li do sporazuma, z veliko ve~ino, da spremenimo ta ~len ustave in da se danes parlament nahaja
pred kon~no sklepno fazo te odlo~itve, da spremeni ~len ustave.
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Sprememba tega ~lena ustave bo omogo~ila takoj{njo ratifikacijo Evropskega sporazuma in s tem tudi tisti formalni, nujni pogoj za to, da Slovenija nadaljuje svoje pridru`evanje Evropski uniji. S tem bomo ratificirali Evropski sporazum, postali pridru`eni
~lani Evropske unije in s tem tudi ujeli tisto, {e vedno najhitrej{o pot v polnopravno
~lanstvo Evropske unije.
Ob tem nam je velika vzpodbuda, da je Evropska komisija v svoji strokovni oceni
ugotovila, da Slovenija sodi v tisti prvi krog kandidatk za za~etek pogajanj o polnopravnem ~lanstvu z Evropsko unijo in to je seveda storila v predpostavki, da bo Dr`avni zbor
in pa slovenski parlament danes potrdil spremembo ustave in tudi ratificiral Evropski
sporazum in da se s tem Slovenija nesporno uvr{~a med prve kandidate in tudi ima vse
realne mo`nosti, da v najbolj{ih, najkraj{ih rokih postane ~lan Evropske unije. Mi bomo
s tem dokon~ali tisto, kar smo za~eli z osamosvojitvijo, da je Dr`avni zbor v preteklih
dneh sprejel tudi vrsto zakonov, da vlada pripravlja in bo predlo`ila Dr`avnemu zboru
tudi {e druge zakone, zakone, ki {~itijo javni interes in ki bodo omogo~ili tisto nujno potrebno za{~ito takrat, ~e bo potrebno in ko bo potrebno, ko ne bo veljal ve~ drugi odstavek 68. ~lena ustave. Mi s to zakonodajo ne razumemo neke popolne nadomestitve 68.
~lena ustave, da bi popolnoma zaprli potem mo`nost prometa z nepremi~ninami v Sloveniji. Nasprotno, `elimo se prilagoditi Evropski uniji, vendar ocenjujemo, da dr`ava
mora imeti nekatere instrumente, s katerimi se lahko po potrebi {~iti, ~e bi se za to pokazala potreba, ne v nekem normalnem prometu, nekih normalnih tr`nih odnosih v okviru Evrope, ampak v primeru, ~e bi pri{lo do preizkusov sistemati~nega pridobivanja
na{ih zemlji{~, na{ih nepremi~nin s strani posamezne institucije, posamezne skupine.
Skratka tiste instrumente, ki jih pa~ dr`ava, zlasti manj{a dr`ava mora imeti, in to instrumente, ki ne odstopajo od podobnih tovrstnih tudi v drugih evropskih dr`avah, ~lanicah Evropske unije, predvsem v manj{ih dr`avah. Torej, te zakone, te instrumente smo
predlo`ili in jih bomo {e predlo`ili ob upo{tevanju evropskih pravil igre in ob zagotavljanju {~itenja tistega nacionalnega interesa, ki ga seveda dr`ava mora {~ititi. V pri~akovanju, da, gospe in gospodje poslanci, bomo torej danes uspe{no zaklju~ili ta pomemben in te`ak politi~ni projekt in se s tem dokon~no odprli in zagotovili mesto v Evropski
zvezi, v tem pri~akovanju torej izra`am pripravljenost vlade, da do konca izpelje ta projekt, potem tako v pogajanjih z Evropsko unijo kakor tudi v pripravi in predlo`itvi vse
ostale zakonodaje, ki je dopolnilna ob tem, ko spreminjamo Ustavo. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa predsedniku vlade, dr. Janezu Drnov{ku. @elijo besedo predstavniki poslanskih skupin? (Ne `elijo.) Gospod Borut Pahor
v imenu poslanske skupine Zdru`ene liste socialnih demokratov.
BORUT PAHOR: Hvala lepa, predsednik! Spo{tovane kolegice in kolegi! Zdru`ena
lista socialnih demokratov bo danes podprla predlog za spremembo slovenske ustave.
Vendar izkori{~am to prilo`nost za to, da zavrnem vtis, ki ga je sku{al ponuditi parlamentu in slovenski javnosti predsednik vlade, da je ta sprememba samoumevna zato,
ker Slovenija `eli jutri postati polnopravni ~lan Evropske unije.
Slovenija je danes dol`na spreminjati slovensko ustavo zato, ker so bile v preteklih
letih storjene strate{ke napake, zaradi katerih je pa~ danes dol`na pla~ati vi{jo ceno kot
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to velja za druge dr`ave, ki so sklenile sporazum o pridru`enem ~lanstvu, tako imenovani Evropski sporazum.
Da bi zelo na kratko pojasnil in utemeljil svoj vtis in svoje mnenje, mi dovolite, da v
nekaj kratkih stavkih zelo na hitro preletim dogodke, ki so pripeljali do 14. julija letos,
ko Slovenija spreminja ustavo zato, da bi sklenila, ne sporazum o polnopravnem ~lanstvu, ampak sporazum o pridru`enem ~lanstvu v Evropski uniji.
Mnogi izmed vas se bodo spomnili 17. aprila leta 1993. Takrat je Slovenijo obiskal
nekdanji predsednik italijanske republike Cossiga, nekateri italijanski diplomati pa so v
Sloveniji delili izjavo Farnesine, ki je prvi~ uradno povezala vrnitev italijanskih nepremi~nin, optanskih nepremi~nin z vklju~evanjem Slovenije v Evropsko unijo, takrat
Evropsko skupnost. Namesto da bi slovenska politika tisti hip ugotovila veliko ob~utljivost tega dejanja, ga je spregledala in se je delala, da ni pomembno, posebno zato ne,
ker je tiste dni italijanska vlada sklenila, da bo omogo~ila podpis sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo. Vi veste, da je italijanska vlada vse od
septembra leta 1992 ta sporazum pogojevala z razli~nimi koncesijami, predvsem zato,
ker so italijanske desne sile protestirale proti vladi, da je 9. septembra objavila notifikacijo 49 mednarodnih pogodb med Republiko Italijo in Republiko Slovenijo. Zato se je
italijanska vlada odlo~ila pogojevati podpis sporazuma o sodelovanju med Republiko
Slovenijo in evropskimi skupnostmi, toda 17. aprila je ocenila, da zato nima {ir{e podpore v Evropski skupnosti, je umaknila rde~o lu~, pri`gala zeleno, toda kot re~eno, s
tem pomembnim obvestilom. Takrat se je za~el zaplet med dvema dr`avama, dvema sosednjima dr`avama, v katerem je italijanska republika uspela zato, ker je bila doslednej{a, ker je bila bolj trmasta. Na{a dr`ava pa je izgubila zato, ker se je najprej doma pri
sebi notranjepoliti~no zlomila, zunanjepoliti~no pa odigrala nekaj napa~nih potez. Vsekakor med te sodi odlo~itev slovenske vlade 30. septembra 1994, da predlo`i Dr`avnemu zboru predlog za za~etek postopka za spremembo ustave. Tega takrat od Slovenije
ni terjal nih~e. Seveda pa so vsi, vklju~no z Rimom, to potezo pozdravili.
Slovenska vlada je takrat napa~no ocenila, da bo to dovolj za italijanske apetite,
vendar ti so {li ~ez spremembo ustave, saj jih pravzaprav ni toliko brigalo v prvi vrsti, ali
bo Slovenija v celoti sprostila trg nepremi~nin, ampak ali bodo uspeli za optante dose~i
pravico do vra~ila nepremi~nin oziroma do prednostnega nakupa nepremi~nin v Sloveniji zanje.
Slovenija je zaradi svoje nedosledne politike po~asi izgubljala podporo, ki jo je sicer imela od leta 1993 naprej med evropskimi partnericami, tako da je v za~etku leta
1995 slovenska diplomacija lahko o~itala zmanj{evanje podpore, za kar se je 6. marca
odlo~ila, da v skupni izjavi obeh ministrov - slovenskega in italijanskega - pa~ ob tem,
ko se pozdravlja za~etek pogajanj za sklenitev asociacijskega sporazuma ponovno in
eksplicitno umesti tudi tacite obveznost Slovenije, da bo sprostila trg nepremi~nin, posebej za optante. Italijanska dr`ava, ki je ugotovila, da verjetno z vra~ilom nepremi~nin
ne bo ni~ - v tisti ~as sodi tudi tista moja izjava o tem, da Italiji nismo dol`ni nobene opeke, in ne v kak{en drug ~as, kot bi utegnil kdo v nadaljevanju te polemike povedati - je
pravilno ocenila, da je dozorel ~as zato, da ~e ne more dobiti nepremi~nin v naravi za
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optante, posku{a zanje izsiliti prednostno pravico. 26. in 27. junija je v Cannesu potekal
Evropski svet, vrh Evropske unije, ki je sprejel tudi besedilo, ki je Sloveniji nalagalo, da
~e `eli podpisati asociacijski sporazum, harmonizira svoj pravni red.
Tukaj vas bi rad opozoril na eno zabele`ko, ki ni nepomembna. V sklepnem dokumentu Evropskega sveta v Cannesu je Evropska unija izrazila eksplicitno potrebo po
harmonizaciji slovenske zakonodaje na podro~ju nepremi~nin. Van den Broek je ob eni
od prilo`nosti konec leta 1996 tako ocenil ta dogodek - citiram: "Italiji je v dokument in
Cannesa uspelo vriniti formulacijo o obvezi Slovenije, da harmonizira svojo zakonodajo, ~esar se ni zahtevalo od drugih." Torej, postalo je jasno, da je, potem ko je italijanska
dr`ava ugotovila, da z vra~ilom nepremi~nin ne bo ni~, da lahko za optante iztr`i nekaj
na ta na~in, da prisili Slovenijo k spremembi slovenske ustave in s tem tudi k taki formulaciji predloga, ki bo optantom dal neko prednostno predpravico.
Predsednik slovenske vlade se je takrat zelo jasno zavedal, da se seveda temperatura, diplomatska in notranjepoliti~na dviga in da bo moral odreagirati tako ali druga~e.
Sprva je posku{al zavrniti neupravi~ene italijanske zahteve in je v svojem zelo slikovitem in moram re~i zelo dobrem govoru v Albachu v Avstriji, avgusta leta 1995 rekel naslednje: "Slovenska vlada je pri pogajanjih o pridru`enm ~lanstvu izrazila svojo pripravljenost, da uskladi svojo zakonodajo z zakonodajo Evropske unije tudi za nepremi~nine. Pripravljena je na tisto stopnjo liberalizacije, ki so jo sprejele oziroma jo imajo
tudi druge pridru`ene ~lanice." To pa pomeni mo`nost nakupa nepremi~nin, vklju~no z
zemljo za gospodarske namene, ne pa za stalno rezidenco, ne v tej fazi za tako imenovano sekundarno rezidenco. Je pa bistvena razlika - nadaljuje predsednik vlade v istem
govoru - med pridru`enim in polnopravnim ~lanstvom. In to je tudi pomembna razlika,
ki jo mora opaziti dana{nja razprava v Dr`avnem zboru in slovenska javnost. ^e se
dolo~ene zahteve postavljajo za polnopravno ~lanstvo in o tem te~ejo pogajanja med
novo ~lanico in Evropsko unijo, je to en primer. To se je zgodilo pri zadnjem vstopu novih dr`av. Drug primer je pa sklenitev sporazuma s pridru`enim ~lanicam.
Torej, v jeseni leta 1995 se je slovenska vlada zavedala, da Evropska unija terja od
Slovenije zaradi italijanskega izsiljevanja nekaj, kar nobene druge dr`ave ~lanice oziroma druge dr`ave, ki so `elele skleniti evropski sporazum, niso bile dol`ne izvesti. Vendar, to je bil tudi ~as, ko se je iztekalo nem{ko predsedovanje. Nem~ija je postala zaradi
spreminjajo~ega se obna{anja Slovenije v tem zapletu nekoliko manj naklonjena sponzoriranju slovenskega vpra{anja in slovenska vlada je o~itno ocenila, da bo potrebno
vzeti ponovno na mizo predlog, ki ga je 8. avgusta tukaj ustno razlo`ila delegacija {panskega predsedstva Evropske unije; to je predlog, ki je kasneje dobil znameniti naslov
"{panski kompromisni predlog". Seveda ni bil kompromisni in tudi ni bil {panski. Kompromisni ne zato, ker so bile v njem vsebovane italijanske zahteve, {panski pa ne zato,
ker je bilo povsem jasno, da je nastajal v italijanski Farnesini. No ampak {pansko predsedstvo ga je dalo zato, da bi prekinilo ta nesre~ni spor med Slovenijo in Italijo in omogo~ilo Sloveniji nadaljevanje poti v Evropsko unijo. Slovenska vlada je prou~ila predloge iz tako imenovanega [panskega kompromisnega predloga in se nanje odvzala. 1.
decembra je v pismu Elorci slovenska vlada rekla, da zanjo ni sprejemljivo pogojevanje
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z dvostranskim sporazumom, da ni sprejemljivo, da bi imeli italijanski optanti oziroma
drugi dr`avljani Evropske unije, ki so tri leta `iveli na podro~ju Slovenije, prednostno
pravico, da to lahko velja samo za dr`avo od leta 1991 naprej in da bo seveda Slovenija
spremenila slovensko ustavo v lu~i polnopravnega ~lanstva. Kaj se je dogajalo decembra, januarja in februarja vedo samo doti~ni predstavniki slovenske diplomacije in vlade. Vsekakor je slovenska dr`ava v naslednjih mesecih popustila in se odlo~ila, da
sprejme {panski kompromisni predlog, sicer brez tistega dodatka o dvostranskem sporazumu, zato pa je popustila pri obeh drugih alineah. Pustila je, da dobijo italijanski optanti in drugi, ki so tri leta `iveli na ozemlju Slovenije, prednostno pravico, prednostno
pravico v smislu seveda ~asovnega zamika in da slovenska dr`ava spremeni Ustavo in v
celoti liberalizira trg nepremi~nin {tiri leta po tem, ko bo sklenila asociacijski sporazum.
Vi potem veste, da je aprila leta 1996 lani tukaj tekla zelo mrzli~na polemika o slovenski
strategiji do Evropske unije in poslanska skupina Liberalne demokracije je takrat predlo`ila amandma, ki je predlagal, da Dr`avni zbor sprejme tako imenovani {panski predlog kot pogoj za podpis Evropskega sporazuma. [panskega predloga ni obravnavala
vlada, se do njega ni nikoli izrekla, zato pa je ta vro~i kostanj dala aprila lanskega leta
parlamentu v roke in takrat je predsednik vlade rekel: "Ali boste to sprejeli in bo Slovenija podpisala Evropski sporazum ali pa tega ne boste sprejeli in Slovenija Evropskega
sporazuma ne bo podpisala." Politi~no je pa treba oceniti naslednje. Edino ena mo`nost
je bila takrat, da Slovenija ne bi mogla sprejeti [panskega kompromisnega predloga kot
pogoja za podpis sporazuma. To je bil odstop takratne vlade. ^e bi takrat slovenska vlada odstopila, bi morda omogo~ila Sloveniji, da bi se na novo za~ela pogajati o vsebini
pogojev, pod katerimi Slovenija lahko podpi{e Evropski sporazum. Pa seveda takrat
slovenski vladi ni pri{lo na kraj pameti, da bi to storila in na ta na~in dala Sloveniji
mo`nost, da bi se za~ela na novo pogajati. Predsednik vlade je povsem pravilno ocenil,
da je to njegova edina {ansa, da ohrani obraz pred mednarodno javnostjo, pred mednarodno politiko, namre~, da Dr`avni zbor sprejme sklep, ki ga je prej iz levice v desnico
in nazaj metala slovenska vlada. Dr`avni zbor je s potrebno ve~ino sprejel {panski predlog, podpis sporazuma je sledil v Luksemburgu dva meseca kasneje in s tistim dnem je
Slovenija sprejela obveznost, da bo sprostila trg nepremi~nin veliko bolj in veliko prej,
kot se je to zahtevalo od vseh drugih dr`av kandidatk za pridru`eno ~lanstvo. Slovenska
politika je bila leto dni kasneje, kot se boste dobro spomnili, pred mesecem dni pred
zelo pomembno dilemo, ali naj ohrani verodostojnost na{e dr`ave in predlaga za~etek
postopka za spremembo slovenske ustave zato, da bi lahko pravzaprav ohranili ugoden pogajalski polo`aj, ali pa naj tega ne stori in pravzaprav zapre vrata Sloveniji na poti
v Evropsko unijo. Mislim, da se je slovenska politika odlo~ila zelo dr`avotvorno.
Jaz bi tukaj `elel posebej poudariti dr`avotvornost slovenske politi~ne opozicije, ki
je torej sklenila podpreti za~etek postopka za slovensko ustavo kljub temu, da ni imela
nobene odgovornosti za to, da se je slovenska diplomacija v zadnjih dveh letih tako
napa~no in neodgovorno obna{ala v pogajanjih z Italijo in Evropsko unijo. To je bil edini na~in, da smo torej presekali gordijski vozel, v katerega nas je pripeljalo slabo pogajanje Slovenije z Italijo, ki ni nikoli razumela dobro, kak{ne interese ima na{a soseda.
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Danes smo, ampak to ni ve~ tema te diskusije, zato o tem danes ne bom diskutiral. Danes smo torej v situaciji, ko moramo spremeniti ustavo, ~e `elimo zagotoviti Sloveniji
evropsko perspektivo. Zdru`ena lista socialnih demokratov bo torej glasovala za spremembo ustave. Vendar sem ~util za potrebno opozoriti ta visoki zbor in slovensko javnost, da to ne po~nemo zato, kot je rekel uvodni~ar, ker je to povsem normalno, logi~no
in pri~akovano, ampak zato, ker se je v zadnjih letih slovenska diplomacija zapletla v
odlo~itve, ki jim ni bila kos in zaradi katerih torej danes Dr`avni zbor s spremembo ustave popravlja le-te. Izku{nja, nauk te diskusije danes in jutri{nja ratifikacija evropskega
sporazuma je, da bo Slovenija v naslednjih letih, ko se bo za~elo trdo in mukotrpno pogajanje za polnopravno ~lanstvo uspe{na toliko, kolikor bo politi~no trdno doma. [e
enkrat povem, dana{njo ceno pla~ujemo, ne samo zaradi ve~je izku{enosti diplomacije
sosednje Italije ali pa zaradi trmoglavosti predstavnikov Evropske unije, ampak zato,
ker se je slovenska politika v pomembnih letih 1994-1995 zlomila doma, ker se nismo
uspeli dogovoriti za to, da bi slovenska opozicija stala trdno za vlado v trenutku, ko je
bila ta na hudi preizku{nji zaradi italijanskih pogojevanj. Taka pogojevanja, preizku{anja bodo torej sledila pred Slovenijo tudi v naslednjih letih, to je povsem normalno,
saj gre za pogajanja o tem, da Slovenija spremeni svoje dr`avni{ki status, svoj dr`avotvorni status, da postane polnopravna ~lanica dru`ine evropskih narodov in dr`av, zato
se mi zdi ob tej prilo`nosti posebej pomembno pozdraviti sporazum parlamentarnih
strank o podpori vstopanju Slovenije v Evropsko unijo, ki omogo~a, da bomo toliko
bolj uspe{ni, kolikor bolj bomo konsenzualni, kolikor bolj bomo uspeli odpravljati pomembne politi~ne dileme, ki bodo pred slovensko dr`avo {e takrat, ko bo to mo`no in
ne takrat, ko bo prepozno. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Borut Pahor. V imenu poslanske skupine DeSUS bo spregovoril gospod Zoran Le{nik.
ZORAN LE[NIK: Spo{tovani predsednik, poslanke in poslanci, predstavniki vlade, spo{tovani gostje! Ne bom tako analiti~en in tudi ne tako dolg, kot je bil kolega Pahor. @elel pa bi v imenu poslanske skupine povedati to:
Tako kot vselej doslej, se tudi danes poslanci Demokrati~ne stranke upokojencev
zavedamo, da je dana{nji dan pomemben za prihodnost Slovenije. Od na{e odlo~itve je
v veliki meri odvisno, ali bomo sprejeti v tako pomembno zdru`enje, kot je Evropska
unija. Kot ka`e, smo imeli prav, da smo zaupali parlamentarni komisiji za spremembo
68. ~lena ustave, pri tem mislim na na{o poslansko skupino. Tako ~lani te komisije kot
liderji politi~nih strank ste opravili pomembno in odgovorno delo, ~eprav ste morali
pripraviti predlog le enega spremenjevalnega ~lena, ali {e bolj dobesedno re~eno, en
odstavek tega ~lena, je bilo delo zahtevno. To toliko bolj, ker je nova vsebina tak{na, da
smo z njo zadovoljni predvsem mi Slovenci, zadovoljiti pa mora tudi tiste, katerim se
`elimo prej kot slej pridru`iti.
S tak{no vsebino novega 68. ~lena in z za{~itno zakonodajo, ki smo jo `e sprejeli,
ter predpisov, ki bodo sledili, so pred vsem zadovoljni tisti, ki so se bali mno`i~ne razprodaje na{e zemlje. ^e velja pregovor, da se nobena juha ne poje tako vro~a, kot se
skuha, potem se seveda lahko nadejamo, da bomo ostali lastniki na svoji zemlji. Tudi
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tam, kjer obstaja najve~ji interes za nakup. Doslej smo zmogli opraviti pomembno delo,
~eprav so bili pogledi na stali{~a o novi vsebini 68. ~lena zelo razli~ni, to seveda ni {teti
za slabo, je zmagal zdrav razum. Naj bo tako tudi pri dana{njem glasovanju, ko je potrebna dvotretjinska ve~ina. Tako pa naj bo tudi vselej, kadar je to v dobro Slovenije.
Na{a poslanska skupina Demokrati~ne stranke upokojencev spremenjeni 68. ~len
ustave sprejema, poslanka in poslanci predlog podpiramo in bomo glasovali za sprejem
ustavnega zakona. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Le{niku. V imenu poslanske skupine SNS bo spregovoril gospod Zmago Jelin~i~.
ZMAGO JELIN^I^: Lep dober dan vsem skupaj! Ni {e preteklo 6 let, kar smo sprejeli svojo ustavo, ko smo se odlo~ili za samostojnost in neodvisnost in `e jo spreminjamo na novo. Spreminjamo zato, da bomo izpod enega gospodarja {li pod drugega gospodarja. Bili smo pod Beogradom, sedaj gremo pod Bruselj. In pod Bruselj gremo ne
kot enakopravna dr`ava, ne kot dr`ava z dvignjeno glavo, ampak gremo nekako pri
tleh, s tem da smo pripravljeni sprejeti prav vse, kar se od nas zahteva, pa k temu {e kaj
dodati.
V Evropo nedvomno neko~ bomo morali priti, vendar ne na ta na~in. Evropska
kultura izvira pravzaprav iz slovenske kulture, iz venetske, v Evropi smo vedno bili in v
Evropi bomo, zakaj moramo tukaj pritlehtno prositi in ponujati vse mogo~e za tisto, kar
pravzaprav bi morali dobiti `e kar tako. Slovenska nacionalna stranka ni podpisala sporazuma parlamentarnih strank, kjer so se parlamentarne stranke obvezale, da bodo
sprejele spremembo 68. ~lena ustave. Mislim da, kakor je bil tisti sporazum prikazan kot
velik uspeh, je pravzaprav ena grenka pilula in en grenak trenutek v slovenski zgodovini. Slovenija {e ne bo sprejeta v polnopravno ~lanstvo, pogovarjamo se {ele o pridru`enem ~lanstvu, in `e je morala ponuditi bistveno ve~ kot katerakoli druga dr`ava.
[panski kompromisni predlog, ki ga je ta parlament sprejel z ve~ino, z nekaj glasovi ve~ine, kjer so se nekateri tudi vzdr`ali, zato da je bil ta predlog sprejet, je pravzaprav
velik poraz slovenske diplomacije. Nobeni dr`avi ni bilo potrebno poklekati pred diktati sosednjih dr`av na tak na~in. Mi smo pokleknili pred Italijo in pokleknili smo pred
tistimi silami, ki so 1918. leta zavzele velik del slovenskega ozemlja, ki so po Rapallskem sporazumu dobile ta del ozemlja in ga ~istile slovenskega `ivlja vse do septembra
1943. Tem ljudem smo mi dali prednostno pravico, da bodo lahko nakupovali tisto
ozemlje, ki jim ga je pravzaprav poklonil Mussolini. In tisto ozemlje, s katerega so morali oditi oziroma so od{li, ker so se bali, da jih bo primorski narod spoznal kot fa{isti~ne
zlo~ince, kar so veliki meri oziroma v ve~ini tudi bili. Re{evali so si glavo in zdaj naj bi
kot osvoboditelji iz Evrope pri{li nazaj.
Nedvomno v isti vrsti z Italijo stojijo tudi Avstrijci in Nemci. Vendar so toliko pametni, da so Italijane poslali naprej. Nem{ke zahteve in avstrijske bodo pribli`no enake kot
italijanske, samo da bodo zaradi triletnega neprenehnega, konstantnega in teko~ega bivanja na slovenski zemlji lahko zahtevali prednostno pravico pri nakupu po vsej slovenski de`eli.
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Slovenska dr`ava deli gozdove, poklanja posestva, cerkvi, tujcem, ne vem komu {e
vse, zdaj bo ozemlje ponujala v nakup tistim, ki so slovenski narod hoteli izbrisati s te
zemeljske oble.
Sprejeli smo za{~itno zakonodajo. Narejena je bila nedodelano, nekonsistentno,
na hitro, navkljub temu, da je vlada imela ~as od lanskega aprila, ~e ne `e ve~, da bi pripravila ustrezne zakone, ki bi pravilno za{~itili in pravilno omejili razprodajo slovenske
zemlje. V tej zakonodaji tudi ni za{~ite dolo~enih segmentov slovenske industrije. Nedvomno ima vsaka dr`ava dolo~eno protekcionisti~no zakonodajo za dolo~ene segmente svojega gospodarskega razvoja. Tega mi nismo naredili. In kakor Italija zahteva korak
nazaj in celo spreminjanje zgodovine, ki ji ga `al omogo~ajo tudi nekatere slovenske
politi~ne stranke, tako `e Avstrija dviga glavo z zahtevo po ustanovitvi nekak{ne nikoli
obstoje~e staroavstrijske oziroma nem{ke manj{ine, `al tudi s pomo~jo nekaterih ustavnih sodnikov, in `e zahteva Avstrija, da bi se v Sloveniji morali odkriti in obele`iti grobovi, kakor so rekli, umorjenih SS-ovcev in Wermachtovcev iz 2. svetovne voje. Obenem
pa govori, da avstrijska dr`avna pogodba ne velja ve~. ^e bomo nadaljevali tako, ne
vem, kje bo Slovenija in ne vem, kaj bo s Slovenijo. Rekel sem `e, da smo vedno bili v
Evropi in da bomo v Evropi. In ~e bomo {li v Evropsko unijo, verjetno bomo {li, bi morali iti vanjo kot enakopravna dr`ava, ~esar pa `al ta sedanji sistem ne omogo~a. Na~in,
kako gremo v Evropo, ni ~asten za Slovenijo, Evropa pa na ~ast gleda zgolj kot gospodarski interes. Zato Slovenska nacionalna stranka ne bo podprla spremembe Ustave.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Jelin~i~u. V imenu poslanske skupine Slovenske ljudske stranke bo spregovoril dr. Franc Zago`en.
dr. FRANC ZAGO@EN: Spo{tovani predsednik, spo{tovani zbor! V Slovenski ljudski stranki smo zadovoljni s predlaganim tekstom novega 68. ~lena Ustave Republike
Slovenije in bomo glasovali za to spremembo, ~eprav se zavedamo, da je spreminjanje
Ustave {est let po njenem sprejemu in to pravzaprav pod nekim zunanjim pritiskom
zelo neprijetna zadeva. V danem polo`aju menimo, da je predlagana sprememba ustrezna in najbolj{a, ki jo je Ustavna komisija lahko ponudila Dr`avnemu zboru.
Ra~unamo pa seveda tudi s tem, da so razprave o tem problemu v zadnjih dveh letih, posebej v zadnjih tednih in tudi na Ustavni komisiji in pri sporazumevanju parlamentarnih strank pripomogle k temu, da bo v prihodnje politi~na odgovornost, tako
notranja kot zunanjepoliti~na odgovornost, ve~ja kot je bila v preteklosti in ki nas je pripeljala do tega, da moramo spreminjati ustavo pred vstopom v polnopravno ~lanstvo v
Evropsko unijo, da moramo pravzaprav pristati na neke vrste diskriminacijo, druga~en
tretma Slovenije kot drugih dr`av, ~eprav je bistvo evropskega prava, kot pravijo, nediskriminacija in zahtevajo nediskriminatorno pravno ureditev tudi v Republiki Sloveniji
za tujce iz dr`av Evropske unije. Mi pa smo dejansko predmet neke vrste diskriminacije.
Ampak postavljeni smo pred izbiro, dobre ni, treba je izbrati manj slabo.
Do takega stanja je prav gotovo pripeljalo dogajanje v preteklih letih, ko se v Sloveniji po osamosvojitvi, kmalu po sprejemu prve demokrati~ne ustave Republike Slovenije nismo znali prav sporazumevati. V politiki mislim, med politi~nimi strankami, med
varno koalicijo in opozicijo, med vlado in parlamentom in ko so se dajale obljube brez
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pooblastila za to. Ra~unamo s tem, da je tudi ta sporazum parlamentarnih strank zavezujo~. Ne samo do izglasovanja spremembe 68. ~lena ustave in ratifikacije evropskega
sporazuma, ali do vstopa v polnopravno ~lanstvo Evropske unije, ampak tudi za dalj{i
~as, kar naj bi bil vendar rezultat ene izku{nje, izku{nje, da neupo{tevanje druga~nih
mnenj tudi doma pripelje dr`avo v zelo nezavidljiv polo`aj.
Slovenska ljudska stranka se bo zato zavzemala v prihodnje, da vlada predlo`i in
Dr`avni zbor tudi sprejme oziroma izglasuje kolikor je mogo~e u~inkovito za{~itno zakonodajo, ~eprav se zavedamo, da so tu velike omejitve in vemo, da se bo na{e gospodarstvo imelo prav zaprav zelo malo ~asa prilagajati na druga~ne razmere, prav tako
dr`avljani. Zato bo pa~ treba storiti vse, da bi ~im hitreje ozdravili na{e gospodarstvo,
mu zagotovili hitrej{i gospodarski razvoj in zagotovili tako tudi ve~jo socialno trdnost
dr`ave.
Mislim, da so to bistveni obrambni mehanizmi, ki lahko zagotovijo tudi utrjevanje
lastne identitete in ohranjanja kulturne istovetnosti in seveda tudi suverenosti v tistih
mejah, kot bo v zdru`eni Evropi, v Evropski zvezi sploh mogo~a, tudi in {e posebej seveda za majhne narode, ki morajo potem, ali njihovi politiki prevzemati toliko ve~jo odgovornost. Brez zagotovljne pravne varnosti prav gotovo ni mogo~e pri~akovati niti socialne pravi~nosti, socialne trdnosti niti ne gospodarskega razvoja, kakr{nega bi potrebovali, in mislimo, da smo v preteklih letih v Sloveniji prav na tem podro~ju naredili veliko premalo.
Nekatere institucije bo treba vse kakor utrditi, tudi tiste recimo paradr`avne institucije, ki naj bi dovolj finan~no podprte in mo~ne omogo~ale obrambo proti zlorabi principa svobodnega pretoka kapitala. Predvsem proti politi~ni zlorabi, na kakr{no je treba
z vso resnostjo tudi ra~unati. Menimo, da je zato treba utrditi sklade stavbnih zemlji{~,
sklad kmetijskih zemlji{~ in gozdov, zagotoviti uspe{no delovanje ob~inam, posebej seveda spro`iti ustrezen regionalni razvoj in zmanj{ati zaostajanje tistih regij v Sloveniji, ki
so v veliki ve~ini in ki gospodarsko in demografsko zelo zaostajojo, nekatera celo hitro
propadajo.
Pri tem projektu, ki mora prav gotovi biti skupni projekt tako vlade kot parlamenta,
tudi vseh politi~nih strank, `elimo sodelovati. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, dr. Franc Zago`en. V imenu poslanske skupine Socialdemokratov bo spregovoril gospod Janez Jan{a.
JANEZ JAN[A: Spo{tovani gospod predsednik, spo{tovani predsednik vlade in
ministri, spo{tovane kolegice in kolegi! Vlada je 10. junija lanskega leta podpisala sporazum o pridru`itvi in do zadnjega potem ~akala s predlogom za ratifikacijo tega sporazuma. Ustavno sodi{~e je v ~asu, ko je tega ~asa `e zmanjkovalo, presodilo, da je ta sporazum protiustaven. V tistem trenutku vlada ni odstopila in na ta na~in omogo~ila nova
pogajanja, temve~ je vztrajala na re{evanju situacije v omejenem ~asu in z omejenim
manevrskim prostorom. S takimi postopki je bil Dr`avni zbor, najvi{je zakonodajno telo
te dr`ave, postavljen pred dve slabi izbiri. Ali spremeniti ustavo in na ta na~in omogo~iti
ratifikacijo sporazuma o pridru`itvi in pristati na slab{e pogoje, kot je bilo potrebno pristati vsem ostalim devetim pridru`enim ~lanicam in na ta na~in nekako le izpolniti for10. izredna seja DZ RS

327

malne pogoje za pogajanje o polnopravnem ~lanstvu, ali pa druga slaba mo`nost, ne
spremeniti ustave, ne omogo~iti ratifikacije sporazuma in se na ta na~in formalno po
lastni volji izlo~iti iz prvega kroga {iritve Evropske zveze. V tem ~asu, v tej ~asovni stiski
v zadnjih mesecih smo se zaradi take politike sre~evali z razli~nimi postopki, med drugim jih je potrebno tudi na tej seji {e posebej opozoriti na nesprejemljivost kr{enja temeljnih na~el demokracije pri zavra~anju referendumske pobude "Gibanja 23. december". Ne glede na to, da se ve~ina s to pobudo ni strinjala, je v demokrati~ni dr`avi potrebno priznati demokrati~ne pravice, {e posebej, ~e so dolo~ene v ustavi, in omogo~iti,
da se demokrati~ni postopki izvedejo in se jih ne sme zaradi politi~nih razlogov ali zaradi tako imenovanega nacionalnega interesa omejevati, ker s tem pridemo v nasprotje z
vi{jim demokrati~nim principom.
Vlada vseskozi, odkar je jasno, da smo v ~asovni stiski, trdi, da je treba ustavo spremeniti do 15. julija in da je do takrat treba tudi ratificirati sporazum o pridru`itvi, kajti v
teh datumih se zaklju~uje poro~ilo Evropske komisije, na podlagi katerega se bo potem
v {estih mesecih odlo~alo, s katerimi dr`avami, s katerimi pridru`enimi dr`avami se
za~ne pogajanje o polnopravnem ~lanstvu v prvem krogu. Ob tem opozarjamo, da je
Socialdemokratska stranka `e aprila lani, ko se je dilema o tem, ali sprejeti italijanski
diktat ali ne in izpolniti pogoje za podpis pridru`itvenega sporazuma, predlagala sporazum med parlamentarnimi strankami, v katerem bi, kot je bilo `e prej tukaj re~eno, dosegli neko nacionalno soglasje o temeljnih vpra{anjih zunanje politike, na ta na~in tudi
okrepili to zunanjo politiko, dali ve~jo verodostojnost tudi vladnim pogajalcem in morda omogo~ili, da s tako ve~jo te`o ti pogajalci iztr`ijo ve~ za to dr`avo. Poleg tega pa bi s
takim dogovorom, ~e bi bil dose`en pred enim letom, zagotovo dobili pogoje, na podlagi katerih bi lahko imeli ve~ ~asa za iskanje bolj{ih re{itev. Samo nekajtedensko dogovarjanje, potem, ko je bil pred kratkim ta sporazum vendarle podpisan, je navrglo nekatere re{itve in nekatere ideje, o katerih se prej ni razmi{ljajo, ker pa~ ni bilo dialoga, in
~e ni dialoga, se ideje ne rojevajo. V taki situaciji je tudi na{a ocena, da je ne dobra
re{itev, ampak manj{e zlo sprememba ustave ob predhodnem sprejemu za{~itne zakonodaje. V sporazum smo, kljub na za~etku zelo velikim odporom nekaterih strank, uspeli vnesti dolo~ilo, da se del te za{~itne zakonodaje oziroma zakonodaje za za{~ito javnega interesa sprejme in uveljavi do glasovanja o spremembi ustave, del pa vsekakor do
uveljavitve spremembe ustave oziroma uveljavitve sporazumov o pridru`itvi. To je
re{itev, ki je manj slaba. Ob tem je treba spomniti na dejstvo, na katerega je na za~etku
te seje spomnil tudi predsednik vlade, da je vlada `e jeseni leta 1994 prvi~ predlagala
spremembo ustave. Se pravi, pred ve~ kot dvema letoma in pol je vlada prvi~ predlagala
spremembo ustave. Ob tem pa naj vas spomnim, da smo {ele pred dvema mesecema
dobili v roke pribli`no konkreten seznam za{~itne zakonodaje. Se pravi, vlada ve~ kot
dve leti in pol razmi{lja o spremembi ustave, prvi konkreten seznam za{~itne zakonodaje pa smo dobili v roke pred dvema mesecema. @e samo to dejstvo in ta ~asovna primerjava nekaj pove. Pove veliko o logiki in o tem, kaj je komu prioriteta. Danes torej
odlo~amo s slabim priokusem, da nas je vladna politika s slabimi pogajanji, s popu{~anjem tam, kjer ne bi bilo treba in z vztrajanjem tam, kjer tudi ne bi bilo treba pripeljala v
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polo`aj, ko pristajamo na mnogo tr{e pogoje, kot pa je bilo to potrebno za vse druge
pridru`ene ~lanice. Odlo~amo s slabim priokusom tudi zato, ker je ta politika, ki se je
slabo pogajala, danes ve~ ali manj {e vedno enaka kot takrat, ko se je pogajala in ko se je
to, o ~emer moramo danes odlo~ati, tudi izpogajala in to stanje ne daje nobenih garancij, da bo v prihodnosti stvar bolj{a. To je drugi razlog, zaradi katerega danes odlo~amo
s slabim ob~utkom. Tisto, kar smo lahko kot opozicija storili, smo storili, to pa je vztrajanje na dvetretjinski ve~ini pri vseh odlo~itvah, pri vseh zakonodajnih odlo~itvah, s katerimi se bo omogo~ilo tisto, kar zdaj drugi odstavek 68. ~lena ustave ne dovoljuje. To je
edini instrument, ki ga ima opozicija v rokah, da tudi v prihodnjih fazah odlo~anja o tem
vpra{anju prisili vlado k bolj razumnim odlo~itvam. Dana{nja seja je torej lep primer,
kam nas pripelje politika, ki nima celovite strategije. Ob pogajanjih za sporazum, na
podlagi katerega je ta seja sploh mogo~a, je bilo potrebno veliko truda, da smo v ta sporazum zapisali, da se ta celovita strategija pripravi do konca septembra. Ni bolj{ega dokaza za priznanje, da te strategije ni. In danes odlo~amo o ne~em, do ~esar so nas pa~
pripeljale slabe re{itve in brez celovite strategije dobrih re{itev obi~ajno tudi ni. V~asih
kaj uspe, tako mimogrede, se kaj improvizira, ampak v mednarodni politiki, kjer smo
kot manj{a dr`ava {ibkej{i partner, obi~ajno to ne uspe tak{nemu partnerju. Zaradi tega
je {e posebej nesprejemljivo, da te strategije ni.
Dana{nja seja je tudi lep primer, kam nas pripelje politika, ki je brez zadostnega
ob~utka za dr`avotvornost. Ta ~asovna razlika med predlogom za spremembo ustave in
med predlogom oziroma seznamom za{~itne zakonodaje pove vse, samo po sebi in
tudi, kam nas pripelje politika, ki ima korenine v ~asih, ko so Sloveniji vladale tuje ideologije in tuji gospodarji. Ob tem je treba re~i tudi to, da so enako krivi za tako politiko
tako tisti, ki jo izvajajo, kot tisti, ki so jo omogo~ili. Gospod Jelin~i~ je tukaj povedal veliko pikrih besed na ra~un te politike. Povedal je tudi, zakaj ni podpisal sporazuma, ampak te politike zaradi tega, ker ni podpisal sporazuma, ni onemogo~il. Ni se pridru`il
popravljanju te politike. Je pa omogo~il to politiko takrat, ko jo je izglasoval...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Jan{a, med nastopom poslanske skupine se ne polemizira.
JANEZ JAN[A: Ja, se opravi~ujem. Danes je 14. julij, to je obletnica demokrati~ne
francoske revolucije. Ta revolucija je v moderno evropsko zgodovino vnesla princip
enakosti med posamezniki in med dr`avami. Danes pa je ta Dr`avni zbor pred odlo~itvijo, ko pristaja v veliki meri na neenakost, kar je lepa ilustracija za to, da ta princip velja
za tistega, ki ga je sposoben dose~i. Za tistega, ki se zaveda lastne mo~i, za tistega, ki se
zaveda lastnih interesov, ne pa za vsakogar, kjer ni~ ni dano samo zaradi nekega principa. Mi bomo glasovali za to spremembo ustave, ki sama po sebi ne spreminja v praksi
ni~esar, {e vedno je potrebno za vsak zakon in za vsako mednarodno pogodbo, ki liberalizira nakup nepremi~nin za tujce, sprejeti zakonodajo oziroma mednarodno pogodbo z dvotretjinsko ve~ino, kar pomeni, da dolo~ena varovalka {e vedno obstaja in mnogo ve~ja dilema kot pa ob tem odlo~anju nas ~aka ob odlo~anju o sporazumu o pridru`itvi. Hvala.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Janez Jan{a. V imenu poslanske skupine Slovenskih kr{~anskih demokratov bo spregovoril gospod Lojze Peterle.
ALOJZ PETERLE: Spo{tovani gospod predsednik, spo{tovane poslanke in poslanci, cenjeni gostje! Pi{e se 14. julij 1997, dan, ko bomo, tako pri~akujem, izpolnili enega
od formalnih predpogojev, da napredujemo v na{em pribli`evanju k Evropski zvezi,
ra~unajo~ za polnopravno ~lanstvo, vendar je to dan, na katerega mislim, da ne bo veselice. Kajti s tem dnem, upam, da zaklju~ujemo tudi neko obdobje, `al nekaj let trajajo~e
obdobje slovenske neverodostojne zunanje politike.
Mi smo leta 1991 vedeli, da bo potrebno 68. ~len ustave spremeniti. Zavestno smo
ga formulirali, kot smo ga, ga sprejeli, govore~ takrat, da mlada dr`ava potrebuje nekaj
~asa, vendar za{~ito te vrste na ustavni ravni. Nismo pa vedeli takrat, da bomo do`iveli
tako krizo verodostojnosti slovenske politike.
Ker so bili `e omenjeni prej{nji ~asi in ker je potrebna, ob osvetlitvah, ki so bile `e
dane, {e kak{na, bi rad povedal, da vidim za~etek neverodostojnosti v reakciji dela slovenske politike na tisto, kar je bilo dose`eno v Ogleju. Tam je {lo za tri ob~ine, za omejeno kategorijo upravi~encev in za omejeno kategorijo nepremi~nin. [lo je, kot sem tukaj
`e dejal, za nekaj 100 stanovanjskih enot, med njimi nekatere hi{e. Takrat je {lo za druga~no izjavo pisem med dvema dr`avama oziroma med dvema predsednikoma vlad. V
dodatnih pogovorih v Rimu smo se pogovarjali o varianti, da bi predsednik na{e vlade
pisal v Rim pismo, kak{no {tevilko si predstavlja, da bi bilo treba upo{tevati v zvezi s pismom o nameri oziroma o izjavi, kot smo jo v Ogleju postavili. Predsednik je to grobo
zavrnil, kot je kasneje najprej zavrnil {panski kompromisni predlog.
Takrat je pri{lo po mojem prvi~ do izgube na{e verodostojnosti, kajti redke so
dr`ave, ki podirajo same tisto, kar je na podlagi njihovih lastnih izhodi{~ dosegel zunanji minister. Pa ne govorim za svojo hi{o, govorim o maniri. Takrat nam je upadla dinamika, kajti zunanja politika, kakor se je razvijala od takrat naprej, je imela s tem velike
te`ave, kajti na strokovni plati, po strokovni strani ni bilo ugovorov k tistemu in je bilo
to po svetu, zlasti v Evropi dobro sprejeto, vendar namesto potrditve je sledil lin~.
Kaj nam je potem prinesel {panski predlog? Nadaljnje izgubljanje neverodostojnosti, kajti predlog je bil najprej ostro in nediplomatsko zavrnjen. Bil je predstavljen kot
kukavi~je jajce italijanske politike, potem pa je pri{lo do preobrata, ki smo si ga morali
nekaj ~asa pojasnjevati tudi s pomo~jo Bruslja, ker nekaj ~asa je veljalo, da tega predloga preprosto ni, potem pa smo ga v Bruslju dobili vsi tam sede~i za tisto mizo, vsak svoj
izvod na mizo in od takrat naprej je veljalo, da {panski predlog obstaja, kot je prej `e
prav povedal gospod poslanec Pahor, brez sklepa seje vlade se je to zgodilo, kar mislim,
da je brez primere. Se pravi, na~in politi~nega odlo~anja, za katerega bi moral predsednik vlade do`iveti kaj druga~nega kot izredno sejo Dr`avnega zbora.
Naenkrat je bil ta predlog v redu, naenkrat smo pri{li potem v ~asovno stisko, in ~e
se spominjate, smo predlagali izredno sejo, ker vlada ni pri{la ven oziroma tisti, ki so zunanjo vodili, ni pri{la za jasno besedo. Takrat se je potem potrjeval tudi ta {panski kom-
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promisni predlog. Potrdila ga je tudi na{a stranka, vedo~, da ~e ne bomo potrdili tega,
da pridemo {e do huj{e cene. To je bil motiv za to, da smo ta predlog takrat podprli.
Poglejte, 10. junija lansko leto je bil podpisan evropski sporazum. Takrat je bila na
razpolago vsa potrebna ve~ina za to, da bi {li v proces ratifikacije in vsega, kar je s tem
povezanega. Vendar kaj poslu{amo v izjavah predsednika vlade, zakaj takrat ni {el po
tej poti, ko je imel ve~ino zagotovljeno. On pravi, da ga nih~e pravzaprav ni nagovarjal
k temu. Predsednik vlade bi moral nagovoriti druge, da bi te zadeve zvozil in tukaj vidim tretjo to~ko na{e neverodostojnosti. Mi bi morali biti v ratifikaciji med prvimi, pa nismo med prvimi, bomo kve~jemu v sredini tega procesa in Evropska zveza se je upravi~eno spra{evala, zakaj zadeve stojijo.
Grem na naslednjo to~ko. No, ta zadeva je lepo pojasnjiva, kot je bil Oglejski sporazum, tudi v tem primeru je bila zunanja politika dekla notranje politike. In ker na volitvah nekaterim ne bi ustrezalo razlagati [panskega kompromisnega predloga kot vi{je
cene in ne seveda ustavnega konteksta, so to zadevo do postavitve nove vlade nekako
izbrisali iz politi~nega spomina. Ponovno neverodostojno.
Naslednja zadeva. Ta Interim sporazum o trgovini, ki je bil podpisan jeseni 1996,
stopil v veljavo 1.1.1997, je na{el pot v poslanske klopi {ele po zahtevi za sklic izredne
seje Dr`avnega zbora na temo Evropske zveze in Nata. [ele takrat se je vlada zganila,
~eprav je ta dokument `e {tiri mesece veljal in smo ga ratificirali nekako kot uvod v vse
to, kar po~nemo sedaj. In aprila, ko je bila sklicana izredna seja, do takrat nismo imeli v
tej hi{i niti predloga zakona za ratifikacijo Evropskega sporazuma. In {ele po odlo`eni
tisti seji so za~eli prihajati papirji, ki so di{ali po pravih odlo~itvah. Mislim, da s tem, ko
so bile najavljene z ve~ strani po liniji izvr{ilne zakonodajne oblasti, da bo ratifikacija
opravljena v maju in ko nismo imeli takrat {e ni~esar v rokah, da se je verodostojnost te
politike zopet postavila pod velik vpra{aj.
Naslednja zadeva - ignoranca ustavnega vidika. Ta vlada je izpadla, kot da ne pozna lastne ustave, ker je trdila s svojimi meritornimi predstavniki, da ustava v tem primeru ni pomembna oziroma da se ratifikacija lahko opravi brez spremembe ustave. Ne
morem re~i, druga~e, {e enkrat - zopet neverodostojno. Kajti, prva je vlada, ki bi morala
poznati lastno ustavo. Namesto tega poznavanja pa seveda politika do opozicije, ~e{ da
opozicija zavla~uje, da se ~udimo strankam, ki prisegajo na evropskost, kako da postavljajo vladi nevredno vpra{anje in tako naprej. Tako smo danes na dan, ko se v Bruslju
zaklju~ujejo strokovni papirji, se pravi ocene o tem, katere ~lanice so sposobne ali pripravljene na pogajanja, torej prav na ta isti dan mi odlo~amo o bistvenih zadevah in
menda sta tam pripravljeni dve verziji, ena, ~e bomo sprejeli danes to, kar je treba, druga, ~e ne bomo. Torej, bom rekel zopet neverodostojno in mislim, da tudi proti dostojanstvu tega naroda oziroma te dr`ave, ki svoj glavni dokument spreminja v taki ~asovni
presiji, v taki ~asovni stiski z nepotrebno zamudo in mislim, da glede na to, da marsikdo
spominja v teh dnevih na ~as brionskega odlo~anja oziroma tistega Brionskega dogovora in potrjevanja v tej hi{i, moram re~i, da vidim veliko razliko. Takrat je {lo dejansko za
~asovno stisko, je {lo {e za napol vojne razmere in se je bilo treba tako odlo~iti, kot se je.
Od takrat naprej, trdim, v Sloveniji potreb po izrednih sejah glede bistvenih zadev ni.
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Ampak na izredni seji se je potrjeval {panski predlog, odnos do Evrope, do Nata in do
Italije. Na zahtevo opozicije se je na izredni seji, kar sicer ne bi bilo mogo~e tudi danes,
{e ni~ odlo~alo zopet o Evropski zvezi in o Natu, na izredni seji spreminjamo ustavo in z
izredno sejo bomo ratificirali Evropski sporazum. Milo re~eno, tukaj je res nekaj narobe.
^asa je bilo to pot na razpolago vsaj eno debelo leto, vlada ga ni izkoristila. Mi v Kr{~anski demokraciji bomo podprli spremembe ustave, nasprotujemo pa politiki, s katero je
do tega pri{lo. Sre~o imamo v Sloveniji, da imamo konstruktivno opozicijo, ker mislim,
da brez njenega vztrajanja ne bi pri{li niti do takega zaporedja odlo~anja, kot ga imamo
sedaj, in ki ka`e, da nas formalno vendar spravi v okvire, kakor je to za nas glede na bruseljski koledar potrebno. Vendar, kot sem prej rekel, danes ne bo veselice na to temo,
kajti bi rad opozoril na zadeve, za katere je prav, da so v na{i zavesti, namre~, dejstvo,
da bomo spremenili ustavo, da bomo ratificirali Evropski sporazum, pomeni samo nujni predpogoj, tisto, kar so drugi `e naredili, da smo lahko uvr{~eni, bom rekel, v pravo
mapo, v pravi dosje. [e vedno pa nimamo celovite strategije in zame je ve~ kot nesre~no
dejstvo, da smo se morali pogajati, da bo narejena strategija do konca septembra. In {e
se bojim, da ne bo. Nimamo {e vedno ne informiranja na{ih ljudi, kaj Evropska zveza
pomeni, pa je tudi to v sklepih izredne seje in je `e nekaj mesecev po njej in na{i ljudje
ne vedo po zaslugi vlade ni~ ve~ o Evropski zvezi, kot so vedeli prej.
Slabo je postavljen Evropski urad, delo te~e nekoordinirano in jaz seveda tukaj
vpra{am gospoda predsednika vlade, zunanjega ministra, ljudi, ki so najbolj odgovorni
za te zadeve, kako si predstavljajo pri tem pomanjkanju podlag, strokovnih podlag za
na{a pogajanja, oditi sredi januarja, ~e bo {el koledar, tako kot je zapisan, naprej, na pogajanja o polnopravnem ~lanstvu. Niso nam povedali, kje bodo zavarovali industrijo,
kje storitve, kako gledajo na pretok kapitala in ljudi, ni~ {e ne vemo, ho~emo biti pa leta
2000 v Evropski zvezi. Jaz bi `elel vladi, da bi bila v bodo~e, v kakr{ni sestavi je ali bo,
da bi bila bolj verodostojna, da bi bila bolj prepri~ljiva v zastopanju slovenskih nacionalnih interesov, najprej pred Evropsko zvezo. Tukaj je klju~na na{a zunanja politika.
Kar se nas Kr{~anskih demokratov ti~e, bomo konstruktivni naprej, kot smo bili, zahtevali bomo pa verodostojno politiko.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Peterle. V imenu poslanske skupine Liberalne demokracije Slovenije bo spregovoril gospod Anderli~.
ANTON ANDERLI^: Spo{tovani! V LDS menimo, da je dana{nji dan pomemben za
Slovenijo, saj spreminjamo ustavo. Ustave ne spreminjamo vsak dan, saj gre za nesporno najpomembnej{i pravni akt vsake dr`ave. V dana{njem trenutku je to potrebno storiti, ker gre za dejanje, s katerim bomo ustvarili pogoje za hitrej{e pribli`evanje evropskim povezavam, kar pa je bil cilj Slovenije `e ob osamosvojitvi. Razumljivo je, da smo
takrat leta 1991, ko smo sicer sprejeli moderno ustavo, vanjo vgradili tudi take mehanizme, ki bodo prepre~evali nekontrolirano trgovanje z nepremi~ninami oziroma z zemlji{~i, saj so bile razmere negotove in smo {ele za~eli pot pribli`evanja k mednarodnim
povezavam suverenih dr`av, ki pa, nekateri smo se seveda takrat `e zavedali, ki pa vendarle imajo primerljive ureditve, predvsem pa te ureditve omogo~ajo svoboden pretok
ljudi, blaga, storitev, kapitala, to pa velja tudi za trgovaje z nepremi~ninami. Povezova332

10. izredna seja DZ RS

nje z Evropsko unijo in kot cilj tudi polnopravno ~lanstvo v uniji je za Slovenijo strate{kega in usodnega pomena, saj je jasno, da so ambicije slovenskega gospodarstva in
drugih dejavnosti prete`no obrnjene k dr`avam Evropske unije. S spremembo ustave se
bomo uvrstili ob bok tistim dr`avam, ki `elijo ob medsebojnem zaupanju, spo{tovanju
razlik in suverenosti zagotoviti dr`avljanom pogoje, ob katerih bodo lahko svobodno
ustvarjali, trgovali in se gibali. Zavedamo se, da bo potrebno {e veliko postoriti pri pravni ureditvi, pa ~eprav ustava omogo~a neposredno uporabo ratificiranih in objavljenih
mednarodnih pogodb. Zakonodaja je v postopku prilagajanja, nekaj dela smo `e opravili, predvsem spremembo {estih zakonov, ostalo, verjamem, bomo sprejeli kmalu, vsaj
tisto, ki je v neposredni vlogi za{~ite dr`avnih interesov. Prepri~ani smo, da bo zakonodaja upo{tevala strokovne re{itve, ki smo jih, vsaj v LDS smo nekako tako ravnali,
upo{tevali tudi pri predlogu spremembe ustave. V LDS menimo, da gre za velik dogodek, tudi zaradi tega, ker smo nekako prepri~ani, da s te`avo, s katero smo pri{li do dikcije ustavne spremembe, ni najbolj{a, saj v neki meri problem odlagamo in ga bomo
morali z enakimi napori obravnavati tudi v prihodnje. Vendar pa kljub temu menimo, da
smo na dobri poti. Za~elo se je sporazumevanje in sporazum strank je pomemben dogodek v novej{i slovenski politiki. V neki meri pomeni, ~eprav po mojem mnenju premalo, tudi preseganje notranjepoliti~nih razlik, ko gre za strate{ke mednarodne interese Slovenije. Z dana{njo spremembo ustave in ratifikacijo pridru`itvenega sporazuma
bomo izpolnili pogoje za za~etek pogajanj o polnopravnem ~lanstvu Slovenije v Evropski uniji, zato bo poslanska skupina glasovala za spremembo ustave in ratifikacijo sporazuma. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Anderli~u. Besedo dajem Marii Pozsonec iz poslanske skupine mad`arske narodnosti.
MARIA POZSONEC: Spo{tovani gospod predsednik, spo{tovani kolegi poslanci,
spo{tovani predsednik vlade in ~lani vlade ter drugi prisotni! Dana{nje dejanje, sprememba ustave in ratificiranje pridru`enega sporazuma, bo vplivala tudi na `ivljenje in
usodo pripadnikov mad`arske narodnosti. Zato `elimo to storiti ob polnem zagotovilu,
da bo Slovenija, ki jo imamo za svojo in edino domovino, samostojna, dostojna, spo{tovana in ekonomsko trdna dr`ava tudi v dru`ini evropskih dr`av. Obenem pri~akujemo,
da bo ob za{~itnih zakonih {~itila na{e `ivljenje, imetje, naravno bogastvo, predvsem
tudi notranjo trdnost in sposobnost na{ega gospodarstva, kjer ne bo razprodaje niti pri
denacionalizicijskih re{itvah. Kajti najbolj{a obramba trdnjave ni v zidovih, ampak v srcih svojih prebivalcev. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospe Marii Pozsonec. S tem smo
iz~rpali razprave v okviru predstavitev stali{~ poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo poslank in poslancev. Prosil bi vas, da se prijavite, ~eprav danes ne bi izkoristili poslovni{ke mo`nosti, da poslanec, ki se ni prej prijavil, lahko govori samo 5 minut. Je pa
moja `elja, da bi se pismeno prijavili tisti, ki `elite razpravljati. Preden bi dal besedo prvemu prijavljenemu, gospodu Feriju Horvatu, bi rad na kratko pojasnil samo dve
vpra{anji, ki sta se pojavili v okviru razprave poslanskih skupin in se dotikata pravzaprav tudi procedure in tudi mene osebno kot predsednika Dr`avnega zbora.
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Gospod Jan{a je izrazil stali{~e, da so bili kr{eni demokrati~ni postopki zavra~anja
referendumske pobude Gibanja 23. december. Zagotavljam vam, da sem pri svojih
odlo~itvah v celoti spo{toval dolo~be zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Zelo
obse`no gradivo imam na to temo. [tirikrat so bile te pobude vlo`ene, s stali{~a Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in vedno tudi mnenje oziroma stali{~e Odbora za
notranjo politiko. Pri peti pobudi sem se obrnil na Dr`avni zbor, v tem postopku pa je
vlada umaknila zakon o ratifikaciji pridru`itvenega sporazuma. V celoti vam lahko zagotavljam, da sem spo{toval dolo~be zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Vsi pa
veste, da je ta postopek in vloga predsednika Dr`avnega zbora v nekaterih pomembnih
niansah nedore~ena in nejasna. ^e bi pa kdorkoli od ~lanov tega gibanja ocenil, da sem
naredil napako, pa ima mo`nost, da spro`i ustrezne postopke pred Ustavnim sodi{~em
ali drugimi sodi{~i.
Gospod Lojze Peterle je govoril o izrednih sejah. Kadar je neka to~ka na izredne
seji, to ne pomeni, da so v dr`avi izredne razmere, kajti poslovnik jasno dolo~a, da
Dr`avni zbor dela na rednih in izrednih sejah. In kdaj so izredne seje? Izredna seja se
skli~e zunaj rednih zasedanj Dr`avnega zbora in v ~asu rednih zasedanj, kadar ni pogojev za redno sejo. Kadar pa~ poteka redna seja, ni ve~ pogojev za izredno sejo. Tudi to je
pa~ klju~ni razlog, da se te seje imenujejo izredne seje.
Torej, besedo dajem gospodu Feriju Horvatu.
FERI HORVAT: Gospod predsednik, hvala za besedo. Spo{tovani predsednik vlade, ~lani vlade, podpredsednik, predstavniki vlade, spo{tovane kolegice in kolegi in
ostali prisotni! Dovolil bi si, da k prispodobi, ki jo je uporabil kolega Peterle, pa to ni
ugovor, da takoj re~em, da ne bo veselice, dodam {e to, da upam in `elim, da tudi ne bi
bil dana{nji dan, dan narodnega `alovanja.
Predvsem bi rad rekel na za~etku, da sem zelo zadovoljen, da je dose`en sporazum
ve~ine strank, ki omogo~a dana{njo spremembo 68. ~lena ustave. Hkrati tudi izra`am
mnenje, da mi je zelo `al, da to ni bilo narejeno `e pred tremi leti ali pa vsaj pred dvema
letoma. Verjetno bi potem lahko bolj v miru, bolj dostojanstveno, z manj slabega
ob~utka lahko opravili to delo, ki je sedaj pred nami.
Zdi se mi zelo pomembno, da so v tem, za pribli`evanje Slovenije Evropski uniji,
kriti~nem trenutku, zato da se ne bi sami izlo~ili, opozicijske stranke pokazale veliko
odgovornosti in dr`avotvornosti in niso prestopile tiste meje, ko bi dr`avne interese podrejale strankarskim interesom, ~eprav, roko na srce, je bilo za to veliko mo`nosti, je
bila velika sku{njava, kajti, odkrito re~eno, ranljivost vlade in predvsem predsednika
vlade je v tem trenutku, ob tej zadevi, gotovo ve~ja, kot je bila kdajkoli doslej. Vendar
tudi ranljivost te dr`ave. S spremembo ustave in upam, da jo bomo sprejeli, se za~ne
zelo intenzivna in odgovorna faza, za katero bo odlo~ilno, kako bomo izkoristili to
spremembo in kak{no mesto si bomo zagotovili v tej Evropski uniji. Ali bodo to res
predvsem nevarnosti in tveganja ali pa bodo predvsem mo`nosti, ki jih bomo uspeli izkoristiti. Mislim, da bo tudi v tem procesu izredno pomembno intenzivno sodelovanje
strank, podobno, kot je bilo v teh dneh pri sklenitvi tega sporazuma in pri dogovarjanju
za spremembo ustave. Po mojem mnenju je ta sprememba sedaj nujna. Kljub temu, da
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nih~e ne more pobegniti temu, morda neprijetnemu ob~utku ali slabemu priokusu, kot
je bilo `e re~eno. Vendar prav to, da moramo to po~eti v kratkem ~asovnem obdobju,
tudi pod dolo~enim pritiskom, tudi pritiskom od zunaj, bi nam poleg ostalega moralo
biti tudi v poduk zato, da tisti, ki pozneje vstopa v neko asociacijo, ki gre pozneje v neka
pogajanja in sklepanje nekih pogodb, praviloma dose`e slab{e pogoje, kot pa tisti, ki je
to po~el prej. To nas u~i izku{nja, ne samo iz tega na{ega primera, ampak je to sicer v
`ivljenju tako, tudi v poslovnem `ivljenju in navsezadnje v politiki tudi.
Prepri~an sem, da poleg tega, da je ta sprememba ustave zdaj formalni pogoj za ratifikacijo in pa za za~etek pogajanj, da bi mi to spremembo morali prej ali slej, verjetno
prej kot slej, ~eprav so o tem mnenja razli~na, storiti tudi, ~e ne bi formalno `eleli vstopiti v Evropsko unijo. Dejstvo je namre~, da je to dolo~ilo v ustavi, kakorkoli je bilo upravi~eno takrat, ko je bila ustava napisana, da postaja po~asi ovira za tesnej{e, za intenzivnej{e sodelovanje, ne samo z dr`avami Evropske unije, ampak s tistim delom razvitega
sveta, ki je sedaj in ki bo tudi v prihodnje na{ glavni partner, predvsem za dolgoro~no
sodelovanje - tu mislim predvsem na tuja vlaganja, ki so zelo pomembna za razvoj in za
u~inkovitost gospodarjenja; to ka`ejo analize in tudi empiri~ne izku{nje - in da bi mi to,
~e bi hoteli hitreje gospodarsko napredovati, to spremembo morali narediti. Na to so
nas `e opozarjali ne samo predstavniki Evropske unije, ampak tudi drugi, recimo predvsem OECD, ki je {e bolj zahtevna v pogledu prometa z nepremi~ninami in pa tudi z
zemljo in mi smo dali formalno vlogo za vklju~itev v OECD. Ob tem bi rad ponovno rekel, da Slovenija bolj{e alternative od pridru`itve k Evropski uniji nima in to po mojem
mnenju je potrebno ~imprej storiti, zlasti zaradi potrebe gospodarskega razvoja. To
ka`ejo in potrjujejo analize in teh analiz je bilo dosti narejenih. Na tem je grajena strategija gospodarskega razvoja Slovenije. To je ve~inska opredelitev slovenskega gospodarstva, od podjetij do zdru`enj, asociacij gospodarstva in navsezadnje, to je tudi ve~inska opredelitev Slovencev. To ka`ejo stalno vse reprezentativne raziskave javnega
mnenja. Bojazni, ki so prisotne v teh razpravah o ratifikaciji sporazuma, o spremembi
ustave in sploh v zadnjem obdobju, ne mislim toliko na razprave tukaj med nami, ampak razprave v javnosti, ka`ejo veliko bojazen. Ta je razumljiva pri ljudeh, ki niso dovolj
informirani. Manj razumljiva pa je pri tistih, pri katerih bi pri~akoval, da so informirani,
da so izobra`eni, tistih, ki imajo tudi najve~ji vpliv v tej dr`avi. Zelo me skrbi, da se, sicer
ne zelo masovno, vendar vztrajno {iri, ne le argumentirana bojazen pred vstopom v
Evropsko unijo, ampak dostikrat brez pravih argumentov, brez objektivnih informacij,
tudi na osnovi dezinformacij, {irjenje, ustvarjanje strahu in ustvarjaje evrofobije. ^lovek
se enostavno spra{uje, ali ne gre za nerazumevanje bistva in nuje integracijskih procesov, ki intenzivno potekajo v Evropi in v svetu, ~e to mi ho~emo ali ne, ~e bomo mi zraven ali ne. In predvsem bi `elel re~i, da v Evropski uniji ne vidim toliko samih nevarnosti, ~eprav se zavedam tudi teh, ~eprav se zavedam tudi tveganj in te`av, ki ~akajo nekatere segmente na{ega gospodarstva in na{e dr`ave in pred tem se da in se je treba
za{~ititi, ampak mislim, da bi morali bolj videti vsi skupaj Evropsko unijo kot mo`nost,
predvsem nove mo`nosti za razvoj, za pove~anje konkuren~nosti in pa za vsestransko
mednarodno uveljavitev Slovenije. To se mi zdi tudi nekako logi~no nadaljevanje tega,
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kar smo hoteli in kar je bilo dose`eno z osamosvojitvijo. Seveda pa bo odvisno predvsem od nas samih, kako bomo te mo`nosti izkoristili, predvsem s pomo~jo znanja, organiziranosti, stabilnosti, zrelosti politike in politikov in podobno.
Dovolite mi ob koncu samo {e eno prispodobo na to temo stalnih diskusij o za{~iti,
o pripadnosti in ljubezni do zemlje in pa ta dilema, kaj nam pa v tej povezavi prina{a
Evropska unija. Moji rojaki Prekmurci in tudi Prleki, podobno kot drugi Slovenci, imajo
zelo radi svojo zemljo in so jo vedno imeli zelo radi. Vendar so, kljub temu, da so imeli
tako radi to zemljo, `e pred stoletjem in ve~ in tudi v zadnjih desetletjih morali zapu{~ati
to zemljo, so jo zapu{~ali in {li v {irni svet, kot smo s prispodobo temu rekli, s trebuhom
za kruhom, in `al se mnogi sploh ne vrnejo. Zelo redki se vra~ajo, dostikrat tudi z grenkobo. Vendar morali so oditi, ker enostavno na tej zemlji, kakorkoli so jo imeli radi in
kakorkoli je lepa, enostavno niso mogli pre`iveti in v tem se mi vsiljuje ta paralela za
unijo. Ni samo dovolj, da za{~itimo, tudi z zakonom in pa z ustavo, zemljo in da
zadr`imo to zemljo in da je zadr`imo ~im ve~, ampak je ob tem potrebno tudi zagotoviti
{e nekaj drugega, da je ~lovek lahko sre~en, da ima lahko blagostanje in predvsem, da
lahko ostane tudi na tej zemlji, ne pa, da se bo selil nekam drugam. In to mo`nost, sem
prepri~an, daje unija. Seveda pa ta odlo~itev danes, ~e jo bomo sprejeli, pove~uje odgovornost predvsem vlade in seveda celotne slovenske politike in vseh nas, odgovornost
za to, da bomo dejansko to prilo`nost, zakaj to po~nemo, tudi izkoristili. In na to temo
bi pa seveda `elel re~i potem nekaj ve~, ob ratifikaciji evropskega sporazuma, ker mislim, da bi od zdaj naprej, po tem dana{njem dnevu morali vso energijo in vso pozornost politike in stroke in vseh drugih usmeriti v nadaljnje aktivnosti za to, da se bomo
dejansko lahko u~inkovito in uspe{no pogajali o polnopravnem ~lanstvu in si zagotovili tak polo`aj, ki bo opravi~il tudi dana{njo spremembo ustave. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Feri Horvat. Besedo dajem dr.ju Cirilu Ribi~i~u.
dr. CIRIL RIBI^I^: Hvala lepa. Spo{tovani! Ocenil sem, da v tem trenutku, ko
opravlja ta Dr`avni zbor zelo odgovorno vlogo ustavodajalca, ni nepomembno, kaj
re~emo poslanci v zvezi z razumevanjem teh ustavnih sprememb, za katere bomo danes glasovali, ker je to pomembno tudi z vidika poznej{ih tolma~enj in uporabe tistega,
za kar se bo odlo~il ta Dr`avni zbor. Gre kon~no za eno najbolj odgovornih vlog, ki jo je
ustava namenila Dr`avnemu zboru. Ne bom govoril na splo{no, zlasti ne o politi~nih temah, o katerih je bilo veliko re~eno, ampak bolj z ustavnopravnega vidika, kot poslanec, deloma kot profesor in kot ~lan Ustavne komisije. Pri tem bom namenoma poudaril nekatere razlike med tem, kar danes predlaga Ustavna komisija, o ~emer danes
odlo~amo in tistim, kar nam je v preteklosti predlagala vlada glede teh vpra{anj.
Prvo, kar bi rad izrazil, svoje nestrinjanje, je nestrinjanje z ocenami, da je bil 68. ~len
sam po sebi in `e takrat, ko je bil sprejet, napaka. Ne strinjam se, {e posebej se ne strinjam z zelo ostrimi ocenami, s katerimi nam je kar dvakrat postregel v tem Dr`avnem
zboru zunanji minister gospod Thaler o tem, da nam je bil s tem ~lenom zavezan okrog
vratu, ali vladi zavezan okrog vratu nek mlinski kamen. Prvi~ je celo rekel, da je to stori-
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la levica, ~eprav tisti, ki se spomnimo teh dogajanj, vemo, da je ta ~len pri{el v ustavo
zelo enotno in soglasno.
Menim pa, da je ta ~len opravil svojo zgodovinsko vlogo in da je bil pomemben v
~asu tranzicije oziroma zlasti gospodarske krize ob izgubi jugoslovanskega tr`i{~a in da
je takrat bil pomemben in mu s tega vidika ne gre zanikati njegovega pomena, kakor se
tudi seveda ne strinjam z drugo skrajnostjo tistih, ki menijo, da bi za vedno moral biti ne
spremenjen v na{i ustavi.
Drugo vpra{anje, ki ga `elim omeniti, je naslov akta, o katerem govorimo. Vlada je
govorila o aktu o spremembi ustave, kar je bilo direktno povzeto po ustavi in mislim, da
je prav, da smo zlasti s pomo~jo stroke, prof. dr. Grada, dr. Kau~i~a s Pravne fakultete,
ob pomo~i drugih v Ustavni komisiji pri{li do tega, da smo poimenovali ta akt z ustavnim zakonom. Mislim, da na precej posre~en na~in, vsekakor na tak{en na~in, ki bo
imel vpliv tudi na poimenovanje bodo~ih sprememb na{e ustave.
Tretje vpra{anje, ki ga `elim omeniti, je vpra{anje vzajemnosti. V za~etnem predlogu, ki nam ga je posredovala vlada, je vzajemnost bila vezana samo na zakon, ne pa tudi
na mednarodno pogodbo. Menim, da je tukaj zopet ob pomo~i stroke, zlasti prof. Bohteta s Pravne fakultete, ki je poudaril, da moramo to vzajemnost tolma~iti v tem smislu,
da jo razumemo kot diplomatsko, zakonsko, kot tudi dejansko vzajemnost, pri{lo do
re{itve, ki je bistveno bolj{a od za~etne predlagane. Ta vzajemnost je zdaj postala temeljno ustavno na~elo, brez katerega ni mogo~e priznati tujcem mo`nosti do nakupa
nepremi~nin v Republiki Sloveniji. Nobene mo`nosti ni z nobenim mednarodnim aktom niti z nobenim zakonom, da bi bila izpu{~ena vzajemnost. Ne re~em, da je to dovolj
za enakopravnost Slovenije do drugih dr`av, ampak je pa zelo pomembno pri zagotavljanju enakopravnosti. Nobeni dr`avi, ki na{im dr`avljanom ne bo priznala enake pravice, mi ne bomo priznavali pravice njenih dr`avljanov na na{em ozemlju v Republiki
Sloveniji.
Seveda to ne razre{uje temeljnega problema razli~ne ekonomske mo~i razli~nih
dr`av in dr`avljanov teh dr`av, ampak za temeljno razumevanje enakopravnosti med
dr`avami pa je to na~elo zelo pomembno. In {e enkrat poudarjam, to je zdaj ustreznej{e, bolj{e re{eno, po zaslugi Ustavne komisije, kot je bilo v za~etnih predlogih. In
~eprav je Ustavna komisija imela malo ~asa, je na tem podro~ju stvari razre{ila ustreznej{e in s tega vidika so na{i dr`avljani in interesi dr`ave Republike Slovenije bolje zavarovani.
Nekoliko druga~e je glede dvotretjinske ve~ine glasov vseh poslancev. Tukaj se je
stroka zavzemala za druga~no re{itev. Mislim, da stroka upravi~eno poudarja, da je bolj
smiselno v ustavo zapisati vse tiste garancije, ki so potrebne, da ne bi pri{lo do poceni
razprodaje zemlje ali do drugih deformacij in da je to bolj{a re{itev, kot ~e se to ureja z
zakoni, ki jih povzdigujemo na ustavno raven. Kako jih povzdigujemo na ustavno raven? Na ta na~in, da zahtevamo za njihov sprejem celo v vseh treh fazah dvotretjinsko
ve~ino vseh poslancev. Te zakone, ki bodo kakorkoli urejali mo`nost nakupa nepremi~nin s strani tujcev, bomo sprejemali torej po stro`jem postopku, kot je postopek za
spreminjanje ustave: v treh fazah, z dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev v vseh treh fa10. izredna seja DZ RS
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zah, kot izhaja iz na{ega poslovnika, z mo`nostjo veta Dr`avnega sveta, z mo`nostjo
razpisa referenduma. Marsi~esa od tega torej pri ustavnih spremembah ni. Pokazalo se
je, da je dvotretjinska ve~ina tudi precej dvorezna. Hotel bi vas spomniti na dogajanje
pred nekaj dnevi tukaj v Dr`avnem zboru ob zakonu o obrambi. Seveda je dvotretjinska
ve~ina hvale`na za opozicijo v tem smislu, da brez nje ni mo`no sprejeti neke re{itve ali
spremembe, je pa zelo nehvale`na takrat, kadar ho~e opozicija dose~i neko spremembo. Videli ste, da so vsi amandmaji po vrsti pri zakonu o obrambi padli, ~eprav je tam
dvotretjinska ve~ina navzo~ih, ne vseh poslancev. Skratka, ta re{itev zelo stabilizira
neke zakonske re{itve, je pa zelo toga, ko gre za to, da bi posku{ali kak{no stvar spremeniti, in to ne bo vedno samo v korist, ampak tudi v {kodo opozicije. Sicer pa vedno
sku{am zagovarjati take stvari, ki bi si jih upal zagovarjati tudi, ~e bi bil na nasprotni strani, na strani pozicije in mislim, da smo tukaj resni~no {li predale~ s to dvotretjinsko
ve~ino vseh poslancev in da to zahtevamo za vse zakone in za vse mednarodne pogodbe. Seveda dale~ od tega, da bi moja poslanska skupina kot opozicijska temu nasprotovala, res pa je, da je to zelo {iroko z vidika strokovnih pripomb, o katerih sem govoril.
Res je, da je tukaj nek objektivni razlog, ki govori za to. Namre~, ~e bi imeli mi na razpolago za spreminjanje ustave in za delo Ustavne komisije ve~ mesecev, ~e bi imeli na razpolago, da sprejmemo ustavo {ele takrat, ko bomo vsi mislili, da imamo najbolj{e
re{itve, potem bi lahko v ve~ji meri sledili pripombam stroke in stvari zapisali v ustavo
in ne prena{ali vseh stvari na odlo~anje o mednarodnih sporazumih in o zakonih. Tega
~asa, kot veste, nismo imeli. Stali{~a vlade in medstrankarski sporazum so terjali, da
stvar kon~amo do jutri{njega dne. In Ustavna komisija je imela zelo malo ~asa, kar govori za to, da se je odlo~ila lahko za tako re{itev, da tisto, ~esar ni znala dokon~no razre{iti in kjer so ostala odprta vpra{anja, pa~ ve`e na zelo strogo ve~ino pri sprejemanju
zakona in pri ratifikaciji mednarodnih pogodb.
Rad bi izrazil svoje nestrinjanje z za~etkom obrazlo`itve. Dal sem neko majhno pripombico tudi pisno, ki ni bila upo{tevana. Namre~, formalno gledano je ta obrazlo`itev
v redu, ker govori o tistem ~asu, v katerem je delovala Ustavna komisija, vendarle pa izpade, kot da se je {ele 6. junija 1997 za~elo razpravljati v Sloveniji o ustavnih spremembah. Izpadlo je tako - vlada je 6. junija predlagala spremembe, mi smo pa 14. julija na
dana{nji dan te spremembe sprejeli, se pravi v 38 dneh. Tako se spremembe po svetu ne
sprejemajo in mislim, da bi bilo prav, da bi se zavedali in da bi poudarjali to, da ni {lo za
tako kratek ~as. Seveda bi bilo bolj{e, ~e bi bila Ustavna komisija oblikovana precej
prej, kon~ne odlo~itve bi bile lahko po mojem mnenju {e bolj kakovostne, kljub temu
pa velja povedati in je tudi v tej diskusiji `e bilo povedano, da se je od leta 1994 se marsikaj dogajalo na tem podro~ju, da te zahteve torej niso iz junija leto{njega leta, ampak so
nekatere starej{e od treh let, ~e samo spomnim na deklaracijo vlade, ki je govorila o
tem, da bo ustavna sprememba nujna in ki sega `e dale~ v preteklost.
Kljub temu, da je za Ustavno komisijo bilo na razpolago zelo malo ~asa, je `e to, kar
sem tukaj navedel, pa verjetno bi bilo mo`no navesti {e kaj drugega, prispevalo k temu,
da je ta re{itev bolj kakovostna in da jo lahko podpremo v ve~ini njenih re{itev tudi strokovnjaki s podro~ja ustavnega prava. Tako pa imenovanje tega akta kot ve~ja vloga
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na~ela vzajemnosti, pa tudi ta dodatna zagotovila, ki onemogo~ajo, da bi na hitro in
brez sodelovanja opozicije pri{lo do sprememb zakonodaje, vse to je pri~a o bolj kakovostnem predlogu, o katerem danes odlo~amo, kot je bil tisti, ki ga je ponudila vlada
sama v razpravo oziroma v svojem predlogu. To so tudi razlogi, zaradi katerih bom tudi
sam podprl to spremembo zakona oziroma spremembo ustave, se opravi~ujem. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa dr. Ribi~i~u. Samo kratko pojasnilo. V skladu z dogovorom na 4. seji Ustavne komisije sem v petek poslal na vpogled
predlog ustavnega zakona, skupaj z obrazlo`itvijo in prosil za morebitne pripombe na
to obrazlo`itev, ki jo je pripravila skupina strokovnjakov, ki je delala v okviru ustavne
komisije. In res edino dr. Ribi~i~ se je kot ~lan Ustavne komisije odzval, dal je ve~, kot je
rekel, manj{ih pripomb. Upo{tevali smo to drugo, da se besedico "predpisana dvotretjinska ve~ina" zapi{e v obrazlo`itev. Glede njegovega mnenja, torej jezikoslovnega
vpra{anja, ali govoriti dvotretjinska ali dvetretjinska, smo upo{tevali dosedanje dikcije v
ustavi, ki govori o dvotretjinski ve~ini, ~eprav jezikoslovci menijo, da bi bilo ustreznej{e
dvetretjinska ve~ina.
Njegova klju~na pripomba, torej kdaj omeniti, kdaj je pa~ vlada predlo`ila predlog
za za~etek postopka, to pa se je `e danes pokazalo, da je pravzaprav tudi zelo pomembno politi~no vpra{anje oziroma interpretacija tega. O tem sem veliko razmi{ljal. Tudi
name so se obrnili tisti, ki so pisali to obrazlo`itev in potem sem predlagal, da vendarle
obvelja ta datum, ko je vlada predlo`ila Dr`avnemu zboru ta predlog, ki ga je tudi
obravnavala Ustavna komisija. Se pa strinjam, da je v bistvu s tem vlada nadomestila
svoj prvotni predlog, ki ga je podala `e ve~ kot dve leti nazaj, tako da bo vsekakor ostalo
tudi v zapisih, kak{na je bila geneza te pobude. Tudi zato, ker bo dana{nja razprava in
vse pa~ bo ostalo zapisano, tako da mislim, da to ne bi smel biti razlog, da bi sama
obrazlo`itev bila sporna.
Sicer pa se strinjam z gospodom Ribi~i~em, da bi Ustavna komisija, ~e bi imela {e
ve~ ~asa, lahko nekatere re{itve, predvsem v sodelovanju z ustavnimi strokovnjaki morda {e bolje dorekla.
Razpravljal bo gospod Miroslav Mozeti~. Pripravi naj se gospod Vincencij Dem{ar.
MIROSLAV MOZETI^: Gospod predsednik, hvala lepa za besedo. Drage kolegice, spo{tovani kolegi, spo{tovani ~lani vlade! Nismo dol`ni spremeniti ustave. Mislim,
da mora biti to vsakemu jasno in niti nismo dol`ni ratificirati Evropskega sporazuma.
Tako, da vsak, kdor bo to delal tukaj v Dr`avnem zboru, se mora tega zavedati in zavedati se mora tega, da ga v to nih~e ne sili. Nih~e nas ne sili spremeniti ne ustave, nih~e
nas ne sili, da ratificiramo Evropski sporazum, nih~e od zunaj. Nih~e nas ne sili, da popravljamo napake, ki so jih v preteklosti storili graditelji komunisti~nega raja. Nih~e nas
v to ne sili, predvsem pa, da popravimo tisto napako, ki se je zgodila, da smo bili, ne
samo geografsko, morda bolj kot geografsko, civilizacijsko izlo~eni iz Evrope. Nih~e
nas ne sili, da to opravljamo. Vendar pa sem prepri~an, da je to nuja in da smo dol`ni popraviti te napake, da smo dol`ni popraviti to, da se vrnemo v Evropo, ne toliko geografsko, ker geografsko smo v Evropi, pa~ pa predvsem civilizacijsko. Mislim, da je zdaj `e
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vsakomur jasno, da vra~anje v Evropo ni geografsko toliko pomembno, ali pa, bolje
re~eno, da je geografsko vra~anje v Evropo pogojeno predvsem s tem, da se mi sami pri
sebi civilizacijsko vrnemo v Evropo. Tako, da sprejmemo, ali pa {e bolj{e re~eno, obnovimo, o`ivimo v sebi tisto identiteto Slovenije, ki temelji na splo{nih civilizacijskih normah. V Evropi v glavnem temeljijo te civilizacijske norme na kr{~anski etiki. Predvsem
pa na spo{tovanju ~lovekovih pravic in svobo{~in. In to vseh, vseh ~lovekovih pravic in
svobo{~in, ne samo nekaterih. ^isto vseh, brez izjeme. In mislim, da je ravno tukaj in na
tem podro~ju so glavne te`ave na{ega vklju~evanja v Evropo. V Evropo moramo, predvsem, kot sem rekel, v tisto Evropo, ki je v na{ih glavah, spo{tovanje splo{nih civilizacijskih norm. [ele tedaj, ko bomo to v svojih glavah in v svojem `ivljenju spoznali in
za`iveli, se bomo odlepili od tistega, ~emur pravimo Balkan, pa ne da bi Balkan v slabem pomenu imel, ampak se bomo odlepili od tistega, kar pri nas to in kakor pri nas to
pojmujemo od balkanskega na~ina mi{ljenja in `ivljenja. Strinjati se je in ve~ ali manj se
strinjam s tem, da so bile v preteklosti v tem obdobju storjene precej{ne napake, zlasti
predsednika vlade, Drnov{ka in pa tudi zunanjega ministra Zorana Thalerja. Toda, tisti,
ki so in ki tudi danes najbolj kritizirajo napake teh dveh, so podpirali ta dva gospoda in
so bili tudi pripravljeni stopiti v vlado teh dveh gospodov in tudi niso pokazali nobene
druge alternative pri odlo~anju o tem, ali se Slovenija civilizacijsko in geografsko vrne v
Evropo. Tako se tudi strinjam s tem, da bi ustavo lahko pozneje spreminjali, ~e bi bil dogovor druga~en. ^e bi bil ta pridru`itveni sporazum, Evropski sporazum druga~en.
Vendar v vsakem primeru bi jo morali spreminjati, ~e `elimo vstopiti in ~e se `elimo povezati v evropske integracije. Nesporno je, da je zlasti, ker gre prvi~ za spreminjanje ustave, to va`en dogodek, zelo pomemben, mislim pa, predvsem iz dveh drugih razlogov.
Prvi~, ker gre za spreminjanje tistega ~lena, ki je govoril o zemlji{~ih, o nepremi~ninah,
predvsem pa o zemlji{~ih, ki so poleg tega, da so zemlji{~a, teritoriji kot eden od konstitutivnih elementov dr`ave, so to tudi v bistvu `ivljenjski prostor, v katerem ~lovek `ivi in
dela. In drugi razlog je to, da to ustavo povezuje, ta sprememba ustave je povezana z
odlo~itvijo, ki je bila od vsega za~etka v tej dr`avi, da bo na{a dr`ava se civilizacijsko in
geografsko povrnila v Evropo in znotraj Evrope stopala v evropske integracije. In v tej
povezavi, bolj kot sama sprememba ustave je pomembno to, da ko bomo postali polnopravni ~lani Evropske unije, se pa~ na{ prostor raz{iri. Vsi dr`avljani dr`ave Evropske
unije bodo u`ivali isti tretma, kot ga u`ivamo v slovenski dr`avi, dr`avljani v na{i dr`avi
in pa obratno. To je in to bi moralo narekovati zelo resen pristop, tudi dalj{i premislek,
dalj{o debato okrog tega, vendar kar se ti~e vlade, moram z ob`alovanjem ugotoviti, da
ni bilo tako. So pa parlamentarne stranke in tudi Ustavna komisija pristopili k temu delu
bistveno bolj resno, bistveno bolj odgovorno kot pa sama vlada.
^e se na kratko ozrem po sami vsebini ustavne spremembe, mislim, da sem sam
osebno in tudi poslanska skupina Kr{~anskih demokratov ve~ ali manj ali pa v glavnem
zadovoljna s tem, kar se je zgodilo na Ustavni komisiji. Na{ predlog je bil od vsega
za~etka, ne povsem dobesedno tak, vendar vsebinsko je bil tak, kot je rezultat Ustavne
komisije. Predvsem smo od vsega za~etka zagovarjali, da mora biti ta zadeva urejena
tako v zakonu, bodisi v zakonu bodisi s sporazumom, ki mora in ob pogoju vzajemno340
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sti, to je bilo nujno, nujni pogoj, in pa sprejet z dvotretjinsko ve~ino - mi smo sicer predlagali navzo~ih poslancev, odlo~itev je vseh poslancev. To je {e stro`je od tistega, kar
smo sami predlagali in zato je jasno, da temu ne nasprotujemo.
Pokazalo pa se je eno, kar je zelo pomembno in kar se ni prvi~ sicer pokazalo na
Ustavni komisiji, da so ~lani Ustavne komisije in tudi {e prej parlamentarne stranke, izhajali iz tega, kar je temeljni princip parlamentarne demokracije. Torej strpnega in argumentiranega pogovarjanja in dogovarjanja. In mislim, da ravno rezultat tega strpnega in
argumentiranega dogovarjanja, ne samo s strani stoke, predvsem tudi s strani vseh ~lanov Ustavne komisije, je rezultat tekst spremembe 68. ~lena, kakr{nega imamo danes
tukaj pred seboj in o katerem se bomo tudi odlo~ali.
Ker je pa ta sprememba vezana tako ali druga~e, vendar vezana je tudi na na{o
odlo~itev, da se ponovno vklju~imo, geografsko in civilizacijsko v Evropo, so razumljivi
tudi dolo~eni strahovi, dolo~eni ugovori, dolo~ena druga~na stali{~a in pomisleki, ki jih
vrsta ljudi tudi tukaj v parlamentu, predvsem pa izven parlamenta izra`a. Mislim, da je
to povsem razumljivo, ker je vsem jasno, to kar sem prej povedal, da s tem postane, ko
bomo polnopravni ~lani sicer, nacionalni tretma vseh. In tukaj je tisto, kar je potrebno
povedati. Ne bom podrobno govoril, ker so tukaj `e drugi govorili, predvsem na{ predsednik, Lojze Peterle, predvsem o tem, da vlada in dr`ava in tudi parlament, lahko
re~emo, ni storil tistega, kar bi bil dol`an, kar bi bili dol`ni storiti, da bi se ljudem povedalo, da Evropa sicer ni kraj, kjer se cedita mleko in med, da pa Slovenija skoraj gotovo,
jaz sem prepri~an, da gotovo ne more obstati in `iveti kot otok, kot izolirana sredi tega
sveta. Druge alternative ni. Jasno pa je, da je potrebno in da bi bilo potrebno in da bo
potrebno urediti vse, da bo Slovenija {la v Evropo s slovenskim obrazom, kot smo
Kr{~anski demokrati napisali v svojem programu.
Kar zadeva za{~itno zakonodajo. Jaz bi bolj kot za{~itna zakonodaja govoril o tem,
da je to zakonodaja, ki ureja tako ta podro~ja, ki so klju~nega pomena, ki vzpostavljajo
dolo~en red, ki velja za vse, torej za slovenske dr`avljane in bo veljal tudi za dr`avljane
~lanic Evropske unije. Bolj kot, ~eprav je tudi to potrebno, bolj kot sistem nekih zapovedi ali prepovedi, ki lahko sam po sebi, ~e ni spremljan z drugimi ukrepi, lahko {e bolj
deluje neza{~itno, ker sprazni dolo~en prostor, mislim, da je bolj kot to potrebno to, da
se bosta parlament in predvsem vlada zavedla tega, da se s svojo dr`avo in s svojim
obmo~jm in svojim jezikom in svojo kulturo {~itijo ljudje. Ljudje, ki `ivijo v tem kraju,
ljudje, ki bodo ostali tudi v te`kih pogojih, ki bodo obdr`ali poselitev na{e zemlje, ki
bodo zavedni dr`avljani, zavedni Slovenci, ki bodo spo{tovali svojo kulturo, svojo zgodovino in to je, mislim, bistveno bolj pomembno od tega, da zapi{emo prepoved nekega prometa z nepremi~ninami, ~eprav je tudi to potrebno. Vendar bistveno bolj potrebno je to, da bomo v tej dr`avi ustvarili in zagotovili pogoje za `ivljenje in bivanje, za `ivo
za{~ito na{e dr`ave in na{ega teritorija. V tem smislu, ker smatram, da so ustavne spremembe potrebne in {e vse to, kar bo povezano pri nadaljnjem sprejemanju zakonodaje,
sam, tako kot poslanska skupina SKD, podpiram in bom glasoval za sprejem ustavnih
sprememb. Hvala lepa.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Mozeti~. Besedo dajem
gospodu Dem{arju. Pripravi naj se poslanec Ivo Hvalica.
VINCENCIJ DEM[AR: Hvala za besedo. Lep pozdrav! Posebej pozdrav {e tistim
ministrom in njihovim sodelavcem, ki so pripravljeni nas poslu{ati danes ob tej razpravi
o ustavnem zakonu. Tako kot povsod so razli~na mnenja, tako vidim, da smo tudi
kr{~anski demokrati nekoliko, eni bolj za, nekateri pa nekoliko bolj {e v dvomih in nekaj teh dvomov bi rad nanizal, ~e ste me pripravljeni poslu{ati. Prvo bi rekel to, da se bojim, da tisti, ki so se pogajali z Evropo, ~e tako na kratko z eno besedo ona~im dr`ave, ki
imajo pri tem zadosti besede, ali se niso znali pogajati ali pa imajo na{o slovensko zemljo premalo radi. Ker tisti, ki bi to slovensko zemljo bolj rad imel, verjamem, da bi bil bolj
trd pogajalec, kot so bili ti do sedaj. Torej gre za to, ali naj se za~nejo pogajati drugi ali pa
naj ti pogajalci spremenijo svojo metodo pogajanja in sam na~in. Mislim, da gre za tako
va`ne in pomembne stvari, da o teh stvareh ne bi smeli hiteti in ravno zato me moti, da
smo danes tik pred dvanajsto uro in da bomo morali pravzaprav v neki serijski obliki
sprejemati spremembo ustave in jutri ali pa ~e ne `e prej ratifikacijo, ki je tudi predvidena. ^eprav, kdaj bo ta ratifikacija oziroma kdaj bo to predlo`eno, niti dobro ne vem.
Vendar vemo vsi, da do 15., 15. pa je jutri. Tekst spremembe ustave je sicer kratek, zato
bi tu lahko bilo zelo malo raznih interpretacij, vendar so pa besede kardinalne. Tu bi
omenil samo to, prvo to, da prvi del spremembe ustave ostaja isti, kot je bil prej{nji. Torej prej{nji tekst pravi takole: "Tujci lahko pridobivajo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon." To je prvi odstavek 68. ~lena. Sedaj s to spremembo odpade drugi odstavek, o katerem smo prej v prvem ~asu, ~e se boste spomnili,
govorili, da bomo spremenili samo drugi, da je potrebno spremeniti samo drugi odstavek. Zdaj seveda, ~e se je tako stroka odlo~ila, in pa Ustavna komisija, da v celoti, potem
v celoti. No, in temu ~lenu, temu odstavku, ki sem ga prebral, je sedaj dodano "ali ~e
tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo ratificira Dr`avni zbor v pogoju vzajemnosti".
Torej, tu je bil samo en del, samo en stavek, torej tujci ob pogojih lahko dobijo nepremi~nino tako, kot dolo~a zakon. Sedaj tu dobimo `e tudi mednarodno pogodbo.
Sami se boste spomnili, da smo pred tremi tedni pribli`no tu govorili o tem, ali ustava ali mednarodna pogodba ali zakon, kak{en je vrstni red in njihova veljavnost oziroma kaj je ~emu nadrejeno oziroma podrejeno. In ravno zaradi tega, ker je bilo s strani
Ustavnega sodi{~a pojasnjeno, da so mednarodne pogodbe vi{ji akt, kot pa so zakoni,
zato se bojim, in ne samo jaz, tudi drugi, da za{~itna zakonodaja, ki ste jo prej{nji teden
sprejemali - jaz sem bil na dopustu, zato me ni bilo tu - torej ta zakonodaja, ki ste jo sprejemali, se vpra{am, ali bo po interpretacijah tudi tistih, h katerim bi radi {li ali kot sogovornik ali pa za sedaj kot gostje, ali bodo oni tudi te stvari tako razlagali.
^e mi re~emo, da je treba mednarodno pogodbo ratificirati v Dr`avnem zboru, pomeni, ko bo Evropska unija raz{irjena tudi z na{o dr`avo, ~e mi mednarodnih pogodb
ne bomo sprejemali, pa~ ne bomo notri kot enakopraven ~lan lahko nastopali. ^e
bomo pa sprejemali, pa pomeni, da se bomo morali vsakokrat sproti podrejati diktatu
tujcev. Zato menim, da je mogo~e za nekatere ta formulacija te ustavne spremembe zadosti jasna, ampak boste videli potem, ko bodo to dobili mednarodni pravniki v roke,
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kaj bodo povedali, kaj dolo~ena beseda in v~asih dolo~ena stav~na zveza pomeni.
Skratka, mislim, da se je o tem preve~ hitelo in da se je prehitro sprejela formulacija, ki
mogo~e za marsikoga pomeni sedaj sorazmerno dobro re{itev.
Menim, da ni bilo tudi prav, ko smo imeli vendar ves ~as pred o~mi 15. julij in smo
na ta 15. julij ~akali. Gospod predsednik Dr`avnega zbora, gospod Podobnik, je omenil
{tirikratne vloge, ki jo je dala skupina tako imenovani 23. december. Poglejte, zelo dvomim, gospod predsednik, v to pa res dvomim, da so tam bili samo taki ljudje, ki se niso
razumeli na to, kako je treba neko stvar formulirati, in potem, kako jo je treba vlo`iti. ^e
bi jaz {el nekaj vlagati, verjetno bi tudi imel prvi~ te`ave, potem pa bi se `e dal podu~iti,
kako se stvari vlagajo. In da so bili tolikokrat zavrnjeni s svojo pobudo, mislim, da vsaj,
tako kot jaz vidim te stvari, te stvari niso bile korektno vodene. Zato menim, da se je s to
spremembo ustave preve~ hitelo, da so stvari nedore~ene. Ne glede na to, da bi kdo rekel, saj nas nih~e ne silijo v tako spremembo, imam vendar ob~utek, da nas Evropa, in
zame to pomeni tudi tujci, sili v tako spremembo. Moje prepri~anje je, da bi se morali
pogajati. In to je tisto, kar sem na za~etku omenil, ~e pogajalska skupina ni dobra, potem je normalno, da po{lje{ na pogajanje drugo skupino, ki posku{a ve~ dose~i.
Mislim, da danes gre za izredno pomemben akt in da, tako kot sem `e pred ~asom
rekel, nas Evropa zelo natan~no spremlja, kaj se pri nas dogaja. Prepri~an sem tudi to,
da spremljajo natan~no to, ali bo Dr`avni zbor sprejel tako spremembo, ki bo nekje po
volji potem Evropi, ali ne. Pred zadnjimi volitvami sem bil navdu{en nad izjavo kr{~anskega demokrata, gospoda ministra [tera, ki je pred volitvami rekel: "Seveda v Evropsko zvezo, samo pokon~no, ne pa na kolenih." To je tudi moja misel, da bi morali z ve~
samozavesti nastopati na teh pogajanjih. Ko pa vidijo, da smo mehki, potem pa nas pritisnejo tako, kot so tokrat naredili.
^e bi kdo ozna~il moje misli, da sem proti Evropski zvezi, bi bil gotovo zmoti. Sem
za Evropsko skupnost, kot sem `e povedal enkrat, sem za skupnost evropskih narodov,
kar pomeni pa nekaj drugega, kot pa samo neko gospodarsko pridobitni{ko profitno
skupnost. Moje sporo~ilo je, da pogajanja niso bila dobra in da bi morali poslati na pogajanja ljudi, ki bi znali prinesti domov kaj ve~ kot so ti. Naj zaklju~im s starim latinskim
pregovorom, ki pravi, da "quidquid agis, prudenter agis et respice finem", karkoli dela{,
delaj dobro in misli na konec. @elim, da bi danes in pa tudi, ~e bomo jutri zasedali ob
tako pomembnih vpra{anjih, delali dobro in pa mislili na konec. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Dem{ar. Na vpra{anje, ki
ste ga postavili glede interpretacije mednarodnih pravnikov in strokovnjakov v drugih
dr`avah in njihove interpretacije predlagane spremembe ustave, bi vam rad kot predsednik Ustavne komisije zagotovil, da je pri delu Ustavne komisije zelo tvorno in aktivno sodeloval eminentni strokovnjak za mednarodno pravo in {e posebej strokovnjak
prav za vpra{anje mednarodnih pogodb. Na vpra{anja, kot ste jih vi tukaj zastavili, smo
dobili tudi nedvoumen odgovor, da je taka dolo~ba, kot je zapisana v ustavi, najbolj korektna in zelo jasna. Ponovno se pa postavlja vpra{anje glede vlaganja pobud za predhodni zakonodajni referendum glede zakona o, kot re~emo delovno, Evropskemu spo-
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razumu. To ni tema te razprave, tudi zato ne, ker tega sporazuma sedaj ni in tega zakona
ni vlo`enega v proceduro v Dr`avnem zboru.
Ponovno bi vam zagotovil, da so vse pisno gradivo prejeli tudi ~lani kolegija predsednika Dr`avnega zbora, {e nekatera dodatna mnenja imam sam, ob vseh teh vlo`enih
pobudah. In ~e jih `elite videti, so vam na voljo. Predvsem pa, ko je Dr`avni zbor
odlo~al, ob peti pobudi, ko sem se obrnil na Dr`avni zbor s to temo, tudi takrat ste bili
vsi poslanci vendarle obve{~eni z vsebino in dilemami, ki so bile tukaj prisotne. Sam
ocenjujem, da sem v skladu z zakonom o referendumu in ljudski iniciativi tudi ravnal.
^e kdo od tistih, ki so vlo`ili pobudo, meni, da to ni bilo prav, ponavljam, ima mo`nost,
da se obrne na ustrezne institucije, ki so za to pristojne. Do sedaj mi ni nih~e od poslancev na tak na~in, kot sem danes `e dvakrat sli{al, tega o~ital. Tudi takrat v razpravi v
Dr`avnem zboru, ko je vlada predlagala umik zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma iz zakonodajnega postopka, nisem sli{al teh o~itkov. Tako, da me danes ti o~itki resni~no ~udijo.
Naslednji, ki ima besedo, je gospod Ivo Hvalica. Pripravi naj se gospa Darja Lavti`ar Bebler
IVO HVALICA: Hvala lepa. Spo{tovani gospod predsednik, spo{tovane kolegice
in kolegi, spo{tovani predstavniki vlade! Jaz namre~ nimam sre~e, da bi govoril tudi ministrskemu predsedniku, to je konstanta v tem Dr`avnem zboru. @al ni tudi spo{tovanega gospoda zunanjega ministra, ker bi jima imel kaj povedati. Pa bom vseeno.
Torej, danes, ki ni ~isto navaden dan, spo{tovane kolegice in kolegi, danes, ko
spreminjamo ustavo, me je prav, bi rekel, simptomati~no pospremljalo na pot dokaj neprijaznih stvari; vreme, te`ka nesre~a v Vipavski dolini, zato sem moral narediti velik
ovinek, in to je pribli`no tako kot to, kar po~nemo danes. Ni~ kaj prijetno se ne
po~utim, kljub vsemu da to, kar danes sprejemamo, ni tako usodno, je pa kakorkoli
zgodovinski dan. To je prva sprememba ustave. Pri~akoval bi, da bo Dr`avni zbor obele`il tak{en dan tudi z zastavo, ne na pol droga, ampak z zastavo, pa tega ni. Tudi zanimanje vidim, da je uplahnelo. Res, da je sicer `e poltretja ura razprave, pa vseeno bi
pri~akoval, da je to neke vrste zgodovinska sve~ana seja. Ni pogosto to na dnevnem
redu, da se spreminja ustava, ne v na{em ne v drugih parlamentih. Ni pogosto in verjetno, verjetno je to prvi~ in zadnji~ v tem mandatu. Lahko da bo. V prej{njem mandatu,
hvala bogu, ustave nismo spreminjali. Ustavo se spreminja malokdaj. V Italiji na primer
so jo zadnji~ spremenili 1967. leta, to pomeni 30 let od tega. Mi pa tukaj tako, kot da
sprejemamo dopolnilo k nekemu zakonu s precej brezbri`nosti, malo tudi non{alance
in se spra{ujem, ~e se zavedamo tega trenutka. Bo`i~ leta 1991, veliko pri~akovanje, takrat se mi ni sanjalo, da bom kdaj tu, v tej dvorani, kot poslanec slovenskega naroda. Takrat, spomnite se, 23-tega, tik pred Bo`i~em, sprejemanje ustave, tisti ki smo bolj emotivni, smo to proslavljali pred televizorji, jaz hranim prazno steklenico {ampanjca z napisom tega dne. To je bil velik dan, to je bil velik dan po vseh tistih travmah, ki smo jih
do`iveli 1991 leta, to je bil velik dan potem, ko smo prakti~no obranili temeljno listino o
neodvisnosti in samostojnosti dr`ave Republike Slovenije, to je bil velik dan po vojni za
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Slovenijo, to je bil velik dan, potem ko je sorazmerno hitro odpeketala JLA z na{ega
ozemlja.
To je bil tudi ~as tistega pri~akovanja, spomnite se Brionov in vsega tistega in tisti,
ki smo `iveli za to stvar, smo s tesnobo ~akali, ali bo uspelo ali ne bo uspelo sprejeti to
ustavo do 23. decembra. No to se je hvala bogu potem zgodilo in takrat si nisem niti zdale~ predstavljal, prvi~ ne to, da bom kdaj tu, za govornico Dr`avnega zbora in drugi~, da
bomo to `e po 6 letih spreminjali. In ~lovek se vpra{a, zakaj `e po 6 letih, kaj je tu narobe. Jaz moram biti zelo jasen, zadeve so zelo prozorne, kriva je vlada, kriva je prej{nja
vlada, ta vlada, krivi so zunanji ministri, in sicer predvsem Zoran Thaler, kot minister,
kot v.d. minister, potem je kriv ne v.d. minister Kra~un, in zopet normalen minister za
zunanje zadeve Zoran Thaler. To je nekaj nepojmljivega, s kak{no naivnostjo so ti ljudje
pristopili k temu, ker jaz ne verjamem, da gre tu za neznanje. Znanja je dovolj, ampak
naivnost pa nepojmljiva, ne duha ne sluha o kak{ni strategiji, ni~.
Glejte, to lahko podkrepim zelo enostavno, ta vlada nam je poslala v Dr`avni zbor
predlog o ratifikaciji Evropskega sporazuma s trditvijo, da ni potrebna sprememba ustave. Ja kaj bi naredili, ~e ne bi bilo tu opozicije. Predsednik dr`ave se je vpregel v ta voz
in nam poslal apel, naj tako glasujemo, to je nekaj nepojmljivega. Torej podcenjevanje,
zavajanje javnosti s pravljicami je bilo res nepojmljivo, sicer se pa to kar nekako nadaljuje.
Jaz moram tukaj tudi povedati glede Ogleja, pogosto tu kritiziranega Ogleja. Da
Oglej ni terjal spremembe ustave. Oglej ni terjal spremembe ustave. Leta gospodovega
1997. Da je treba spremeniti ustavo v kontekstu pridru`evanja Evropski uniji, to je jasno, ampak ne sedaj. Kdo nas je pripeljal v ta ~asovni precep, potem ko je imela prej{nja
vlada, v prej{njem mandatu tako reko~ dvotretjinsko ve~ino, kako je mogo~e, da k temu
ni bolj, jaz bom rekel tako, racionalno lahko bi rekli, pa celo normalno pristopila, ~lovek se ne more temu na~uditi.
Potem govor o tej za{~itni zakonodaji, da se evropsko lep{e sli{i. Kako je rekel `e
minister za pravosodje, prijatelj Maru{i~? Varovanje javnih interesov, ne pa nikakr{na
za{~ita. Ja, ja, prijatelj Maru{i~, ja, varovanje javnih interesov, to je sporo~ilo za Evropo,
ampak mi bi morali govoriti tudi o za{~iti in potem, ko jaz tu predlagam edino pravo
za{~itno zadevo, je ta dr`avni zbor ne sprejme. Ja, in jaz bom tudi od sedaj naprej uporabljal termin varovanja javne koristi. Samo mi dobro vemo, za kaj gre. Mi dobro vemo,
za kaj gre. In, oprosti Toma`, da ti re~em tako, tudi ti dobro ve{, za kaj gre. Seveda ne
smemo na glas javno tega govoriti, Evropa to poslu{a. Torej edino pravo za{~itno zakonodajo sem zadnji~ predlagal v imenu poslanske skupine sam in je pogorela. Kdo nas je
spravil v ta ~asovni precep? Od tistih {estih zakonov, ki smo jih imeli zadnji~ tu pri
obravnavi te tako imenovane za{~itne oziroma zakonodaje, ki naj varuje javne interese,
so bili {tirje zakoni tak{ni, ki bi jih `e zdavnaj lahko prej sprejeli po ~isto normalnih postopkih, ne pa iz tega delati tak{no famo. Vlada si je celo dovolila to, da je predlog za
spremembe zakona o obrambi opremila s pripombo, da je hitri postopek predlagan
zato, ker so izredne potrebe, tako nekako, nimam pred seboj tega. Izredne potrebe so,
kadar so izredne situacije. Jaz ne vem, kak{ne izredne potrebe so. Torej, najmanj smo
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mi tu v Dr`avnem zboru, poslanci, krivi za ta hud ~asovni precep, ko nas spravljate
pravzaprav v obup, ko 5 sekund pred 12. moramo narediti {e to, pa to in to. To je nekaj
nepojmljivega in tak{ne stvari se ne sprejemajo tako na brzino, niti v familiji ne, kjerkoli
ne. Zadeve se morajo malo ule`ati, kot re~emo, zadeve je treba premisliti. To so resne
stvari. Prej sem sre~al tu na hodniku poslanca iz prej{njega sklica, in ko sem ga hotel
pozdraviti, mi je rekel, ne dam ti roke, ker bo{ glasoval za spremembo ustave. Torej, ~e
bi on temeljito premislil, pre{tudiral in bi videl, da ta sprememba 68. ~lena pravzaprav v
ni~emer {e ne spreminja oziroma ne dovoljuje, da bom rekel tako, tujcem, pa~ pa je
samo osnova za to, da se potem lahko uredijo te evropske kategorije. Ampak to bi se
moralo usesti, to je preve~ sve`e, ljudje niso doumeli in danes so ljudje prepri~ani, da mi
po~nemo tu neko izdajstvo. Zato meni poslanec prej{njega sklica ni hotel prej tu zunaj
dati roke. Je velik ustavobranitelj. Ustavobranitelj sem tudi jaz in s spreminjanjem
dana{njega, torej s tem dana{njim spreminjanjem 68. ~lena mi prakti~no samo po sebi
{e ni~ ne dovoljujemo, bom tako rekel, spreminjamo pa~, ne pa dovoljujemo. Torej, ~e
sem {e pred ~asom jaz verjel, da je mogo~e tudi moje slikanje stvari preve~ ~rno belo, pa
me prav poslani predlog za ratifikacijo Evropskega sporazuma v ta parlament prepri~al,
da premalo gledam ~rno belo. Ampak zatem se je zgodilo {e nekaj, kar me je popolnoma vis-a-vis vlade dezorientiralo. V Odboru za mednarodne odnose pride predlog za
imenovanje veleposlanika v Ankari gospoda dr. Benjamina Lukmana. Kdo je dr. Benjamin Lukman? Direktor Urada za evropske zadeve pri zunanjem ministrstvu. Sedaj naj mi
pa kdo to pojasni. Tudi ~e bi ga ne vem kdo tja vabil, tudi ~e bi bilo ne vem kaj, slovenska vlada tak{nega ~loveka, ki bo na tako klju~nem mestu, v ~asu priklju~evanja...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Hvalica!
IVO HVALICA: evropskim asociacijam...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Samo nekaj vas vpra{am.
IVO HVALICA: Prosim, ~e me ne motite.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ali je to gradivo o imenovanju?
IVO HVALICA: To je gradivo.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: To gradivo ima neko oznako zaupnosti.
IVO HVALICA: To gradivo ima oznako zaupnosti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: In prosim, da o tem ne bi govorili.
IVO HVALICA: O tem smo `e razpravljali in o tem so pisali vsi ~asopisi, gospod
predsednik in prosim, da me ne prekinjate.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej, prosil bi vas, da pri razpravi ne uporabljate informacij in podatkov o gradivih, ki jih Dr`avni zbor obravna z oznako dr`avna
skrivnost. Lepo prosim! Dr`ite se poslovnika!
IVO HVALICA: O tem so pisali `e vsi ~asopisi, naslednji dan. Kdo jim je pa dal informacijo `e pred tem, pa ne vem. Sigurno.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Hvalica, ne kr{iti poslovnika! Lepo
vas prosim, ne govorite o podatkih, ki imajo oznako zaupnosti, na to sem vam dol`an
kot predsednik Dr`avnega zbora vedno, kadar to storite, opozoriti. Prosim, nadaljujte.
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IVO HVALICA: Gotovo niso te vesti {e pred obravnavo v Odboru za mednarodne
odnose povedali opozicijski poslanci, ker oni ne morejo tega vedeti, to se pravi, zadeva
je pricurljala z va{e strani, odnosno iz vladne strani.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: No, oprostite gospod Hvalica, z moje strani ni
{lo ni~esar. Prosil bi, da kot poslanec...
IVO HVALICA: Ne nisem mislil z va{e.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: kot poslanec ne govorite o podatkih, ki imajo
oznako dr`avna skrivnost. Lepo vas prosim! Nadaljujte, prosim.
IVO HVALICA: O tem je pisalo vse ~asopisje. Ali je Delo pripisalo, da je to dr`avna
skrivnost, ali je kdo opazil? Ne! Lepo vas prosim, bodimo resni in ne me prekinjati, lepo
prosim!
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: ^e boste naredil proceduralno napako, vas
bom vedno prekinil, ker sem vas dol`an po poslovniku prekiniti. Vedno vas bom prekinil! Ob vsaki napaki, ki se ti~e poslovnika. Ne sme se govoriti o stvareh, ki so zaupne narave, to je osnovno na~elo poslancev, ~e se dr`ijo poslovnika, za vse ostalo pa vas gotovo ne bom prekinil. Prosim!
IVO HVALICA: Pa ~e je to `e zdavnaj objavljeno, vsa sredstva obve{~anja so
poro~ala o tem. Lepo vas prosim!
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Govorili ste o gradivu in o seji Odbora za
mednarodne odnose. Prosim, nadaljujte!
IVO HVALICA: Ja, jaz bi vas pozval, da drugi~ dr`ite te skrivnosti v skladu z oznako
strogo zaupno. Hvala lepa vnaprej!
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Te skrivnosti jaz dr`im v skladu z oznako strogo zaupno, kot predsednik Dr`avnega zbora vsekakor v celoti in do konca.
IVO HVALICA: Torej vidite, na tak{en na~in, spo{tovani kolegi, se ne da, se ne da
utemeljevati svojih argumentov. ^e tistega, kar je bilo v javnih sredstvih obve{~anja, v
medijih, kar je bilo povedano slovenskemu narodu, tu jaz kot poslanec Dr`avnega zbora ne morem ponoviti, ker naj bi s tem kr{il poslovnik, potem jaz tega ne razumem in se
spra{ujem, kaj potem lahko {e re~em. Kaj? Na vsak na~in, sedaj bom pa {e nekaj rekel.
Sedaj sem bil, pa bi rekel, izzvan, da kr{im. Sedaj bom pa {e jaz rekel, kaj je po mojem prepri~anju bila kr{itev moralnih in eti~nih na~el vodstva Dr`avnega zbora, to je
bil...
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Hvalica, to ni tema, ~e boste to nadaljevali, vas bom prekinil. To ni tema va{ega nastopa, lepo prosim, izkori{~ate govornico
za to, da govorite o moralnih in eti~nih prekr{kih Dr`avnega zbora. To ni tema, o kateri
govorite na tem mestu. Vas bom prekinil.
IVO HVALICA: Ne, se nana{a na referendumske pobude.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: To pa lahko govorite, to pa ja.
IVO HVALICA: Se nana{a, no, zakaj me pa prekinjate zopet preden dokon~am stavek! Stavki so lahko prosti stavki, odvisni stavki in tako dalje. Lepo vas prosim, no! Vi pa
meni ne dopustite dokon~ati odvisnega stavka.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Dokon~ajte, prosim.
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IVO HVALICA: Drugi del odvisnega stavka. Gre za referendumske pobude, ki so
jih dale razne civilne dru`be, posamezniki in tako dalje. Lahko nas tu kdorkoli prepri~a,
da je bilo {tiri ali pet pobud venomer zavrnjenih v skladu s poslovnikom. Vsakdo na cesti je pa razumel, da gre za apriorno zavra~anje, za onemogo~anje, za to, da se izni~i
vsak poskus v tej smeri, kar se mi zdi, da za demokrati~no dr`avo, za mlado demokrati~no dr`avo, ni dobro. Tega ob~utka se ni mogel nih~e iznebiti. Enkrat niso bila prav
napisana imena, drugi~ niso bili prav napisani priimki, enkrat ni bilo pismo natiskano,
enkrat ni bilo ~itljivo, enkrat je bilo to, enkrat je bilo drugo. Torej mislim, da smo mi na{
dr`avni zbor vis-a-vis tem ljudem, ki so dajali te pobude, pa ~e so imeli prav ali ne, to je
druga stvar, ampak na{ odnos do njih, jaz bi rekel, diskreditirali smo se v o~eh teh ljudi.
To mi povedo vsak dan, ko jih sre~ujem. Dobil sem tudi precej pisem na ta ra~un.
Izra`ajo zgra`anje, obup celo, da tako ni mogo~e naprej. Dol`an sem bil povedati,
~eprav sta to pred menoj povedala `e dva, ampak tega nisem imel namen, ampak ker
sem bil tu onemogo~en, da povem, kar je sicer javnomnenjsko `e veliko ~asa znano,
sem pa~ posku{al prikazati v neki drugi stvari, ki se pa ti~e tega in samo tega in konkretno tega problema, sem posku{al pokazati tudi to, ne glede na samov{e~nost vodstva
Dr`avnega zbora, da temu le ni tako. In jaz ponavljam zaradi napak vlade, zaradi napak
v.d. in ne v.d. in normalnih zunanjih ministrov, smo danes v ~asovnem precepu, ko v
bistvu moramo to narediti. Moramo, nimamo drugega izhoda. ^e si pa {e opozicijski
poslanec, je zelo nevarno, da ~e karkoli re~e{, da ti prilepijo etiketo evroskeptik in podobno, kar sploh ni res, kar sploh ni res. Pripadam stranki, prvi, sedanji, bodo~i in edini,
ki si je prva v daljnem letu 1989 zapisala Evropo kot cilj, ampak ne na tak{en na~in. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Hvalica. Samo glede
va{ega o~itka o samov{e~nosti vodstva Dr`avnega zbora bi rad povedal naslednje: Ponovil bom, da je bila v zadnjem obdobju vlo`ena vrsta pobud za predhodni zakonodajni referendum in tudi nekatere druge pobude in ni res, da so bile vse zavrnjene. Razpisal sem ve~ postopkov za za~etek zbiranja podpisov, in ti so v proceduri. Kar se pa ti~e
pobud Gibanja 23. december, so bile vlo`ene {tiri. Vse gradivo na to temo je vlo`eno,
dobili so ga tudi ~lani kolegija predsednika Dr`avnega zbora. S peto pobudo sem se
tudi na predlog strokovnjakov, pravnih strokovnjakov obrnil na Dr`avni zbor. Le-ta je o
tem razpravljal, toda ker je takrat vlada umaknila predlog zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma iz procedure, je jasno, da ni bilo ve~ materije. S tem smo to zadevo
iz~rpali. ^e kdo od predlagateljev meni, da sem kakorkoli kr{il ustavo in zakon, tretji~
povem, ima vso mo`nost, da to uveljavi na pristojnih institucijah. Replika, gospod Hvalica.
IVO HVALICA: Hvala lepa, gospod predsednik. Ne vem, ~e sem rekel zavrnjene.
Vsekakor zavrnjene ni pravi izraz. Pobude so bile izigrane. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Jaz ne bom ve~ nadaljeval s to temo, sem `e
trikrat pojasnil, kak{en je bil postopek. Naslednja je gospa Darja Lavti`ar-Bebler, pripravi naj se gospod mag. Marjan Schiffrer.
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DARJA LAVTI@AR-BEBLER: Hvala lepa za besedo. Spo{tovani zbor! Naj najprej
na za~etku kot predsednica Odbora za notranjo politiko in pravosodje povem tudi to,
da je to zadnjo, peto pobudo Gibanja 23. december za razpis referenduma o zakonu o
ratifikaciji pridru`itvenega sporazuma obravnaval tudi Odbor za notranjo politiko in
pravosodje in da je tako kot Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve menil, da pobuda ni v skladu s, ~e se prav spominjam, 14. in 18. ~lenom zakona o referendumu in
ljudski iniciativi. Hvala lepa.
Zdaj pa bi `elela predstaviti nekaj svojih pogledov na predlagano spremembo ustave, ki so prete`no formalnopravne narave. Moram namre~ opozoriti, da je delo v Ustavni komisiji potekalo na tak na~in, da je manj{ina vsiljevala svoja stali{~a ne glede na
strokovna mnenja in opozorila, ki so {la v nasprotno smer. Tukaj ne gre za nobeno kritiko, denimo predsednika Ustavne komisije, ki mislim, da je zelo korektno peljal ves potek dela Ustavne komisije, ampak za dejstvo, da so nekateri iz opozicije, zavedajo~ se,
da potrebujemo dvotretjinsko ve~ino vseh poslancev, si bom kar drznila re~i, vsiljevala
in izsiljevala s svojimi stali{~i.
Kot poslanka, ki sem `e v prvem demokrati~nem parlamentu sodelovala v Ustavni
komisiji, moram povedati, da predlagana sprememba z vidika na~elne zgradbe na{e ustave ni dobra. S spremembo ustave smo `eleli odpraviti oviro, ki jo je dolo~al 68. ~len.
Zdaj pa to oviro samo na videz odpravljamo in problem prelagamo na odlo~anje o zakonu ali o mednarodni pogodbi, ki bosta morebiti vsebovala vpra{anje lastninskih in
drugih stvarnih pravic tujcev. Sleherni zakon ali mednarodno pogodbo, ki bosta vsebovala kak{no od vpra{anj, povezanih s pravico tujcev na nepremi~ninah, bo mogo~e
sprejeti ali ratificirati zgolj z dvetretjinsko ve~ino vseh poslancev, kakor da bi spreminjali ustavo samo. Bolj ko sem ~itala strokovne tekste o primerjalnem ustavnem pravu, bolj
mi je postajalo jasno, da smo spet vpeljali neki unikum v ustavno ureditev, ki mu ni primere nikjer drugje, vsaj v demokrati~nem evropskem svetu. Tako bomo v prihodnje pri
sprejemanju tovrstnih aktov zahtevali vi{ji kvorum kot pri sprejemanju zakona o
obrambi, nedotakljivosti in celovitosti dr`avnega ozemlja ali zakona o referendumu. In
prav tak{en kvorum, kot pri sprejemanju zakona o volilnem sistemu. Zato poudarjam,
da se poslanci LDS nismo zavzemali za tak{no re{itev. Smo najve~ja poslanska skupina,
vendar smo morali pristati na vsiljevanja manj {tevilnih, ker se ~utimo posebej odgovorne za odpravo ovire v ustavi in za odpiranje poti v Evropsko unijo.
In {e nekaj bi rada omenila. Poseben sporazum predsednikov parlamentarnih
strank je o~itno bil koristen in je bistveno pripomogel k pribli`anju razli~nih pogledov
in k potrebnemu kompromisu. V tem smislu ga pozdravljam. @alosti pa me zgolj dejstvo, da nismo mogli tak{nega kompromisa dose~i `e v Ustavni komisiji in v Dr`avnem
zboru kot ustavodajalcu. Bojim se, da gre za neki neprimeren precedens, ki spominja
na ~ase, ko je CK odlo~al o vseh najpomembnej{ih odlo~itvah, Socialisti~na zveza pa je
z javno razpravo tem odlo~itvam nadela demokrati~ni videz. V tem kontekstu nam potem res manjkata samo {e imperativni mandat delegatov, beri poslancev in mo`nost odpoklica neposlu{nega poslanca, ki ga predlaga Socialdemokratska stranka. To pa je v
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nasprotju z 82. ~lenom ustave, ki dolo~a, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in
da niso vezani na nikakr{na navodila.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, gospod Hvalica! Prosim za mir v dvorani!
DARJA LAVTI@AR-BEBLER: Zato se zelo grobo sli{i, na primer odstavek v 6.
~lenu tega sporazuma, ki dolo~a takole: "Stranke podpisnice zagotavljamo, da bodo poslanci iz parlamentarnih strank podpisnic sporazuma podprli spremembo ustave Republike Slovenije in ratifikacijo Evropskega sporazuma najkasneje do 15. julija 1997."
Vse to seveda ne pomeni, da ne bom podprla predlagane spremembe, nasprotno, bom
jo, ker mislim, da je nujna. Kot poslanka in dr`avljanka, ki verjamem v parlamentarno
demokracijo, pa sem morala izpostaviti tudi ta problem. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospa Bebler. Besedo ima gospod Schiffrer. Pripravi naj se dr. Jo`e Zago`en.
mag. MARIJAN SCHIFFRER: Gospod predsednik, spo{tovane gospe in gospodje!
Glasoval bom za spremembo ustave. Mogo~e bi na ta problem naredil en kratek preblisk, samo pogledal na vse to dogajanje iz enega drugega zornega kota. Mislim namre~,
da je to edinstveni trenutek, ki se nam nudi v zadnjih desetletjih, mogo~e celo v enem
stoletju, da bomo spet zdru`eni vsi Slovenci v istih mejah. ^e se spomnimo, imamo
Bene{ke Slovence `e ve~ kot 100 let izven na{ih meja. Ko govorimo o slovenskem kulturnem prostoru, je to precej prazna fraza, ~e ne bo matica v istem politi~nem telesu kot
bratje Primorci in Koro{ci. Tako se bomo bolj spoznali med seboj, desetletja lo~itve so
gotovo ustvarila brezna, ki jih ~lovek te`ko razume. Trdno sem prepri~an, da bo leto
1997 zapisano v isti vrsti kot leta 1918, 1945 in 1994. Priznam, da se spu{~amo v veliko
nevarnost, toda Slovenci smo bili veliki takrat, ko smo veliko tvegali. Mislim, da velja
poskusiti {e enkrat. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Schiffrer. Besedo ima dr.
Jo`e Zago`en, za njim je prijavljen dr. France Zago`en.
dr. JO@E ZAGO@EN: Spo{tovani gospod predsednik, spo{tovani predstavniki vlade, spo{tovane kolegice in kolegi poslanci! Na{e znano stali{~e je, da smo za ~imprej{nji
vstop Slovenije v Evropsko zvezo, vendar ne za vsako ceno. Dejstvo je, da ~lanstvo v
Evropski zvezi prina{a poleg dobrih tudi nekatere slabe strani. Po mnenju nekaterih uglednih pravnih strokovnjakov bi Slovenija celo lahko zadostila zahtevam Evropske unije tudi brez spremembe ustave, tako pa smo prisiljeni v hitro spremembo predvsem zaradi podpisa tako imenovanega [panskega kompromisa, ki je v resnici italijanski diktat,
saj daje za razliko od drugih ~lanic Evropske zveze pravico tujcem do nepremi~nin, ne
glede na to, ali ti opravljajo gospodarsko dejavnost ali ne. Predsednik vlade dr. Janez
Drnov{ek je podpisal do nedavno tajni sporazum in dodatek k njemu, ~eprav je vedel,
da je tak{na vsebina protiustavna. Tudi na osnovi vztrajanja poslancev Socialdemokratske stranke v Ustavni komisiji pri svojem besedilu je predlog spremembe ustave, ki ga
danes obravnavamo, dokaj sprejemljiv. V tem smislu razumem kritiko gospe Lavti`arBeblerjeve, ki jo je prej dala na na{o stranko in na opozicijo, da je izsilila svoje predloge,
kot kompliment poslancem Socialdemokratske stranke. Tujci namre~ ne morejo dobiti
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po predlogu, ki ga danes obravnavamo, nobene pravice na nepremi~ninah, ~e s
tak{nimi zakoni ali sporazumi ne sogla{ata dve tretjini poslancev. Ko bomo spremenili
ustavo tako, da bodo tujci v na~elu lahko kupovali slovensko zemljo, s tem ne bomo
odlo~ali {e o ni~emer konkretnem. To bo storjeno potem, ko bo na tej osnovi potrjen
{panski sporazum in drugi sporazumi in zakoni.
Pogoj Socialdemokratske stranke za spremembo ustave je bil, da moramo prej
sprejeti tako imenovano za{~itno zakonodajo, da ne bi pri{lo do razprodaje najbolj interesantnih delov Slovenije. To smo v preteklem tednu tudi storili. Podobne zakone in
predpise so pred pridru`enim ~lanstvom sprejele vse ~lanice Evropske zveze, le da smo
jih mi sprejemali na hitro, povr{no, brez mo`nosti za resna posvetovanja in brez ustreznih strokovnih analiz. Razen sprememb zakona o obrambi, nobeden od zakonov, ki
smo jih obravnavali, sam po sebi ne daje kak{ne resne za{~ite. Pa {e pri tem zakonu ni
bila izglasovana glavna za{~ita, ki jo je predlagala Socialdemokratska stranka, to je
za{~itni obmejni pas, ki ga imata uzakonjenega na primer Italija in Gr~ija. Podalj{anje
roka za stalno bivanje tujcem ni glede na vsebino [panskega kompromisa nobena resna
za{~ita. Enako velja za razlastitev in za predkupno pravico, ki se nana{a na nepremi~nine, ki so posebnega interesa za ob~ino ali dr`avo. Teh ne bodo mogli kupovati niti
slovenski dr`avljani. Drugih realnih za{~it v tem, v tako imenovani za{~itni zakonodaji
ni. V tem pogledu je na{a za{~itna zakonodaja mnogo slab{a, kot pa jo imajo druge
dr`ave.
Zakoni, ki smo jih sprejeli prej{nji teden, torej sami zase ne {~itijo prakti~no
ni~esar. Nekaj mo`nosti za to obstaja, ~e bo vlada zelo vztrajna in dosledna, ~esar pa od
nje glede na razprave predstavnikov vladnih strank in ministrov prej{nji teden, ne moremo pri~akovati. Vsi so izpri~ali bolj malo volje zato. Glavne stvari so bile tako in tako
izgubljene `e s podpisom [panskega kompromisa, ko so na{i predstavniki pristali prakti~no na vse, kar so tujci od njih zahtevali. Tako so nekatere dragocene pogajalske pozicije za vselej izgubljene. Vlada ni uspela izpogajati skoraj nobenih ugodnosti, odlokov
in omejitev, kot so to storile druge dr`ave. To je storila samo za loterijo in za igre na
sre~o, ker so verjetno imeli vladni lobiji pri tem svoje osebne interese. Druge dr`ave so
v prehodnem razdobju na primer za{~itile promet zemlji{~ za 10 let in ne za 4 leta kot pri
nas.
Danes sprejemamo najbolj nedotakljivo stvar, to je slovensko ustavo, ki jo ostale
demokracije spreminjajo enkrat ali dvakrat v stoletju. Vendar je k sre~i sprememba, ki jo
na na{o zahtevo predlaga Ustavna komisija, dokaj korektna in jo kljub grenkemu priokusu ka`e podpreti, ~e `elimo priti v prvi krog {iritve Evropske zveze. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa dr. Jo`etu Zago`nu. Replika. Gospa Bebler. Potem pa bi predlagal, ker je {e 8 prijavljenih, da bi sejo prekinili do 14.30
ure.
DARJA LAVTI@AR-BEBLER: Hvala lepa. Gospod dr. Jo`e Zago`en, ~e to, kar sem
govorila o Socialdemokratski stranki jemljete kot kompliment, potem me nemara niste
dobro sli{ali, kajti te`ko verjamem, da niste razumeli. Hvala.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. S tem prekinjam sejo do 14.30
ure.
***
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Spo{tovane kolegice in kolegi! Nadaljujemo z
izredno sejo. Najprej ugotavljamo prisotnost! (55 prisotnih.)
Ugotavljam, da je Dr`avni zbor sklep~en in lahko nadaljuje delo.
Nadaljujemo razpravo poslank in poslancev. Prijavljenih imamo {e 10 razpravljavcev. Prvi je na vrsti dr. Franc Zago`en, za njim bo dobil besedo gospod Mirko Zamernik.
dr. FRANC ZAGO@EN: Spo{tovani predsednik, spo{tovani zbor! Polemike o tem,
kak{no bi bilo najbolj ustrezno besedilo za spremembo 68. ~lena ustave, so zdaj `e nekoliko pozne, zelo te`ko bi stvar {e spreminjali. Prej sem v imenu poslanske skupine
povedal, da ocenjujemo, da smo v danih okoli{~inah na{li dobro varianto in zdi se mi,
da tudi ni tako posebna. ^e sem prav informiran, ima podobno ali enako re{itev v ustavi
Belgija, s tem, da se to vsaj v Belgiji - ne vem, kako je bilo pri nas povezano s tem nana{a na vse mednarodne pogodbe, in da mednarodne pogodbe potem niso stvar ustavne presoje, ker se pa~ ratificirajo na isti na~in, kot se sprejema ustava.
Dejstvo je, da ustavne prepovedi s to spremembo ne bo ve~. Ustavne prepovedi
zagotovo ne bo ve~. Korist dvotretjinske ve~ine pri glasovanju je pa po mojem bistveno
ve~ja, kot zapleti, ki se utegnejo ob tem pojaviti, ob glasovanju o tak{nih zakonih ali o
ratifikacijah mednarodnih pogodb. Gre namre~ prav za to, da bodo mednarodne pogodbe, ki imajo tak{no te`o, da posegajo tudi na podro~je lastninskih pravic, da morajo
biti pripravljene posebej skrbno in ne tako, kot je bila pri nas praksa v preteklosti. S tem
smo imeli pa~ velike te`ave, saj so se ~isto v nasprotju z demokrati~no prakso drugod
zelo pomembne mednarodne pogodbe prakti~no pripravljale v tajnosti. Poglejte, ~e bi
na enak na~in potekala pogajanja z Evropsko unijo o polnopravnem ~lanstvu, potem bi
na primer ~ez {tiri ali pet let, ne vem, kdaj, bila tak{na pogajanja zaklju~ena in bili bi zopet postavljeni pred dejstvo, da je v imenu dr`ave sporazum podpisan, o njegovi vsebini pa ne ve ni~ parlament, ne ve ni~ opozicija, ne ve ni~ javnost. Nasprotno, o takih pogodbah mora biti seveda obve{~en ne samo parlament, ne samo vse stranke, ampak
tudi vsa javnost, posebaj pa {e tiste strukture v javnosti, ki jih take stvari ne posredno zadevajo. Naj na primer opozorim, kako je nastajala avstrijska strategija pristopanja k
Evropski uniji.
V Avstriji imajo socialni sporazum, ki ga podpi{ejo vse zbornice in vlada. Torej trgovska zbornica, kmetijska zbornica, obrtna zbornica, delavska zbornica in vlada. In ta
sporazum so Avstrijci ponovno napisali pred vstopom v Evropsko unijo, ker so vsi partnerji sodelovali pri tem, kako bodo razdeljena tudi bremena vstopanja v Evropsko unijo. Dale~ od tega, da bi celo samo vlada si vzela ta pooblastila in ti socialni partnerji so
bili potem tudi udele`eni pri nastajanju pogodbe o pristopu Avstrije v Evropsko zvezo,
ker vladni pogajalci pa~ niso v skladu s socialnim sporazumom imeli niti pooblastila, da
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brez soglasja socialnih partnerjev sprejemajo dolo~ila pogodbe. Pa se niso o tem niti
strinjale vse parlamentarne stranke avstrijske, vemo, da so nekatere vstopu v Evropsko
unijo nasprotovale, seveda so prav tako bile ves ~as popolnoma obve{~ene o poteku
pogajanj, socialni partnerji, kot sem omenjal, so pa celo soglasje dajali tu zraven. Skratka, tako enostavno demokracije ni mogo~e tudi ne razumeti, da neka ve~ina izvoljenih
poslancev odlo~i. Zlasti, ~e je postavljena pred dejstvo, da lahko odlo~a potem samo {e
o slabih re{itvah, ~e dobre namre~ niso bile pripravljene.
V sedanjem tekstu 68. ~lena ustave jaz pa~ vidim garancijo za to, da bo potrebno
zelo pretehtati, prvi~ zakon, ki bo urejal lastninske pravice na nepremi~ninah za tujce,
in vse bodo~e mednarodne pogodbe, ko se bodo pripravljale. Ta, ki je zdaj pred nami,
danes ali jutri, o pridru`itvi k Evropski zvezi, je taka, kot je in je prav gotovo ni mogo~e
ve~ spreminjati, mogo~e jo je samo sprejeti ali zavrniti. Tako da sem hotel s tem tudi
opozoriti na to, kako naj bi ta strategija vstopanja v Evropsko unijo tudi pri nas nastajala.
Prav je seveda, da vlada predlo`i en dokument o tem, kako si ona to predstavlja, da o
tem razpravlja tudi parlament, ampak mislim, da tudi tega ne bo mogo~e mimo socialnih partnerjev, da bo potreben dialog tudi z njimi. In nekaterih {e ni oziroma jih, vsaj
doslej, {e nobena vlada ni priznala. To so prav predstavniki kmetov. To opozarjam zato,
ker bomo morali zelo pohiteti, da jih bomo institucionalizirali. Treba je ustanoviti kmetijsko-gozdarsko zbornico. Ta zadeva je v slovenski javnosti prisotna `e vsaj 9 let, ni pa
{e zapisana v obliki zakona in ker se bo zdaj mudilo, bo treba tudi pohiteti. En tak primer.
No, hotel sem pa opozoriti {e na nekaj, kar sem omenjal posredno tudi `e pri prvem nastopu, ko sem govoril v imenu poslanske skupine. Vsa za{~itna zakonodaja bo
morala biti zelo skrbno pretehtana, predvsem pa mislim, da bo treba nekoliko druga~e
zares za~eti sprejemati evropske standarde. Priloga 13 ni v skladu z evropskimi standardi, to je gotovo, ker je naredila izjemo za Slovenijo. Evropska zveza je tu popustila dejansko pritiskom Italije in Slovenija `al tudi in tako je v prilogi 13 nekaj, kar je popolnoma skregano z evropskimi standardi, ker kaj podobnega niso zahtevali od nobene druge pridru`ene ~lanice. Ampak, ~e se `e sicer sklicujemo na evropske standarde in na to,
da bo treba na{o pravno ureditev uskladiti z evropsko pravno ureditvijo, potem bo treba misliti na to tudi recimo pri takih zakonih, kot so privatizacija, denacionalizacija,
predvsem pa izvajati zakone in predpise. Tu pa~, `al, druga~e ne gre. Jaz ne vem, kako
bi se lahko ujeli z Brusljem, z Evropsko zvezo, ~e bi ali pridru`itveni sporazum ali kak
drug pravni akt, ki zavezuje vse ~lanice ali pridru`ene ~lanice in tudi nas, izvajali z nekajletno zamudo ali pa sploh ne bi izvajali. Recimo zakon o decionalizaciji je bil sprejet
1991. leta in v njem je dolo~ba, da morajo biti postopki v dveh letih zaklju~eni. Sedaj pa
je 6 let kasneje in zaklju~enih je slaba tretjina postopkov. Ob tem pa stalna razprava, da
bi zakon spreminjali in seveda jasno, ob predlaganih spremembah kr{ili ustavo, kr{ili
ustavne pravice, zaupanje v pravo, skratka vse pravne standarde Evrope. Nekaj podobnega je bilo, `al, tudi pri privatizaciji in mislim, da enostavno ne bo {lo, ne bo {lo na tak
na~in, da bi spo{tovali ali pa izvajali samo tiste zakone ali tiste dolo~be v zakonih, ki so
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slu~ajno v{e~ dr`avnim uradnikom, ki jih izvajajo ali so od neke politi~ne strukture morda dobili navodila, kako naj jih izvajajo. Tu pa~ ne more biti nobenega relativizma.
Na to bi rad opozoril sedaj, ker ~e se bodo stvari naprej nadaljevale tako, kot so se
do sedaj vse od leta 1991 naprej, ali od leta 1992, ko je bila ta dr`ava tudi mednarodno
priznana, ali od 1991. leta, ko je sprejela tudi ustavo, ki jo danes spreminjamo, potem
seveda nismo zadnji~ v takih zadregah, ampak bodo zadrege vedno ve~je. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala dr. Zago`nu. Besedo ima gospod Zamernik, naslednji bo govoril gospod Petan.
MIRKO ZAMERNIK: Spo{tovane kolegice in kolegi! @e v biv{i Jugoslaviji so nekateri {e tudi danes visoki politiki ali pa njihovi botri izumljali edinstvene pogruntav{~ine
samoupravljanja na temeljih marksizma, komunisti~ni raj, pa {e bi mogo~e lahko na{tevali. Danes pa so nas pripeljali v situacijo, ko se moramo, kot je bilo `e re~eno, med dvema slabima stvarema odlo~ati za tisto, ki je manj slaba. Dana{njemu izumu se re~e sprememba 68. ~lena ustave. To bo ~arobna palica, ki bo ~ude`no re{ila vse probleme v
dr`avi. Probleme v zvezi z lastninjenjem, z denacionalizacijo, ne bo socialnih bomb,
tudi oro`ja ne bomo kupovali tam, kjer ga ne bi smeli, ~lovekove pravice ne bodo
kr{ene, postopki na sodi{~ih bodo re{eni v normalnih rokih. Vse to so tudi pogoji, ki jih
narekujejo evro-atlantske asociacije, katerim bi se mi radi pridru`ili. Vendar, ali bo res
vse to, kar sem prej na{teval, re{eno s spremembo enega odstavka ustave. Vesel bi bil,
~e bi bilo temu tako. Vendar pa se bojim, da s tem vsi prej na{teti problemi ne bodo
re{eni. Kaj pa potem? Vzemimo hipoteti~no. Ustava bo spremenjena - mimogrede, tudi
jaz bom to podprl - sporazum bo ratificiran, ostalo, kar sem na{tel prej, pa ne bo re{eno
in v Evropsko unijo nas kljub ratifikaciji sporazuma, kljub spremembi ustave ne bodo
vzeli. Kaj pa potem? Kje pa je potem re{itev? Zmaja, ki bruha ogenj, se ne da ustaviti
tako, da se mu odseka rep in se ga razsekuje na 1000 ko{~kov. Po mojem trdnem prepri~anju mi po~nemo prav to. Kaj pa je v na{em primeru glava, ki bruha ogenj? O tem
sem za to govornico `e govoril in tega ne bom ponavljal. Ponovno pa pozivam tisto
opozicijo, ki danes zliva gnev na vlado, v~eraj pa je to isto vlado podprla, naj razmisli o
iskrenosti svojih izjav in v primeru, da izjave tak{ne so, torej iskrene, naj nadalje razmisli
o celoviti re{itvi tega problema. Mislim, da to re{itev tudi vi poznate. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Zamernik. Besedo ima gospod Rudolf Petan. Za njim bo nastopil gospod Puk{i~ Franc.
RUDOLF PETAN: Spo{tovani gospod predsednik, spo{tovane kolegice in kolegi,
spo{tovani ~lani vlade, ki ste tukaj! Najprej bi povedal, da to spremembo bom podprl,
vendar imam pa hudo, hudo me{ane ob~utke, predvsem zaradi tega, ker se moram pa~
odlo~ati med dvema slabima variantama. Nnobena ni bolj{a, edino presodi se lahko, ~e
v kateri najdemo nekaj, kar je bolj{e za Slovenijo, kar daje mogo~e nekoliko ve~jo
za{~ito, vsaj v tistih prvih letih, ko bomo pa~ izpostavljeni trgu Evropske unije. Seveda z
dolo~enim pogojem {e, pa o tistem mogo~e kasneje. Me{ane ob~utke imam tudi zato,
ker pri sprejemanju te za{~itne zakonodaje ali zakonodaje, ki {~iti javni interes, kakorkoli pa~ `e kdo to ho~e imenovati, sem imel ob~utek, kot da smo se nekateri pogovarjali
s predstavniki, mogo~e Evropske unije, katere druge dr`ave in da nismo vsi skupaj, ne
354

10. izredna seja DZ RS

glede na to, na kateri strani sedimo, ali na tej ali na tej, ali smo v vladi ali ne, da smo navsezadnje vsi skupaj Slovenci, da smo prebivalci te dr`ave in da bi vsi skupaj hoteli pripraviti do tega, da bi imeli ~im bolj{o za{~itno zakonodajo, vsaj tisto, ki je dopu{~ena.
Navsezadnje moramo nekaj vedeti, ~e bi slu~ajno kje pogre{ili; lahko smo prepri~ani,
da nas bodo v Evropski uniji na to `e opozorili. ^e bomo pa premalo, nas pa ne bo
nih~e opozoril, kve~jemu bodo to izkoristili in se nam mogo~e {e smejali.
Re~i moram, da opozicija, kateri tudi sam pripadam, je zastopala interese Slovenije,
vendar moti pa me tisto, da smo pa potem izpadli kot nekdo, ki ho~e nekaj izsiljevati za
Slovenijo, saj za nobenega drugega ni {lo. In da smo navsezadnje {e danes sli{ali, da
smo zaradi tega podobni nekim starim institucijam, tu je bil neki CK imenovan. Upam,
da bomo to ~imprej pozabili. Navsezadnje menim, da tudi tisti 30-kilometrski pas, ki
smo ga predlagali opoziciji, je tista prava za{~ita in je sigurno v interesu Slovenije. ^e bi
bilo to nekaj preve~, verjemite, da bi nas bili na to opozorili. Ampak menim, da je to tista
prava za{~ita, katera mora biti za vse skupaj, tako kot sem na za~etku rekel, ne glede na
to, na kateri strani tukaj sedimo in kateri opciji pripadamo, v na{em interesu. Vendar navsezadnje moramo priznati, da so to `e posledice ne~esa. Vpra{ati se moramo za vzroke; navsezadnje tudi dana{nja seja je posledica ne~esa, nekega vzroka. Rekel bi, da ustava, ki je bila konec leta 1991 tukaj sprejeta, pa~ v drugi sestavi, je dobro {~itila interese
Slovenije. Res, da so `e predlagatelji tudi takrat vedeli, da bo malo v nasprotju z interesi,
takrat ko se bo Slovenija `elela vklju~iti v evropske asociacije, vendar do sedaj je ta ustava svojo nalogo resni~no, tako kot je zapisana, dobro opravila. Kasneje, ko so se za~ela
pogajanja za vstop k Evropski uniji, to je predvsem sedanja vlada in pa tudi dolo~en
mandat prej{nje, bi rekel, da je vsaj v dolo~enem delu vlada - tako da ne bom govoril o
celi vladi - zaradi neprimernega pristopa pripeljala dr`avo v podrejeno vlogo, ko edino
Slovenija, ko edino na{a dr`ava mora na za~etku postopka vklju~evanja v Evropsko
unijo spremeniti ustavo. Drugim dr`avam, ki so prav tako interesentke za vstop v
Evropsko unijo, to ni potrebno na tak{en na~in in pa ne sedaj in takoj, ampak so si priborile, pogajalci so si priborili dolo~eno {tevilo let, ko bo to potrebno urediti. Obi~ajno
je to 10 let.
Menim, da ne bom povedal ni~ novega, da je to izrazito podrejen polo`aj Slovenije.
Pogoji za to pa so bili definirani v pogajanjih, pogajanjih med Evropsko unijo in Slovenijo. Mislim, da ni potrebno posebej poudarjati, kdo je zastopal Slovenijo. Sigurno je nismo v opoziciji zastopali v tistih pogajanjih, ampak nekdo drug. Da bi bila te`ava {e
ve~ja, je vlada zadevo pripeljala v ~asovno stisko. Sedaj naj stvari, za katere smo imeli
~as, po~istimo na hitro pod ~asovnim pritiskom, pod prisilo in celo pod o~itki, da ~e
tega ne bomo podprli, ~e ne bomo podprli spremembe, smo v bistvu proti nekemu gospodarskemu razvoju. Prepri~an sem, da tudi tisti, ki to govorijo, vedo, da to ni tako, ampak dobro za javno uporabo je tudi to v nekem kontekstu. Rekel bi, da izvirni greh vsega tega, to se pravi za~etek, je sigurno ta {panski predlog, ki je tak{en, kot je, in ki ga je
vlada celo skrivala, dolo~en ~as je celo trdila, da ni nobenega [panskega predloga in da
ne obstaja.
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Ta predlog je sigurno sad pogojevanj, pogajanj med Evropsko unijo in pa Slovenijo, to se pravi med na{o vlado. Temu [panskemu predlogu jaz ne re~em ni~ drugega kot
diktat Italije s {panskim pridihom, ~e ho~em biti sodoben, bom rekel, diktat Italije s
{panskim temperamentom. Vendar, to je resna zadeva. Glede na to, da imamo vlado
tako, kakr{no imamo, je legitimna in dela, kot zna, v~asih tudi tako, kot ho~e in je v pogajanjih dosegla to, kar je znala, recimo to, kar je zmogla. Ker pa gre za interese Slovenije, kot sem `e dejal, bom te ustavne spremembe sicer podprl, vendar z grenkim ob~utkom, da je vlada dovolila, da nam je sosednja dr`ava vsilila nekaj, kar drugim ni treba.
In da je na{a pot v Evropo, kamor pa prav gotovo sodimo, namesto dobrega ob~utka,
enakopravnega med enakopravnimi, dala kalvarijo, da bo in je `e na{a pot bistveno
te`ja. Da je moj ob~utek {e bolj trpek, pa je dejstvo, da nam je vlada pred dobrim mesecem hotela vsiliti {panski predlog pred sprejetjem za{~itne zakonodaje. Vsaj tu je opozicija dosegla neki minimalni uspeh, da smo v teh dneh sprejeli vsaj minimum za{~itne
zakonodaje.
Brez dvoma pa je ta dana{nja seja velik poraz na{e vlade, zunanje politike, ~e
ho~ete poraz Slovenije `e na prvi stopnji vklju~evanja v Evropsko unijo. @e na samem
za~etku smo bili zaznamovani kot manj sposobni in kot tisti, ki so pripravljeni trgovati
tudi z dr`avnimi interesi, kot nekdo, ki se ne zaveda in nima ob~utka za dr`avotvornost.
Sprejeli smo kri`, ki ga bomo `al morali nositi, pa ni zato nobene potrebe.
To ni normalno, kot sli{imo tudi v teh dneh, tudi ni tak{no, da bi lahko bili pri~akovali, ni nujno in potrebno, je pa sedaj dejstvo. Brez garancije, da bo ta kri` in ta kalvarija
dovolj, da bomo sprejeti v polnopravno ~lanstvo Evropske unije, te garancije pa ni.
Upam vsaj, da ta kri`, ki ga nam je nalo`ila na{a vlada sama, ne drugi, da ne bo prete`ak
in da bomo zmogli na koncu koncev tudi {e to. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Petanu. Besedo ima gospod Franc Puk{i~, za njim se je k besedi prijavil minister Zoran Thaler.
FRANC PUK[I^: Hvala. Spo{tovane poslanke, spo{tovani poslanci! Predstavnikov vlade na `alost ne morem pozdraviti, ker ni nikogar tu.
Za~el bi s tem, s ~imer je kon~al moj kolega gospod Petan. Kri`, ki nam ga je
nalo`ila nesposobna slovenska zunanja politika, kri`, ki nam ga je nalo`ila nesposobna
vlada, `e dobrih 5 ali 6 let. Danes bi, ~e bi bilo normalno, razpravljali o ne~em drugem,
vendar razpravljamo o spremembi 68. ~lena ustave. ^e bi bila Slovenija normalna
evropska demokrati~na dr`ava, bi razpravljali danes o odstopu vlade, na kar pozivajo
razumniki in vsi tisti, ki so si sr~no prizadevali, da bi pred spremembo ustave naredili referendum. Tak{en referendum je tudi 29. maja 1991 celo napovedala Liberalna demokracija, da je referendum nujen za spremembo ustave. Vendar je `e res, da se prav
zare~enega kruha najve~ poje, ~e so seveda interesi druga~ni, ne dr`avni{ki. Pa vendar
Slovenke in Slovenci tako hrabrega dejanja za Slovenijo od te vlade na `alost danes, da
bi odstopila, na `alost ne moremo pri~akovati. ^e ne odstop te slovenske politike in slovenske vlade, pa je druga pot. Druga pot, na `alost, je danes sprememba ustave zaradi
izrazito oblastni{kega vodenja vlade in dr`ave, ker se najpomembnej{e odlo~itve sprejemajo v zaprtih krogih, odgovornost pa potem prena{a na poslance Dr`avnega zbora.
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Tak{no vedenje vladnih politikov nad pravom in pravnimi normami zavajajo v glavnem
pozicijske poslance, da sprejemajo protiustavne zakone. S tem pa seveda vplivajo na
negativno javno mnenje o Dr`avnem zboru in o poslancih v Dr`avnem zboru oziroma
celo {e ve~. Ti vladni ljudje skupaj, s pomo~jo provladnih medijev vodijo pravo kampanjo proti Ustavnemu sodi{~u, kateremu Slovenci {e edino zaupajo. Prej, ko je govorila
gospa Beblerjeva, da je opozicija pri ustavnem zakonu vsilila svojo voljo, da je vsilila, da
bodo zakoni in mednarodne pogodbe, ki bodo govorili o lastninski pravici na nepremi~ninah tujcev, morali biti izglasovani z dvotretjinsko ve~ino, je to predvsem zato, da
se ne bi ponavljale stare zgodbe o tem, kar sem `e prej omenil. Ali ~isto konkretno, o
zgodbi, ki se je zgodila, ki ima naslov {panski kompromis. Kako lepo se sli{i, vendar, kaj
vse za tem stoji. Ali si Slovenke in Slovenci lahko sploh predstavljate, da je predsednik
vlade, gospod dr. Janez Drnov{ek na lastno roko podpisal tako imenovani {panski
kompromis, jaz bi mu rekel Anderli~ev, pardon, ne Anderli~ev, italijanska okupacija, ne
da bi kogarkoli vpra{al in brez vsakega soglasja ali posvetovanja, {e ve~, ta kompromis
je temu Dr`avnemu zboru `elel vsiliti, da bi ga sprejel, celo protiustavnega.
Ustavno sodi{~e je povedalo svoje in to na zaslugo in pobudo Socialdemokratske
stranke Slovenije, ki je zahtevala to presojo pred Ustavnim sodi{~em. Sprememba ustave da, vendar bi lahko bila na koncu na{e poti v enakopravni status evropskih ~lanic, ne
pa na za~etku, ko sploh ne vemo, ali in kdaj se bomo vklju~ili v enakopravno ~lanstvo
oziroma postali enakopravni ~lani Evropske unije.
Kaj pomeni za{~itna zakonodaja? Za mene in na{e dr`avljanke in dr`avljane vsekakor ne pomeni veliko ali skoraj ni~, za ve~ino tam, kjer so vsesplo{na gospodarska kriza, socialna politika, neizmerna brezposelnost, nezadovoljstvo mladih dru`in,
nara{~anje kriminala in samomorov, in to celo v Slovenski vojski, nikakr{na politika po
demografsko ogro`enih podro~jih. Torej, kaj naj za{~itna zakonodaja za{~iti? Za mene
in veliko ve~ino Slovenk in Slovencev je prava za{~itna zakonodaja rast bruto
doma~ega proizvoda. To pa zato, da bo kapitalska mo~ na{ih dr`avljanov, pa ne samo
nekaterih privilegirancev, bistveno porasla, da bomo lahko partnerji tujcem, da bomo
lahko konkurirali individualno ali seveda kot lokalne skupnosti. Ker seveda gospoda
predsednika vlade ni, pa vendar, poteza je `e nekaj ~asa na vas, nekaj let, tudi dana{nja.
^e se odlo~ite za tisto prvo, potem boste se odlo~ili za Slovenijo. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Puk{i~. Repliko na njegovo razpravo ima poslanka gospa Darja Lavti`ar-Bebler.
DARJA LAVTI@AR-BEBLER: Hvala lepa, gospod predsednik. Spo{tovani zbor!
Samo to bi rada rekla, na druge ugotovitve gospoda Puk{i~a ne bi replicirala, ampak to
bi rada rekla, da Liberalna demokracija Slovenije seveda ni obljubljala nobenega predhodnega referenduma o spremembah ustave, iz zelo preprostega razloga. Po na{i ustavi to ni mogo~e. Na{a ustava dopu{~a referendum samo v tej obliki kot potrditev `e
sprejete spremembe ustave pred njeno razglasitvijo. Gospod Puk{i~, oglejte si pa~ tiste
~lene tam okrog 168 in naprej. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, gospod Puk{i~.
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FRANC PUK[I^: Verjetno je gospa Beblerjeva {e bila takrat v Socialisti~ni zvezi ali
kje drugje, pa ne ve, kaj je Liberalna demokracija napovedala tam, mislim, v maju leta
1991.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Predlagam, da nadaljujemo razpravo. K besedi se je priglasil minister za zunanje zadeve gospod Zoran Thaler. Prosim!
ZORAN THALER: Predsednik, hvala lepa za besedo. Spo{tovane poslanke in poslanci! V soboto je na{a dr`ava gostila eno najvij{ih predstavnic nam prijateljskih
Zdru`enih dr`av Amerike, dr`avno sekretarko Madeleine Albright. In meni se je posebej vtisnila v spomin njena opazka, ko je dejala, da je za nacionalni interes neke dr`ave
nekaj najbolj {kodljivega, ~e se zunanja politika uporablja v medstrankarskem presti`nem boju. Tu je mislila na polemike okoli teme Nato, vendar mislim, da ta ugotovitev velja za vsa podro~ja zunanje politike. In dr`i tudi to, da to tudi doma ve~krat
sli{imo, od govorcev prakti~no vseh strank, vendar se mi zdi, da smo po drugi strani
pri~e vse ve~ji zlorabi zunanjepoliti~nih tem za notranjepoliti~ne prilike v na{i dr`avi in
da to vse bolj {koduje zunanjepoliti~nim interesom Slovenije. Mnogi govorci iz nekaterih strank niti ne skrivajo ve~, da gre predvsem za to, da se ne{tetokrat ponovljene zgodbe o nesposbnosti slovenske diplomacije, tako imenovane, o tem, da ima ta vlada na
skrbi samo to, kako bo {kodovala lastni dr`avi in tako naprej, da se to uporablja z enim
samim preprostim ciljem, da se ~imprej dose`e na tej to~ki sprememba vlade. V drugih
dr`avah se ponavadi stranke izogibajo, da bi zunanjo politiko uporabljale za ta legitimen interes opozicije, da se o~rni vlado, da se jo kritizira in po mo`nosti zamenja. Pri
nas je zunanja politika glavna to~ka tega obra~una. In to ni dobro za Slovenijo.
Slovenija nima v primerjavi z drugimi dr`avami pretirano ve~jih problemov na zunanjepoliti~nem podro~ju, kot jih imajo nam primerljive dr`ave v mednarodnih skupnostih. In zanimivo je, da te dr`ave relativno normalno, tudi v doma~ih diskusijah,
te`ave, ki so objektivnega ali pa subjektivnega pomena, re{ujejo. Pri nas se leto in pol
vrtimo v neskon~nih razpravah o [panskem kompromisu z vedno istimi ugotovitvami
in vedno istim prilivanjem olja na ogenj frustracij javnega mnenja. Ne vem, komu to koristi in kdo ima kaj od tega. Danes spreminjamo 68. ~len ustave, to je pomemben dogodek in to delamo pozno, to je splo{na ugotovitev mnogih govorcev. Razli~na so mnenja,
zakaj se to dela pozno, v glavnem leti kritika na vlado, da tega ni prej postorila, oziroma
predlagala, omogo~ila, da do tega pridemo. Znano je, da je vlada to privi~ predlagala v
septembru leta 1994, ko je bil na mestu zunanjega ministra nek drug ~lovek, ko je bila
levica popolnoma druga~na, in da je to storila zato, ker je takrat spoznala, da je to pomembna stvar za Slovenijo, da se kon~no znebi tega stalnega o~itka, da v enem ~lenu
ustave izrazito nasprotuje osnovni logiki delovanja zahodnega svobodnega sveta, ko
eksplicitno prepre~uje dostop tujcev do zemlji{~ v Sloveniji. In seveda nikoli ne sli{imo,
kako je ta ~len pri{el v ustavo, zakaj je pri{el, o tem, da so se mnogi `e takrat zavedali, da
bo imela Slovenija v kratkem glede tega probleme in da ga bo treba spremeniti in nikoli
se ne vpra{amo po, morda je odgovornost prete`ka beseda, pa vendarle, tistih, ki so ta
~len dali v ustavo, zavedajo~ se, kaj vse bo Sloveniji povzro~il. In to nujno dejstvo, da se
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ta ~len prilagodi, se neskon~no uporablja za prej omenjene medstrankarske prepire.
Nih~e pa se ne vpra{a, od kod ta ~len in ~emu pravzaprav slu`i.
Rad bi v nadaljevanju rekel tudi nekaj besed o zgodbi Slovenije z Evropsko unijo.
Kajti, ~e sem sam bil toliko toleranten, potrpe`ljiv in tudi moram re~i, da sem trpel ob
tem, da sem to zgodbo na specifi~en na~in v tej dvorani, pa tudi drugje, poslu{al `e najmanj desetkrat, petnajstkrat ali pa dvajsetkrat, jo tudi sam lahko ponovim, vsaj enkrat ali
dvakrat. Kajti ne koristi Sloveniji, ~e se ji stalno zastruplja javno mnenje, da je Slovenija
velika `rtev mednarodne zarote in svoje lastne vlade in da trpi v nasprotju z drugimi
neznosne krivice in da se nam bo to dogajalo do kon~nega vstopa v Evropsko unijo. Ob
enem pa vsak seveda pove, tudi jaz sem za vstop v Evropsko unijo, ne me napa~no razumeti.
Zgodba z Evropsko unijo se je za~ela `e ob osamosvojitvi in takoj po nej. Vlada, ki
je bila DEMOS-ova vlada, je junija 1992 poslala uradno pismo zunanjega ministra v Lizbono, tam je bil vrh Evropske unije, kjer je izrazila interes, da se Slovenija vklju~i v
Evropsko unijo. In vse nadaljnje vlade so potem ta legitimni in ve~krat poudarjeni interes izpolnjevale. Do zapletov je pri{lo ne po volji kakr{nekoli slovenske vlade, pa~ pa
zato, ker je Italija to povzro~ala, v odnosu z eno ~lanico Evropske unije. In takrat se je
zgodba za~ela zapletati. Mi smo za~eli sporazum sestavljati z Evropsko unijo nekaj let za
drugimi srednjeevropskimi dr`avami, za to so bili objektivni razlogi. Takrat ko so ga oni
podpisali, Slovenija {e ni bila priznana dr`ava, to je bilo leta 1991. Takoj, ko je bilo
mogo~e, je Slovenija za~ela pogajanja. Zavlekla so se oziroma do njih formalno ni pri{lo
zaradi stali{~a ene od dr`av ~lanic. Vsi vemo, katere, na{e zahodne sosede. Odgovorna
vlada, poudarjam - mislim, da so slovenske vlade odgovorne in da tako verjame tudi
ve~ina na{ih dr`avljanov, v takratni nisem bil, vendar se popolnoma zavedam njenega
polo`aja - odgovorna vlada je iskala pot za re{itev teh problemov. Eden mojih predhodnikov, spo{tovani gospod Peterle, takratni zunanji minister, je vlo`il vse svoje sile, da bi
na{el, da bi pomagal poiskati pot iz teh te`av. In nih~e mu ni o~ital, da si jih je on izmislil, tako kot dostikrat danes poslu{amo, kot da si ta vlada izmi{ljuje probleme, ki nastajajo na poti v Evropsko unijo. Vlada je zato, da probleme detektira in da jih re{uje, in takrat jih je re{evala tudi na na~in gospoda Peterleta. Da je v Ogleju pri{lo do osnutka
re{itve, ki je predvideval, naj je to danes komu v{e~ ali ne, vrnitev dolo~enih nepremi~nin biv{ih optantov v naravi v posledici. In to za to, da se sprostijo pogajanja o pridru`enem ~lanstvu. Takrat vlada na to ni pristala. V izjavi je pisalo, da bodo pri~akovanja optantov posebej upo{tevana. Ampak poanta ni v tem. Poanta je v tem, da je vlada
za to, da i{~e re{itve in vladni ministri, tudi zunanji ministri. Takrat vlada potem, po velikih debatah na takratno re{itev ni pristala. O~itno na osnovi ocene, da bi posledi~no
bilo za Slovenijo veliko problemati~neje dati dolo~ene nepremi~nine v naravi, kot pa
pristati na splo{ni evropski princip spro{~anja prostega pretoka kapitala in nakupa nepremi~nin. Moram re~i, da v ~asu mojega delovanja mi je bilo to tudi vedno vodilo. Zavedajo~ se, da brez dolo~ene kompromisne re{itve ne bomo pri{li do sporazuma o pridru`enem ~lanstvu, ki {ele omogo~a na{e ~lanstvo v Evropski uniji, smo iskali principielne re{itve, re{itve ki ne pomenijo re{itve v smislu konkretnih nepremi~nin, konkret10. izredna seja DZ RS
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nih vra~anj v naravi in konkretnega kr{enja Osimskih sporazumov. Pa~ pa re{itve, ki so
v okviru procesa vstopanja Slovenije v Evropsko unijo. ^e imamo to vizijo pred seboj,
~e verjamemo, da bo na{a dr`ava vstopila v Evropsko unijo, potem je la`je iskati re{itve
v smeri tega, da dr`ava postopno, v tem na{em primeru v dveh korakih, sprosti trg nepremi~nin. In seveda danes, ko nekdo o~ita, da je nekdo podpisal {panski kompromis,
je dol`an slovenski javnosti, ko protestira proti temu, dati alternativo in alternativi sta
samo dve: ali zastopati stali{~e, da Slovenija ne gre v Evropsko unijo, ker je nevarno, ker
nas bodo ogrozili, ker bo slovenski narod uni~en, ne vem iz kak{nih razlogov ali dati
konkretno re{itev za konkreten problem, ki je takrat obstajal. Sicer je to navadna demagogija, navaden populizem. Odgovorna vlada je po zelo dolgih napornih in mu~nih pogajanjih sprejela kompromis, ki je kompromis, zato ker ne vra~a ni~esar v naravi, zato
ker ni nikakr{nega bilateralnega sporazuma z Italijo, ki je bil dolgo ~asa absolutni pogoj
za to, da sploh dobimo pristanek Italije na sporazum, in ker vse skupaj organizira v okviru splo{nega spro{~anja pretoka ljudi, kapitala itn. pri na{em vstopanju v Evropsko
unijo. Tudi zato {panski kompromis pove, da se to dogaja z ozirom na pristop Slovenije
k Evropski uniji. To je bila na{a zahteva in to je bilo vklju~eno. Ravno tako je bil izklju~en pogoj, da dobimo bilateralni sporazum z Italijo prej, preden bomo sploh podpisali. Ravno tako je bilo izklju~eno to, da je treba, da Slovenija prej sprejme zakon o nepremi~ninskih in stvarnih pravicah, ki bo zagotovil to, da bodo biv{i optanti lahko kupovali nepremi~nine. Vsega tega v kon~nem tekstu ni in zato to je kompromis.
Danes ne{tetokrat sli{imo o~itke, da se je to delalo na skrivaj, da nih~e ni~ o tem ni
vedel. Tisti poslanci, ki resno jemljejo svoj posel, bodo imeli v svojih omarah Poro~evalec Dr`avnega zbora iz 14. marca 1996. To je lansko leto, ne leto{nje in tu notri si bodo
na strani 54 prebrali podrobno informacijo o {panskem kompromisnem predlogu za
podpis sporazuma o pridru`enem ~lanstvu Republike Slovenije v Evropski uniji.
Kak{en je bil predlog na za~etku? Kako je zgodba potekala in kaj se je izcimilo na koncu? In danes trditi in prepri~evati vesoljno slovensko javnost, da tega ni, da je bilo vse to
skrito, da nih~e do leto{njega junija o tem ni ni~ vedel, je zavajanje slovenske javnosti.
@elim re~i, da se je okoli tega kompromisa ustvarila neka ideologija, ki se je do nezavesti razlagala ljudem, ki seveda ne morejo, tako kot poslanci, kot mi, ki delamo v politiki,
od dneva do dneva spremljati, kaj se je v resnici dogajalo. In to ni dobro, ker nas v tujini
vse bolj opazujejo in se ~udijo, kaj se v Sloveniji sploh dogaja. 11. aprila lani je Dr`avni
zbor {panski kompromisni predlog sprejel in nalo`il vladi, da na njegovi osnovi podpi{e pridru`itveni sporazum. Moram re~i, da sem tudi sam osebno bil marsikaj lani pripravljen pretrpeti zato, ker sem ra~unal, da ko bodo enkrat te diskusije kon~ane, da bo
to zaklju~eno poglavje. V marsikateri dr`avi se tudi na podro~ju zunanje politike, tako
kot recimo zdaj v Zdru`enih dr`avah, ko se bo {ele razplamtela polemika, ali ratificirati
nove pridru`ene ~lanice Nata ali ne, skratka se o teh temah razvname debata. Vendar ko
je enkrat odlo~itev sprejeta, ko je enkrat parlament o tem odlo~il, ko je stvar pristojen
predstavnik dr`ave, v na{em primeru {ef vlade, podpisal, se s tem preneha. Dr`ava ne
more kredibilno nastopati, ~e se vedno znova vra~a v pretekle {torije in debate. Pomladanske mesece leta 1997 se na{i partnerji v Evropski uniji ~udijo, kako je to mogo~e. Kaj
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niste to opravili `e lani? Kaj niste to diskusijo `e dali skozi? Edini odgovor je, smo, bilo je
hudo, bilo je vro~e, vendar letos je {e huj{e. In kdo ve, kako bo ~ez pol leta in ~ez eno
leto, ko se naj bi ta dr`ava pogajala o polnopravnem ~lanstvu? In dejstvo je, da smo lani
zadnji hip ujeli ta vlak. Tisti, ki danes govori, to prvi~ sli{im od dveh predstavnikov
strank, zakaj ni vlada odstopila, s tem bi omogo~ila nova pogajanja. Ne vem, od kje je to
pobral? Prvi~, menda vlada niti ne more odstopiti po na{i ustavi in drugi~, od kod prepri~anje, da bi to omogo~ilo nova pogajanja. Kdor realisti~no opazuje zadeve v Evropski uniji, in to smo govorili lani, pa nam vrsta teh kritikov ni verjela, so rekli, imamo ~asa
5 let, zakaj se vam tako mudi. ^e se nam bo manj mudilo, bomo ve~ iztr`ili, ker bo Bruselj bolj zainteresiran, da nas vzame v Evropsko unijo. Lani smo trdili, da se ~as izteka in
da tega ~asa ni veliko. In letos, po Amsterdamu se to zelo natan~no vidi. Danes poteka
glavna bitka za to, kdo bo teh pet novih ~lanic. Kdo se ima sploh ~as tam in voljo ukvarjati s tem, kako se bo z nekom na novo pogajal. Ko smo se zdaj vpra{ali in predlagali, da
oni tolma~ijo, bili so taki predlogi na medstrankarskem sestankovanju, da naj oni tolma~ijo {panski kompromis, ni bilo take volje v Evropski uniji. Iz preprostega razloga.
Toliko je bilo vlo`ene energije iz ve~ strani, ve~ predsedstev v to, da, ko je bila enkrat
stvar opravljena, se nih~e ne `eli v to vra~ati. Kdo se bo na novo pogajati o tem? In `al mi
je, da moram to govoriti. @ivimo v realnem svetu, ne v idealnem. Tudi mi bi si velikokrat
`eleli, da ne bi bilo tako. Zato je moj predlog, da se enkrat to opravi, kar je nujno opraviti, in to privatno tudi vsi priznavamo, saj, kadar je neposredni televizijski prenos, je treba vedno znova zgodbo ponoviti. Sicer pa vsak pove, da se zavedamo, da je treba spremeniti ustavo. Pa saj nobena resna kandidatka z EU nima takega ~lena v ustavi, saj tega
nima ^e{ka, nima Mad`arska, nima Poljska, nima Estonija. Kako lahko nekdo trdi, da se
samo nam to dogaja, ta krivica, da moramo to spreminjati? In s tem zavaja slovensko javnost. Ljudje so prepla{eni, si mislijo: groza, kaj pa je to? V tujini komaj ~akajo, da nas
bodo "pohopsali", pokupili, razgrabili. In to ni res. Tega nimamo pravice govoriti, ker to
ni res.
Lani sta vlada in tudi parlament, ko je z 49 glasovi za in 14 proti sprejel {panski
kompromis, opravila zelo pogumno dejanje. Danes pa se o~ita dr. Drnov{ku, {efu vlade, da je na lastno roko tajno podpisal ta sporazum. To ni res, da je sprejel ta kompromis, da ga je podpisal skupaj s sporazumom. To je bila odlo~itev tega parlamenta. In
kdor temu nasprotuje, nasprotuje odlo~itvi tega parlamenta. In ~e bo Slovenija zmogla
te mo~i, mislim, da vendarle ka`e, da bo, da prilagodi ta ~len ustave, da ratificira sporazum, mislim, da je potem ~as za resen dogovor za naprej. Kdo, s kom, na kak{en na~in
in na druga~en na~in bo to po~el, da pridemo normalno v Evropsko unijo, brez te ve~ne
histerije na nacionalnem nivoju. Kajti, to stanje, ki zdaj traja pribli`no 3 leta, sedaj, mislim, da je nezdravo in da se ne bi smelo ponavljati. Skratka sodim, da to je, potem ko bo
to opravljeno, primeren trenutek za na~rt, kako naprej.
Po mojem trdnem prepir~anju je treba prenehati z agresivnimi kampanijami, ki
`elijo prepri~ati Slovence, da so na{ glavni problem tujci, ki da kot sem prej rekel, komaj
~akajo, da razgrabijo Slovenijo in zemljo in z vsem ostalim vred. Kajti to zastrupljanje
javnega mnenja, mislim, da je dolgoro~no {kodljivo, ker ~e gremo v Evropsko unijo, bi
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morali ve~ delati na tem, da ponotranjimo dejstvo, da se v Evropski uniji dejansko zavestno posku{a izogibati tak{nim ideologijam, ker ~e bi vsi to tako po~eli, ~e bi vsi tako
razmi{ljali, potem taka unija nima nobenih {ans, da funkcionira. In seveda, na ~em utemeljujem to svoje prepri~anje? Na dejstvu, da empiri~no gledano se vidi, da nas dejansko nih~e ne ogro`a, da po drugi strani je empiri~no dejstvo, da je v Sloveniji relativno
najmanj tujih vlaganj, najmanj tujega kapitala in najmanj tujcev iz Evropske unije in
Zdru`enih dr`av Amerike, ki bi `iveli v Sloveniji. ^e to primerjamo z Mad`arsko, ^e{ko
in Poljsko, s katerimi implicite tekmujemo pri vstopanju v Evropsko unijo, je to empiri~no dejstvo in zelo malo nas skrbi to, kar se da videti, kar se da izra~unati, veliko bolj
pa to, kar naj nam bi grozilo. In dejansko, sam sem `e ve~krat do`ivel vpra{anja, ali v
Sloveniji res mislite, da je Evropska unija narejena zato, da bi vam ~im bolj {kodovala.
Ko nas opazujejo. Moj odgovor je, ne. Mi smo prepri~ani, da je Evropska unija organizacija, v kateri so dr`ave zato, ker skupaj in vsaka posebej v njej ve~ pridobijo, kot ~e bi
bile zunaj. In da `elimo iti v Evropsko unijo ravno zato, iz istih razlogov, iz katerih
dr`ave, ki so ~lanice, ne `elijo izstopiti. Vsi poznamo podatke o evroskepticizmu v
dr`avah ~lanicah, vendar se moramo ob tem zavedati, da {e v nobeni dr`avi ~lanici ta
evroskepticizem ni dosegel to~ke, da bi dr`ava zahtevala izstop iz unije oziroma preprosto istopila. In to lahko stori, nih~e ji tega ne bo branil s tanki ali z vojsko.
Tudi to se, ko se prikazuje, dostikrat zlorablja. Daje se kot kronski dokaz, da `e potem, ko je nekdo stopil v unijo, se vidi, kako mu je `al in kak{no veliko napako je storil.
Recimo Avstrija.
Tako da, ~eprav, to govorim brez upa zmage, to priznam vnaprej, apeliram pa
vseeno, da se slovenski politiki v razmerju pozicija - opozicija poslu`ujemo teh klasi~nih metod bolj pri drugih temah, kot pa pri zunanji politiki. To govorim zato, ker sem
trdno prepri~an, da bi to Sloveniji veliko bolj koristilo. Sprememba ustave, ki upam, da
bo izglasovana, bo pomemben formalen signal na{im partnerjem, tudi nam. Ratifikacija
sporazuma nas bo postavila v pravnem pogledu, v formalnem pogledu v isto vrsto z
drugimi pretendentkami za ~lanstvo v Evropski uniji. To je tudi pomemben dose`ek, do
tega nismo pri{li slu~ajno, to se ni zgodilo kar samo po sebi, brez te`kih odlo~itev v
bli`nji preteklosti tega ne bi bilo. ^e mi lani ne bi sprejeli [panskega kompromisa, sem
prepri~an, da ne bi danes razpravljali o tem, kako se pogajati o polnopravnem ~lanstvu,
tudi ustave nam verjetno ne bi bilo potrebno spreminjati, vendar bi morali imeti kak{no
drugo alternativo kot pa ~lanstvo v Evropski uniji. In te odlo~itve so bile te`ke. Sprejemalo jih je veliko ljudi, tudi ve~ina v parlamentu, in upam, da bo tudi v prihodnosti tako,
da se bomo vse bolj zavedali, da stvari niso ~rno bele, da se vsi zavedamo problemov in
dilem, da pa, ko je potrebno odlo~iti, smo se sposobni odlo~iti in upam, da vsaj toliko
uspe{no, kot do sedaj. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu ministru. Njegova razprava je
izzvala po moji zabele`ki {est replik. Prvi je gospod Hvalica, gospod Peterle, gospod
Petan, gospod Puk{i~, gospod Pahor in gospod Jelin~i~, gospod Jan{a, gospod Dem{ar,
gospod Ribi~i~ in gospod Mozeti~. Torej, vsekakor to pomeni, da se bo razprava zavle-
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kla, vsak razpravljalec pa bo torej za repliko po vrsti, kot sem vas prebral. Vas bom poklical.
Prosim, gospod Hvalica.
IVO HVALICA: Hvala lepa. Spo{tovani kolegi, gospod minister! Vam je namenjena
ta replika. In vendar nisem mogel verjeti, da ste rekli, kar ste rekli. Vi ste zreducirali
obisk Albrightove na to, da je rekla, kako po njenem medstrankarski prepiri {kodujejo
zunanjepoliti~nim ciljem posamezne dr`ave in je pri tem verjetno mislila tudi na Slovenijo. Zakaj niste za to govornico Dr`avnega zbora, ker ste `e omenili tudi neposredni
prenos, zakaj niste povedali, kaj drugega je povedala gospa Albrightova? Mogo~e bi to
slovensko javnost zanimalo. Gospa Albright je vendar pri{la v Slovenijo pojasniti "ne"
Zdru`enih dr`av Amerike za na{ vstop v prvem krogu Nato. Ali je tako ali ni tako? Ali je
pri{la z vami kramljati in pa tako mimo grede se sestati {e s poslanci Dr`avnega zbora
oziroma z vodstvom Dr`avnega zbora? Povejte slovenski javnosti, kaj je rekla Albrightova. Povejte, kaj je rekla tudi v potorih (?). Povejte, kaj si ona misli o vsem tem, kar se pri
nas dogaja. Saj vendar ta "ne", ki so ga izrekle Zdru`ene dr`ave Amerike, ima neko osnovo. Zakaj pa ni bil ja, ~e ste tako uspe{ni. In vi pravite, da gre predvsem zato, da mi izkori{~amo pa~ medstrankarske zadeve v zunanji politiki in s tem nas posredno
obto`ujete, da vas onemogo~amo.
Spra{ujem vas najprej nekaj; 11. aprila lani smo tudi v Dr`avnem zboru sprejeli - mi
ne, socialdemokrati, mi smo se vzdr`ali - {panski kompromisni predlog. Ampak 11.
aprila 1996 smo predlagali tudi medstrankarski sporazum za pridru`evanje Evropski
uniji. Zakaj tega niste sprejeli? Zakaj tega niste podpisali? Zakaj si niste prizadevali, da bi
to podpisali? Zakaj, zakaj, zakaj?
Gospod Thaler! Kdo je kriv za ta ~asovni precep, v katerem smo se zna{li? Kdo je
vendar kriv? Pa ja ne opozicija. Bodite veseli, da je tokrat nastopila opozicija in da vas je
re{ila pred veliko blama`o. ^e ne bi bilo opozicije - spomnite se, da ste dali predlog zakona o ratifikaciji na dnevni red Dr`avnega zbora, bi se zgodilo marsikaj. Ali si predstavljate potem, kaj bi potem lahko vi rekli? In poglejte, veste kaj pogre{am pri vas, gospod Thaler. Mi smo vas tu razre{ili 16. maja lanskega leta, ampak vi na vse na~ine ste se
hoteli zopet prigrabiti do te pozicije. Ali ste se vi mogo~e kdaj sami vpra{ali, ali nisem
mogo~e zaradi svoje neizku{enosti, tudi mogo~e mladosti, nedozorel temu polo`aju. Vi
tega si niste upali vpra{ati, meni pa to ogromno ljudi re~e, pi{e, kli~e po telefonu, ker
ljudje niso tako neumni. Ljudje vedo, da je nekaj tu, nekaj je narobe. Poglejte, sedaj ko
so nas zvrnili v Natu, vi ste zagovarjali, kot da je to uspeh. Govori se o Sloveniji, to je
taka promocija, vse skupaj je zgledalo, kot da smo pravzaprav sprejeti. Pa koga "blefirate"? Lahko, da "blefirate" va{o generacijo, mene ne ve~. Mene `e dolgo ne ve~. In poanta, o kateri se vi tu spra{ujete, poanta je samo ena, nesposobnost zunanje politike te
dr`ave, odkar ste vi prevzeli zunanje ministrstvo.
Potem je jasno sledilo znano obdobje, vi ste bili umaknjen, potem ste bili, sem `e
stokrat povedal, v.d., potem je bil gospod Kra~un ne v.d. in potem ste zdaj zopet vi v.d.
oziroma pravi minister, se opravi~ujem. In ko pravite, da v tujini vse to opazujejo. Gospod minister, v tujini tudi opazujejo, kako imamo {e vedno, {e vedno predsednika
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dr`ave, ki je bil neko~ {ef CK-ja, v tujini opazujejo, kako imamo predsednika vlade, ki je
bil predsednik predsedstva SFRJ, v tujini opazujejo, kako ne izvajamo denacionalizacije, v tujini opazujejo, kako nismo sprejeli lustracijskega zakona itd. Vse to opazujejo v
tujini. In potem vi pravite, da ste pripravljeni trpeti. Pustite vendar tistim to, ki bi lahko
to naredili brez trpljenja, v zadovoljstvo vseh Slovencev. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Repliko ima gospod Lojze Peterle.
ALOJZ PETERLE: Spo{tovani! Sem mislil, da bomo danes prej zaklju~ili, ampak
ker so bile povedane zadeve, ki nimajo podlage v resnici, moram replicirati. Najprej k
vpra{anju zlorabe zunanje politike v notranjepoliti~ne namene. Najve~ja taka zloraba,
in iz nje vse izvira, se je zgodila po Ogleju. In ko tukaj pravite, da se ho~e vre~i menda
celo vlada, ja, ~e pelje vlada napa~no zunanjo politiko in {koduje dr`avi, je tudi to razlog, da se to naredi in opozicija ima seveda pravico do tega. Pravite, komu koristi, da se
leto in pol govori {e o [panskem kompromisnem predlogu. Koristi Sloveniji, kajti do
tega dne zgleda, da {e ni bilo povsem jasno, kako so se zadeve dogajale, kdo je za kaj
odgovoren, kdo je za kaj kriv, zakaj je pri{lo do tega poslab{anja situacije. In na{a javnost in mi, ki tukaj sedimo, potrebujemo ~isto vino. To, da je vlada predlagala prvi~ leta
1994, to dr`i, vendar predlog ni pri{el s strani zunanjega ministrstva, kjer sem takrat delal.
Kar zadeva zastrupljanje javnega mnenja. Jaz tukaj tega ne vidim, raz~i{~evanje pa
mislim, da je potrebno in mi s strani opozicije, nisem tega tako razumel, da bi govorili o
mednarodni zaroti, pa~ pa smo govorili o napakah vlade. Junij 1992 pravi, da naj bi zunanji minister Demosa pisal v Lizbono. Demosova vlada je kon~ala delo 15. maja 1992,
res pa je, da je junija delal {e naprej isti minister.
Potem pa pride seveda to pot po va{i zaslugi vpra{anje Ogleja. Jaz bi vas prosil,
gospod minister, za osnovno po{tenje in za korektno branje. V materialih, s katerimi
sem {el kot zunanji minister potem, ko sta se prej usedla dva prva ministra, Drnov{ek in
Berlusconi, z zavezujo~imi sklepi vlade in stali{~i in sklepi Dr`avnega zbora. V njih ni
bilo ni~ o vra~anju v naravi, pa~ pa je bilo spo{tovanje Osimskega sporazuma. Tega smo
v tej oglejski izjavi {e enkrat potrdili, kar pomeni, da ni nobenih dodatnih vra~anj v naravi. O teh zadevah je bila pa~ z Rimskim sporazumom re~ena zadnja beseda in Rim se
je to pot s takim stali{~em strinjal. Vse, kar je bilo v Ogleju na temo lastnine re~enega, je
bilo v kontekstu predkupne pravice, kadar bi pa~ kdo kaj prodajal od tega, kar je bilo
prej imetje biv{ih lastnikov, med katerimi niso bili samo Italijani, ampak tudi Slovenci,
je bilo, da se zavaruje ta mo`nost, da kadar bi taka prilika nastopila, da bi ti ljudje, ki so
se tam rodili ali njihovi potomci lahko uveljavili predkupno pravico. Nobenega
vra~anja, gospod minister, in prosim, da prav berete zadeve. Va{a stranka je poskrbela,
da se je tedne ta la` pojavljala v slovenskem medijskem prostoru, da se je Peterle pogovarjal o vra~anju. Ni res in tudi predsednik vlade, ki je tukaj govoril, je rekel: Peterle je v
danih okoli{~inah storil oziroma dosegel, kar je bilo mogo~e. Vas vpra{am, kaj ste dosegli s {panskim kompromisom ve~ in sem vam takrat za temi mikrofoni to vpra{anje `e
najavili in ga danes z vso resnostjo odpiram. Kajti, dosegli ste veliko slab{o oceno, dru364

10. izredna seja DZ RS

ga~e se ne bi zdaj spominjal gospoda dr. Toneta Polj{aka, ki je sodeloval pri Osimskem
sporazumu in je {el k takratnemu predsedniku Zdru`ene liste socialnih demokratov,
gospodu Kocijan~i~u, pa menda {e posebej k ministru Bohincu in je rekel: Gospodje,
podpi{ite, ker bolj{ega rezultata ne bomo dosegli. In povem {e enkrat s strokovnih strani ni bilo na to izjavo nobene pripombe. Te zadeve so bile potem znane tudi preko televizije, ki je neki poseben dosje o tem objavila. Torej, nobenega vra~anja v naravi, potrditev Osima, pa~ pa po tistem, potem pa velika propaganda, velika la`, da bo {lo za
7.000 enot, da se bo pol Slovenije pokupilo, tja do Ko~evja bo vse skupaj {lo. Takrat ste
zanesli, gospodje, strah pred tujci v Slovenijo. Od takrat je tak grozen strah, kdo vse bo
pri{el in kaj vse bo kupil. In zdaj je tega duha te`ko tla~iti nazaj v steklenico.
In zdaj {e k [panskemu kompromisu. Predsednik vlade je zadnji~ na televiziji javno
dejal, da so se dve leti borili za ta uspeh. To ni res in mislim, da je prav, da o teh zadevah
tukaj govorimo in tudi to, kar ste vi, gospod minister povedali, da je bila to odlo~itev
parlamenta. Glejte, kdor ima pratiko doma, ima koledar doma in se zastopi malo na ~as,
ve, da je predsednik vlade poskrbel za ~asa Solane, ko je bil on zunanji minister, da je
pristal na kompromis, pet mesecev kasneje ga je parlament potrjeval, ko ni imel ve~ nobenega drugega izhoda. Takrat je {ele parlament nastopil, ko ste se vi `e vse zmenili; na
kak{en na~in, sem pa prej povedal.
In {e nekaj bi rekel na temo gospe Albrightove, ki je bila tudi, mislim, zlorabljena,
kar se tega ti~e, kaj je pri{la povedati. Ne bom govoril z njenimi besedami. Preberite si v
Dnevniku, kaj je povedal gospod Petri~, na{ dosedanji veleposlanik v Washingtonu, da
bo treba v hi{i pospraviti, tako sem jaz tam bral, ali {e nekaj postoriti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Nekoliko ste presegli ~as replike.
Besedo ima gospod Petan, nato gospod Puk{i~.
RUDOLF PETAN: Hvala za besedo! Sedaj repliciram gospodu ministru, pa ne vem,
ne vidim ga, ampak kljub vsemu bom povedal tisto, kar pa~ mislim, da je potrebno povedati.
Res je, da v hi{i, pa kjer koli `e, razprtije niso dobre, o tem smo si verjetno vsi enotni, vendar pa je treba tudi opredeliti, kaj je razprtija. ^e nekdo pove tisto, kar je res, ~e
nekdo opozori mogo~e na pomanjkljivosti ali napake, potem pa to tisti, na katerega se
nana{a to, razglasi za razprtije, to verjetno niso razprtije. Pa ho~em povedati to, res da
marsikdo od dr`avnikov pove, da razprtije niso dobre in nam je tudi povedal, vendar pa
bi nam tudi povedal, da pa ~e pove nekdo resnico, pa verjetno to ni ni~ narobe. Verjetno
pa bi bilo narobe, ~e bi nekdo hotel sedaj zatajiti ali pa onemogo~ati resnico. Mislim, da
je to bolj huda zadeva.
Kar se pa ti~e skrivanja in skrivalnic, pa moram kljub temu povedati, da {panski
predlog je bil tisti, ki se je skrival. Kdo ga je skrival, verjetno tudi vemo. To, ~e je bil objavljen uradno v Poro~evalcu v marcu, kot je bilo omenjeno, 1996, bi pa vpra{al, kje je
bil pa v februarju, kje je bil pa v januarju. Kolikor vem, `e tudi v decembru bi lahko bil
objavljen in kolikor sem spremljal takrat javna ob~ila, glede nato, da nisem tu sedel, sem
dobil ob~utek, kot da ga nekdo skriva pa da nekdo izjavlja, da ga ni, pa je, pa ni, pa zopet je, pa ni. No potem marca pa je bil objavljen in da je to pomembna to~ka vidimo da10. izredna seja DZ RS
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nes, ker v bistvu zaradi tega [panskega predloga moramo spreminjati enega od ~lenov
ustave. To se mi zdi pomembno, to se pravi, ~e je tako pomembna zadeva, bi moral biti
objavljen prej, preden je bil, tudi ~e ni bil podpisan, ampak samo dogovorjen, ker zame
v diplomaciji je tudi dogovor isto, kot ~e je podpisano. Glede na to, da je bilo tudi javno
tule opredeljeno, da se moramo dr`ati tega, kar zahtevajo v Evropski uniji, jaz se strinjam s tem, vendar pri tem moramo najti kompromis med zahtevo Evropske unije in pa
maksimalno mo`no za{~ito Slovenije, edino to se mi zdi smiselno.
Kar se pa ti~e alternative [panskemu predlogu, bi pa rekel, da je alternativa. V devetih dr`avah, ki `elijo postati polnopravne ~lanice Evropske unije, so na{li alternativo
in ne spreminjajo na vrat na nos ustave, ampak so si tu nekako priborili dolo~eno ~asovno obdobje 10 let pribli`no, edino pri nas tega ni bilo mogo~e pridobiti. In je 9:1 tak{en
rezultat, da se ~lovek lahko vpra{a, kaj je sedaj bolj obi~ajno, ali tistih devet ali tisti eden.
^e je to to, potem skoraj menim, da so bile besede upravi~ene, ki so bile tu
izre~ene in da bi `e skoraj lahko govorili tudi o sposobnosti, pripravljenosti, zmo`nosti
ali kakor koli. Verjetno ni tista ena, ki je Slovenija v tem trenutku, prevladujo~a, ampak
tistih devet, ki jim je to uspelo. Za konec {e en stavek. Ko sem prej omenil, maksimalna
za{~ita Slovenije in pa iteres Evropske unije. Za{~ita neke dr`ave je sigurno obratno sorazmerna velikosti, to sem `e enkrat omenil, pa ni~ hudega, ~e bom {e enkrat. ^im
manj{a dr`ava, tem ve~jo za{~ito mora imeti. Velike dr`ave skoraj za{~ite ne potrebujejo. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Naslednja replika, gospod
Puk{i~, nato sledi gospod Pahor.
FRANC PUK[I^: Hvala za besedo, gospod predsednik. Pa vsekakor bi imel eno
vpra{anje. Ali je mo`no poklicati ministra, ker so replike gospodu ministru Thalerju? Ali
ga je mo`no poklicati v dvorano in potem replicirati? Ali je mo`no, da prekinemo ta ~as
z replikami, pa nadaljujemo?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Thaler je takoj po nastopu od{el, najverjetneje nas poslu{a nekje v predverju, jaz ga torej tudi po tej poti vabim, da se pridru`i in da pride v dvorano. Prosim, gospod Puk{i~.
FRANC PUK[I^: Hvala, gospod predsednik. Slovenke in Slovenci, to je odnos! To
je odnos slovenske vlade, to je odnos zunanjega ministra, to je odnos do parlamenta.
Do tistega, do tistih, ki je pa potem v javnosti najbolj o~rnjen in najve~ kriv. Parlamentarci, poslanci, zelo dobro pla~ani, ni~ ne delajo in {e to so zavozlali. Vse tisto, kar je naredil nekdo drug. Da boste vedeli in videli.
Spo{tovani gospod minister, ker vas pa~ ni, bom malenkost glasnej{i, da me boste
mogo~e sli{ali.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Puk{i~, saj vas bo sli{al, ker imate `e
po naravi zelo mo~an glas, tako da ne bo problema.
FRANC PUK[I^: Torej, kaj bi bilo, ~e se slovenska opozicija, slovenski Socialdemokrati ne bi ukvarjali z zunanjo politiko. @e sedaj je vlada, da ne re~em skoraj pol zemlje prodala, pa 140.000 ljudi poslala na cesto. ^e se ne bi, torej opozicija ukvarjala s politiko, z zunanjo politiko, bi bilo o~itno {e slab{e in {e huje. Sigurno bi bilo to, da bi bil
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sprejet {panski kompromis, ki ga je Ustavno sodi{~e ozna~ilo za protiustavnega. Sigurno bi bilo to, da danes ne bi spreminjali ustave, ampak bi prej sprejeli nekaj, kar je v nasprotju z ustavo. Hvala slovenski opoziciji, da nam je to onemogo~ila.
Drugo. Kdo zavaja slovensko javnost? Tako kot ste rekli, spo{tovani gospod minister Zoran Thaler, da druge sosednje dr`ave nimajo tak{nih ~lenov v ustavi. Pa povejte
slovenski javnosti, katere sosednje dr`ave imajo tudi {panski kompromis? ^e vi ne, pa
bom jaz povedal, ni dr`ave v Evropski skupnosti, ki bi morala pristati, poklekniti in re~i,
moji grehi, pa imeti {panski kompromis. Tak{ne dr`ave v Evropski uniji na `alost ali pa
hvala bogu ni, razen na `alost na{a prelepa, ampak zelo mala Slovenija.
Tretji~. Slovenski javnosti lahko resnico povemo na `alost pa~ takrat, ko seveda
mediji to direktno prena{ajo. Zato bom spomnil slovensko javnost iz aprila 1996, ko je
predsedoval na 43. izredni seji gospod Jo`ef [kol~, na govor, ki ga je imel takrat za to
govornico zunanji minister, gospod Zoran Thaler. Citat: "Slovenija pa mora povsem
nedvoumno povedati, ali si sploh `eli v Evropsko unijo." In naprej: "Glede tega cilja pa
je treba ponuditi slovenskim dr`avljanom in dr`avljankam dostop do vseh relevantnih
informacij, pa tudi mo`nost referendumskega izrekanja." Gospod minister, prej ste rekli, da je ta razprava v tem parlamentu `e bila opravljena. Res je, da je bila opravljena
lansko leto brez nekaterih nas poslancev, ki smo doma prek televizije in medijev gledali
in poslu{ali. Res pa je, da se seveda v roku enega leta stali{~a na `alost izredno spreminjajo, tako, kot sem `e rekel, v korist nekaterih posameznikov. To pa ni dobro za Slovenijo. In na koncu sem bil jaz eden izmed tistih, ki sem pozval, da bi slovenska vlada odstopila. Res mi je `al, ~e te mo`nosti nima. Resni~no, moje ob`alovanje, ampak glede na
to, da mislim, da katerikoli od ministrov, ki za~uti, da mogo~e ni naredil najbolj{e za slovensko dr`avo, da to mo`nost vsekakor izkoristi in re~e in odstopi in gremo z novimi
konji naprej. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Naslednji je gospod Pahor, pripravi naj se gospod Jelin~i~.
BORUT PAHOR: Hvala lepa, gospod predsednik. Kolega Puk{i~a bi rad obvaroval
pred prevelikimi iluzijami, da ga bo vlada toliko bolj sli{ala, kolikor bolj naglas bo govoril. Nasprotno. V slovensko - italijanskih odnosih in o alternativi o teh odnosih smo govorili tri leta. Vlada je sedela na u{esih in tudi zaradi tega danes sprejemamo odlo~itev
spremembe ustave. Minister Thaler je vpra{al, kak{na je bila alternativa. Dve leti smo
govorili o alternativi in ve~. Takoj, ko se je septembra leta 1992 zastavilo vpra{anje posebnih italijanskih pogojev, najprej za sklenitev sporazuma o sodelovanju, kasneje sporazuma o pridru`enem ~lanstvu, smo rekli, da bi morala Slovenija ravnati tako, kot je
Vaclav Havel v imenu ^e{ke republike ravnal, ko so nem{ki Sudeti odprli vpra{anje
vra~anja nepremi~nin. Vaclav Havel je takrat ob prilo`nosti konec leta 1993 rekel: ^e je
to pogoj za obravnavo evropske politike ^e{ke republike, potem moram ugotoviti, da
bomo pa~ za nekaj ~asa zaprli vrata. In uradno je nem{ka politika, tudi zavedajo~ se nevarnosti, ki se je kazala ob slovensko - italijanskem sporu, znala disciplinirati svoje ambicije, svoje te`nje in jih je preusmerila iz diplomatskega pritiska, kot je ravnala Italija,
na ekonomsko ekspanzivo, ki je bila takrat tudi v ~e{ko korist.
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@al je italijanska diplomacija in ti, zunanji minister, dobro ve{, da je bilo temu tako,
ravnala druga~e. Od leta 1992 je z raznimi diplomatskimi pritiski za~ela izsiljevati Slovenijo in Slovenija je, in to je alternativa, ravnala napa~no. Namesto, da bi rekla takoj: "Ne,
o tem ne bomo barantali, o tem se ne bomo pogovarjali, o tem ne bomo raz~i{~evali, ker
imamo mi prav, tako z vidika mednarodnega prava, kot z vidika zgodovinske resnice",
je za~ela barantati, za~ela se je pogajati in to z dr`avo, ki ni {e na novo nastajala, ampak
je bila tam. Pomembna ~lanica Evropske skupnosti, pomembna ~lanica skupine G7,
pomembna ~lanica skupine Nato, ki je imela trdno in tradicionalno diplomacijo za
sabo, z nami, ki smo imeli komajda nekaj mesecev in let po osamosvojitvi in tudi sicer
nismo bili takrat enakopravni sogovornik Italiji, razen v primeru, da bi takoj na za~etku
rekli italijanskim zahtevam "ne". Slovenska politika za razliko od Vaclava Havla in
^ehov ni zmogla toliko poguma, ni zmogla toliko odlo~nosti, ni zmogla toliko
dr`avni{ke modrosti, da bi zavrnila italijanske zahteve. In to, cenjeni kolega Thaler, gospod minister, ti si na za~etku za~el s pozivom, da ne bi diskutirali o [panskem predlogu
za notranjepoliti~ne potrebe, potem pa si pol ure govoril o tem, kako koristen in neizogiben je bil. Seveda razumem. [panski predlog je bil zelo pomembna prelomnica slovenske dr`avnosti, ne samo slovenske zunanje politike, po mojem mnenju torej strate{ka odlo~itev na napa~en na~in.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Naslednjo repliko, {esto, ima gospod Jelin~i~, za njim gospod Jan{a. ^e se pa pojavijo replike na replike, jih bomo uvrstili
na koncu, ko se iz~rpa prvih deset replik. Potem bo pa {e gospod Thaler odgovoril.
Prosim gospod Jelin~i~.
ZMAGO JELIN^I^: Hvala lepa za besedo. No, ko je gospod minister pri{el za to
govornico, sem pri~akoval od njega trezen odgovor, umirjen, poln dejstev in utemeljitev, s katerimi bo zagovarjal svojo tezo. Do`ivel sem en izbruh ~udne me{anice ~ustev,
zmedenosti in pa neresnic. Kaj tak{nega zagotovo ne bi pri~akoval od ministra in nisem
se mislil ogla{ati, vendar na konec koncev se vendarle moram. Govoril je o zavajanju
javnosti, ko pa je vendar evidentno, da je ravno vlada najbolj zavajala slovensko javnost. Nedvomno je, da ves ~as skoraj da nismo vedeli za ta tako imenovani {panski
kompromisni predlog, za katerega {e danes ne vidimo in nismo videli nobenega dokumenta, ki bi pri{el iz one strani v Slovenijo s temi zahtevami, ampak vidimo samo dokumente, ki so iz Slovenije {li na ono stran v Evropo s ponudbami, ki pa seveda jih je ona
stran sprejela. Zato nikakor ne mislim, da ne bi smeli debatirati o tem predlogu. Morda
ne na tak na~in, morda ne tako z vehementnimi ~ustvi, ampak bolj s trezno glavo, navkljub vsemu pa je ravno sprejetje tega [panskega kompromisnega predloga bila ena od
najve~jih napak slovenske politike.
@al moram replicirati tudi gospodu Puk{i~u, kajti ravno Socialdemokratska stranka
je s svojim, s svojo vzdr`anostjo od glasovanja prispevala k izvolitvi oziroma k potrditvi
tega [panskega kompromisnega predloga v prej{njem mandatu.
Gospod minister je govoril o empiri~nih dejstvih, ki naj bi bila v primerjavi s Slovenijo v korist temu, da naj Slovenija gre v Evropsko unijo, ~e jih primerjamo z Avstrijo, z
Mad`arsko, ^e{ko in pa Poljsko. Gospod minister je pa pozabil, da je Mad`arska popol368
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noma na tleh, da je Poljska zelo blizu in da se ji ^e{ka bli`a. Gospod minister ni upo{teval in morda vlada tudi ne, da pravzaprav Evropa na ta na~in s pritiski na vsako dr`avo
na svoj na~in pravzaprav ho~e uvesti nekak{en oziroma speljati nekak{en nov neokolonializem, ki se ga danes pa~ ne da izvesti v stari maniri z me~em in pu{ko. Trezna vlada
bi poznala alternative in trezna vlada bi alternative predo~ila. Nobenih alternativ nimamo. Zato tudi lahko poslu{amo kaj podobnega, kot je izjavil kolega Hvalica, da nas v tujini opazujejo in nam zamerijo, ker nismo sprejeli lustracijskega zakona. V tem primeru,
~e bi bila vlada trezna, bi na to mirno lahko odgovorila, da je ravno lustracijski zakon na
^e{kem najve~ja napaka ~e{ke politike in ravno na to najve~jo napako so ^ehe opozorili Ameri~ani v zadnjem poro~ilu o kr{enju ~lovekovih pravic v dr`avah, ki so se potegovale za vstop v Nato.
Cela kopica norih izjav bi bila tukaj prekinjena in je ne bi bilo, ~e bi gospod minister z dejstvi trezno, umirjeno pojasnil zadeve, ne pa tako, kot jih je. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Besedo dajem gospodu Jan{i, za
njim bo imel repliko gospod Dem{ar.
JANEZ JAN[A: V nastopu zunanjega ministra je bilo za~utiti malodane zelo `ol~ne
o~itke opoziciji, ~e{, kaj se sploh ukvarja z zunanjo politiko oziroma zakaj se ukvarja z
zunanjo politiko na na~in, ki ni samo pritrjevanje vladi. Moram re~i, da bi v tem primeru
tudi opozicija prevzemala ve~ji del odgovornosti, kot pa bi bilo potrebno, in da je nekaj
~asa celo bilo tako. Ko je lani Dr`avni zbor z 49 glasovi nekako potrdil izhodi{~a za podpis sporazuma o pridru`itvi, je verjel besedam, ki so bile takrat izre~ene. Zdaj vam bom
citiral nekaj od teh besed.
Predsednik vlade je na tej seji, preden je pri{lo do glasovanja, dejal naslednje:
"Vem, da je tudi pri nas veliko vpra{anj, da je tudi pri nas veliko prostora za klasi~no
evropsko debato, ali `elimo postati ~lanica Evropske unije ali ne. To prina{a veliko
prednosti, prina{a tudi nekatere te`ave. To je dejstvo. Vendar v vladi smo popolnoma
jasno prepri~ani, da druge poti za Slovenijo ni. Mi smo majhna dr`ava z majhnim trgom,
mi ne moremo biti usmerjeni sami vase, mi ne moremo pri~akovati gospodarskega razvoja brez vklju~itve v Evropsko unijo. Mi smo majhna dr`ava, pri~akujemo tudi na{o
vklju~itev v zahodne varnostne integracije, vklju~itev v Nato pakt. V Nato paktu je na{a
pozicija verjetno {e bolj jasna in bolj{a kot trenutno v Evropski uniji. Slovenija je nesporno ena prvih dr`av, ki lahko ra~una na polnopravno ~lanstvo v Nato paktu." Bom {e enkrat prebral zadnja dva stavka: "V Nato paktu je na{a pozicija verjetno {e bolj jasna in
bolj{a kakor trenutno v Evropski uniji. Slovenija je nesporno ena prvih dr`av, ki lahko
ra~una na polnopravno ~lanstvo v Nato paktu." Pred enim letom je predsednik vlade izjavil, preden je Dr`avni zbor potrdil izhodi{~a za podpis sporazuma o pridru`itvi. Danes po enem letu vemo, da to ni bilo res. Kako naj {e verjamemo taki politiki? Kako naj
{e dajemo bianco menico taki vladi.
In ko je bilo `e govora o presti`u s strani zunanjega ministra, {e tale drobec. Po tem
sestanku v Madridu, kjer je pri{lo do sre~anja vrha Nata in potem tudi dr`av, ki so bile
kandidatke, sem govoril z enim od tujih diplomatov, ki je bil pri meni na obisku. Ob
koncu razgovora mi je dejal, me je vpra{al, ~e sem videl sliko v Ve~eru. Nisem vedel, kaj
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misli, potem sva skupaj poiskala Ve~er in notri je bila objavljena tale slika. Na tej sliki je
na{ zunanji minister skoraj splezal na ramena gospodu Drnov{ku in gospodu Clintonu.
Tudi tako se v tujini ne obna{a. In ta diplomat je dejal: "V tujino po{iljate ljudi, ki ne obvladajo osnove diplomatskega protokola." In to je res. Oglejte si to sliko, gospod Thaler,
tudi vi, za drugi~.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Naslednjo repliko ima gospod Dem{ar, pripravi naj se dr. Ribi~i~.
VINCENCIJ DEM[AR: Hvala. @al mi je, da moram replicirati svojemu rojaku, gospodu Thalerju. K besedi se pa ne bi prijavil, ~e bi ne bilo nekaj stvari, ki jih je povedal tu,
tudi `aljivih, in ker sem v opoziciji, razumem, da je letelo to tudi name.
Rad bi pa rekel {e tole. V zgodovini pravijo, da ni tistega, ~e bi, ker ~ejev ne more
biti, ampak ravno v na{em primeru glede spremembe ustave so pa sogovorniki Evrope
sami povedali, da ~e se bi bili mi znali oziroma, ~e bi bili mi razumeli, in tega nam niso
povedali, ampak ~e bi bili mi razumeli njihov na~in pogovora, Van den Broek, danes
nam je bilo to tudi tukaj povedano, je sam povedal, da ne bi bilo potrebno iti v tako
spremembo, o kateri danes razpravljamo. Torej tu pa ni tiste zgodovine, ~e bi, pa bi, ampak tu je pa dejstvo, da to ne bi bilo potrebno. To pomeni, da je bila tu o~itno narejena
napaka. Potem so bile pa tu vr`ene besede, da nekateri govorimo o Sloveniji, ki naj bi
bila `rtev mednarodne zarote, da nekateri, beseda je bila uporabljena, zastrupljamo javno mnenje. Tu pa mislim, da glede na pogovore, glede na razprave, ki so tu v tem parlamentu povedane, da tega jaz ne ~utim, predvsem se tudi vsakokrat trudim, da ne bi bil
do nikogar `aljiv. Da pa nekdo o~ita, da zastrupljamo javno mnenje, pa mislim, da to pa
je `alitev in zato bi `elel, da se kaj takega v taki obliki ne ponavlja. In zato se potem res
tudi spra{ujem, prvi~, ali lahko taki ljudje nas predstavljajo v tujini ali ne. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Besedo ima dr. Ribi~i~, za njim
gospod Mozeti~.
dr. CIRIL RIBI^I^: Spo{tovani! Enkrat sem `e govoril v podobni situaciji o tem, da
takrat, kadar opozicija daje pristanek na neko odlo~itev, da takrat vlada pa~, bi rekel,
stisne zobe in se zahvali za zaupanje. V tem smislu pristajamo kot opozicija na tak{ne in
tak{ne spremembe in jih ne pogojujemo s spremembo vlade in podobno. Skratka
tak{en trenutek, kot je dana{nji, ko smo dosegli visoko stopnjo soglasja o ustavnih spremembah, gotovo ni situacija, v kateri bi vlada nasedala na razpravo o preteklosti ali celo
sama pod`igala razprave, ki nimajo neposredne zveze s sedanjo ustavno spremembo.
Gotovo vlada ne bo tista, ki bi v takem primeru pod`igala take razprave, ki nimajo zveze, ampak bi vra~ala razpravo, umirjala razpravo, krepila zaupanje med vlado in opozicijo, ne pa nasprotno. S tega vidika mislim, da so upravi~ene kritike, ki jih je gospod
Thaler do`ivel zdaj v teh replikah. Jaz se tem kritikam priklju~ujem, ~eprav se seveda ne
priklju~ujem povzdigovanju glasu in neodmerjenim besedam, ki jih uporabljajo gospod
Puk{i~ ali gospod Hvalica. Mislim pa, da so te kritike kljub temu upravi~ene.
Sam bi reagiral poleg teh stvari, ki so bile `e navedene, samo na dve zadevi. Prva je
odgovornost za sprejem odlo~itve v do sedaj veljavni, {e tudi ta trenutek veljavni re{itvi
v 68. ~lenu. Jaz sem `e v prvi diskusiji danes rekel, da se ne morem strinjati z gospodom
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Thalerjem, ko je v tem Dr`avnem zboru enkrat levici o~ital, da je obesila mlinski kamen
na vrat Sloveniji in vladi, ko je sprejela 68. ~len, drugi~ pa govoril o tem, da je to mlinski
kamen in danes spet postavlja vpra{anje odgovornosti za sprejem 68. ~lena. To je neupravi~eno, zlasti neupravi~eno v tem smislu, kot je on govoril, da so nekateri `e takrat
opozarjali, da to ni smiselna re{itev, da je treba sprejemati druga~no re{itev. Jaz sem si
{el pogledati, ~eprav sem imel malo ~asa po diskusiji zunanjega ministra, ampak sem
{el pogledati v dokumentacijo. 206 takrat ~lanov vseh treh zborov te skup{~ine je glasovalo za ustavo. 6 ali 7 se jih je vzdr`alo, 6 ali 7 jih je bilo proti. Tisti, ki so bili proti, med
njimi ni bilo tak{nih, ki bi bili proti zaradi 68. ~lena. 68. ~len je bil sprejet v bistveno druga~nih zgodovinskih okoli{~inah, kot so dana{nje. V prvih mesecih osamosvojitve Slovenije, ko je bila evropska perspektiva seveda nesporna, kot je bilo nesporno tudi to, da
bomo pred vstopom v Evropsko unijo lahko do`iveli {e zelo hude preizku{nje, zlasti na
gospodarskem podro~ju. In jaz bom ponovil tisto, kar sem v prvi diskusiji rekel. Ta ~len
je opravil svojo zgodovinsko vlogo, je bil leta 1991 potreben in je bil koristen tudi v letih
po letu 1991. Ali bi ga morali spremeniti nekoliko prej ali nekoliko pozneje, je razprava
tega trenutka. In kdo je kriv, da ga spreminjamo malo pozneje ali malo preje, o tem lahko razpravljamo. O tem pa, da je bila napaka, da smo ga vklju~ili v ustavo, pa mislim, da
ne more biti razprave in da tudi to glasovanje, na katerega se sklicujem, to dokazuje.
In drugo vpra{anje, kjer se skoraj moram oglasiti, je ugotovitev gospoda Thalerja,
da pri nas vlada ne more odstopiti v na{i ureditivi. To mi je seveda kot profesorju ustavnega prava nekaj povsem novega. Seveda je res, da ~e pri nas odstopi vlada, da ima to
druga~ne posledice, kot jih ima recimo v Angliji ali pa v Italiji, ko lahko ustava odstopi
zato, da bi izsilila pred~asne volitve. Tega pri nas ne more dose~i, ker je predsednik republike dol`an predlagati novega kandidata za predsednika vlade, ~e sedanji odstopi,
in ~e predsenik vlade odstopi, odstopa tudi celotna vlada.
Nesporno je torej, da lahko odstopi, res je pa, da ne more uplivati na pred~asne volitve. ^e pa odstopi brezpogojno, ima zato vse mo`nosti. Seveda ponavadi vlade brezpogojno ne `elijo odstopati, raje odstopajo na ta na~in, da to pogojujejo, da posku{ajo s
tem nekaj dose~i in zaradi tega se raje zatekajo k vpra{anju zaupnice kot pa k tak{nemu
vpra{anju. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Ribi~i~. Besedo ima gospod Mozeti~. Se odpoveduje. Hvala lepa. Ja, gospod, si bom zabele`il. Gospod Battelli,
gospod Thaler, gospod Peterle in gospod Puk{i~, sem vas zabele`il.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa, gospod predsednik! Spo{tovane kolegice in
kolegi! Jaz sem se mislil odzvati nekaterim trditvam gospoda Pahorja v zvezi s situacijo
med ^e{ko in Nem~ijo okoli sudetskih Nemcev. In je treba povedati naslednje, da je
tam seveda zgodovinsko, pa tudi mednarodnopravno gledano popolnoma druga~na situacija, kot pa je ta, ki smo jo mi podedovali od SFRJ v zvezi z Italijo. Namre~ tam so bili
Sudeti okupirani in anektirani, med tem ko take situacije mi z Italijo nimamo. To je prvo.
Kot drugo, nem{ki dr`avljani ta trenutek lahko kupujejo nepremi~nine na ^e{kem.
Naslednje kar bi rad povedal, je to, da mi seveda, asociiramo sedaj, ~e se bomo, se
bomo asociirali z Evropsko unijo, ne z Evropsko gospodarsko skupnostjo. To sem `e
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enkrat povedal, da je Evropska gospodarska skupnost pa~ postala nekaj drugega in si
dala druga pravila, s tem ko je postala Evropska unija. In ta pravila enostavno ne omogo~ajo asociiranja neke dr`ave, ki ni v osnovi kompatibilna s to zdru`bo, ki je seveda
zdru`ba, ki se dogaja na prostovoljni osnovi. Zaradi tega mi, ~e bomo to storili, ukinjamo drugi odstavek 68. ~lena ustave. To se pravi, da `e res nih~e nima {panskega kompromisa, to je pa zato, ker mi edini imamo drugi odstavek 68. ~lena in ~e ho~emo v
Evropsko unijo, pa~ je to treba spremeniti in tako je in je treba tudi vedeti, da ~e bomo
ukinili to zadevo, pravzaprav ukinjamo nekaj, ne samo kar ne rabimo, ampak kar nas
zavira v razvoju in kar zavira tudi razvoj na{ih dr`avljanov in njihovo svobodo.
^e je res, da je kdaj Italija uradno zahtevala revizijo Osimskih sporazumov; kolikor
vem, je ona dala rezerve samo na Rimski sporazum, ampak ~e je potrebno pojmovati to
na na~in, da se pride potem posledi~no celo do spremembe meja in do vojne in ne vem
do ~esa, kar se mi zdi precej tvegan konstrukt, ampak ~e je kdaj to zahtevala, vendar
tega ni dosegla in v tem smislu je ta razprava, ki jo je spro`il gospod Thaler, zelo zdravilna. Izvedeli smo, da pri Ogleju ni tega dosegla, sploh pa ni tega dosegla pri [panskem
kompromisu. Tista tri leta, tista tri leta pa imajo svojo politi~no dimenzijo, tri leta bivanja. To pomeni, da ta dr`ava, da ta dr`ava neha razmi{ljati, kot se je razmi{ljalo, ko je
bila hladna vojna in ko se je kon~evala II. svetovna vojna. Da ta dr`ava prihaja ven iz tiste konceptualne sfere. To je to. In ~e imamo mi kaj proti temu, da ljudje, ki so tukaj bivali tri leta, da ne smejo oni kupovati, ne smejo kupovati nepremi~nin v Republiki Sloveniji, potem seveda ne spadamo v Evropo. Posebej {e ne v to Evropo, ki se gradi za naslednje tiso~letje.
Skratka, gre tudi za to, da nehamo vendar, z na{e strani uradno kot dr`ava in kot
politi~ne sile itn., gledati na Italijo skozi pu{kine cevi. Seveda je to pot, ki zahteva svoje,
ampak psiholo{ko glede na optante itn., to pomeni to, da mi kon~amo II. svetovno vojno in se znebimo neke mentalitete, ki je povzro~ala seveda tudi dolo~ene te`ave prebivalstvu v tej na{i dr`avi. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Repliko ima gospod Thaler.
ZORAN THALER: Hvala lepa gospod predsednik. Zahvaljujem se za dana{njo razpravo. Mislim, da je tudi pri~akovana. Dejstvo je sicer, da smo nekateri tudi pri~akovali,
da se bo potem, ko je bil podpisan parlamentarni sporazum oziroma sporazum parlamentarnih strank, razen ene, o usklajenem vstopanju v EU, o spremembi ustave, ratifikacij sporazuma, potem ko je danes na dnevnem redu sprememba ustave, debata, kolikor je bo, vrtela o tej zadevi. Smo pa sli{ali vsaj 20 govornikov, ki so poudarjali to, kar
verjamejo in kar mislijo, da je potrebno sporo~iti slovenski javnosti. Mislim, da je v
tak{nem polo`aju nujno, da seveda ob tem, ko vlada ceni to, da je pri{lo kon~no do tega
sporazuma, ~eprav je bilo kar precej sestankov, kjer je `e zgledalo, da ga ne bo, lahko bi
do njega pri{lo morda pred mesecem ali pa dvema, ampak bi bil v manj{i ~asovni stiski,
pa je pri{lo, to je v redu, skratka, ob tem, ko vlada to ceni, je seveda tudi njena dol`nost
da pa pove tudi svojo plat medalje, zgodbo, kako je to v resnici potekalo. Spo{tovani
kolega Pahor je danes za~el razpravo in seveda ni za~el z ni~imer drugim, kot s slavnim
{panskim kompromisom. ^eprav je 31. januarja na zasli{anju za evropskega ministra o
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teh zadevah govoril ~isto druga~e. In je bil prepri~an, da je treba do konca maja ratificirati sporazum. Tako, da se mi zdi, da je ob tem, ~e dvajsetkrat sli{imo spet to zgodbo,
kak{na napaka naj bi to bila, je prav, da se pove tudi drugo plat zgodbe, ki je tudi lani
prepri~ala ve~ino, da je podprla to re{itev. Ker, alternativa po mojem prepri~anju ni bila
to, da vlada in dr`ava re~e: "Oprostite, z vami se pa, ~e mislite tako, ~e to zahtevate, ne
bomo pogovarjali." Kajti, ta alternativa bi pomenila, da Slovenija ne bi bila pridru`ena
~lanica in tudi ~lanica Evropske unije. V to sem trdno prepri~an. In ni nobenih indicev,
da bi bilo lahko kaj druga~e. In tudi prej{nje vlade so iskale re{itve v takratnih razmerah.
Mislim, da je bilo pomembno na to opozoriti in morda prispevati k temu, da bi pogled le
bolj uprli v prihodnost. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu ministru. Replika, {e tri
so, potem bomo pa nadaljevali. Gospod Peterle, gospod Puk{i~ in petnajsti, gospod Pahor.
ALOJZ PETERLE: Spo{tovani, samo ob temu, kar je rekel gospod poslanec Pahor.
On je uporabil besedo barantanje. To verjetno, z druga~no besedo povedano, pomeni
pogajanja, je pa izraz, ki ne deluje verjetno najbolj{e oziroma se ga v~asih izogibljemo.
Jaz bi si `elel, da bi bilo dobro barantanje za dr`avo, ne pa z njo. Jaz kritiziram vlado, ker
ni dobro izvedla tega koraka. Najprej je bil na {panski kompromisni predlog oster ne, za
katerega je javnost seveda takoj izvedela, potem pa en ~uden da, za katerega je izvedela
skoraj pol leta kasneje. Kajti pismo, ki ga je pisal v imenu vlade veleposlanik Cizelj, je
bilo pisano, ~e se ne motim decembra 1995. Ker so bile zadeve nejasne, sem jaz takrat
predlagal izredno sejo, sem pa ~akal oziroma smo ~akali vsi skupaj nanjo mislim da tri
mesece, preden je aprila do tega pri{lo da smo zvedeli, da {panski predlog je. Torej, jaz
bi si `elel, da bi bilo tisto, o ~emer je prej gospod Pahor govoril. Dobro bi bilo, da bi se
druga~e pogajali. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Puk{i~.
FRANC PUK[I^: Hvala, predsedujo~i. Jaz sem seveda prepri~an, da imajo Slovenci raj{i jasen in glasen glas, jasno in glasno sporo~ilo, kot pa prekrivanje, celo zamol~anje nekaterih zadev, ki bi jih bilo potrebno vedeti. Kar se pa ti~e neodmerjenosti,
bi rad, ~e bi bili konkretni. Res pa je, da sem v svoji razpravi pozval, naj vlada odstopi,
ne ustava, tako kot je eden za mano potem nekako zmu~kal. Gospod Battelli pa govori
o tistih treh letih. @e, `e. Oni tu kupovali - ja, mi v Evropo pa je pod bo`jim nebom {e veliko vpra{anje, ~e, kdaj in ~e sploh. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala. Glede tega, da ustava odstopi, je bil
samo lapsus poslanca dr. Ribi~i~a. Gospod Pahor.
BORUT PAHOR: Upam, da mi ne boste zamerili kot mojo {ibkost, ampak moram
priznati, da me je razprava kolega oziroma ministra Thalerja prizadela. On si je dovolil,
da je spremenil moja stali{~a. Na "hearingu" januarja leta 1997, ko je tekla razprava o
evropski politiki, sem rekel, da nisem v ni~emer spremenil stali{~ do [panskega predloga, da to potezo smatram kot napa~no, da pa je podpisana in da bo potrebno v tem smislu seveda Evropski sporazum ratificirati. In od takrat naprej do danes, minister Thaler,
nisem spremenil svojega stali{~a. Seveda mi je bilo vedno te`ko pojasniti ljudem, ki so
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se spomnili mojih besed v razpravi o [panskem predlogu, zakaj sem zdaj za ratifikacijo.
Ampak sem rekel, tako kot je rekel nekdo od na{ih kolegov prej, predsednik vlade je
podpisal evropski sporazum in slovenska dr`ava bi bila neverodostojna, ~e ga zdaj ne
bi ratificirali. Ampak to nima nobene neposredne zveze z mojim stali{~em sicer do pogajanj, ki so privedli do {panskega kompromisa. In tudi danes nisem pogreval te razprave zato, da bi spomnil na nesre~en potek pogajanj, v katerih je imela va{a vlada objektivno odgovornost, ampak zato, da bi iz tega povlekli nekaj naukov. In tudi zato sem
spomnil na obna{anje Vaclava Havla in ^e{ke republike, zato, da bi spomnil, da je Slovenija imela alternativo. Konec novembra leta 1994 Zdru`enje sudetskih Nemcev terja
od ^e{ke, citiram, "da se ravna po evropskem pravu", konec citata in re{i vpra{anje njihovega premo`enja. Takrat je Nem~ija prevzela isto retoriko od italijanskih optantov,
samo ena razlika je bila. Prvi~, da je nem{ka uradna politika te ambicije blokirala, in drugi~, da se jim je na drugi strani zoperstavila ^e{ka republika. Tukaj smo imeli povsem
drugo situacijo, ker je slovenska diplomacija begala zdaj levo, zdaj desno, zdaj je malce
popustila, zdaj je malce odstopila in se ni natan~no vedelo, kaj pravzaprav `eli, je italijanska dr`ava to izkoristila in dala vedra pri~akovanja, ki so se na koncu iz{la v {panski
predlog. Zato, minister Thaler, da ne bo{ {e enkrat ponovil neto~nosti. Mislim, da je treba Evropski sporazum ratificirati zato, da bi zavarovali verodostojnost dr`ave, zato sem
si prizadeval, tako na Ustavni komisiji kot tudi na kolegiju predsednikov parlamentarnih strank. Vendar bi pozval slovensko vlado, da se v prihodnjih letih, ko bomo pred
te`jimi preizku{njami glede pogajanj z Evropsko unijo, kot smo bili doslej, nekaj iz teh
napa~nih re{itev nau~i, in, s tem se s tabo globoko strinjam, poizku{a dose~i na
doma~em politi~nem prizori{~u potreben politi~ni mir zato, da bi nekatera razli~na stali{~a uskladili prej, preden se slovenska diplomacija v imenu dr`ave odpravi v Bruselj in
zastopa stali{~e, ki je seveda dostikrat v diplomaciji inreverzibilno, ga ni mo~ vrniti na
za~etek. In ko smo mi leta 1992, septembra, na Bledu baje, rekli, da se lahko pogovarjamo o vsem z Italijo, samo o spremembi meja ne, so se za~eli italijanski apetiti, ki so {li na
premo`enje in ki so se na koncu kon~ali z neutemeljenimi zahtevami za revizijo na{ega
notranjega pravnega reda, ki naj bi odprl pravico do nakupa nepremi~nin za tujce, {e
preden bi postali ~lani Evropske unije, ~eprav to formalno ni potrebno za sklenitev asociacijskega sporazuma.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. In zadnja replika, gospod Jaki~.
Predzadnja, torej sedemnajsta, gospod Ribi~i~. Prosim.
ROMAN JAKI^: Hvala za besedo, gospod predsednik. Spo{tovani kolegi, spo{tovane kolegice! Repliciram zato, ker mislim, da so razprave in pa zadnje replike, mimogrede, te so zadnja 3 leta vedno ene in iste, ne glede na to, katero temo s podro~ja zunanje politike obdelujejo, ampak pa~ te razprave in zadnje replike na izvajanje ministra
ka`ejo na `e povedano, in sicer, da dr`i teza, da zunanja politika se izkori{~a za notranjepoliti~no bojevanje oziroma za boj za oblast.
Socialdemokrati so ekspert za tako politiko oziroma za blatenje svoje dr`ave in vlade ob komunikacijah s tujimi diplomati, naj gre za pisma v tujino, ki hodijo v svet s
sede`a SDS, naj gre za sestanek odborov za gospodarstvo Dr`avnega zbora Republike
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Slovenije in nem{kega Bundestaga, kjer gospod eminentni dr. Jo`e Zago`en razlaga gostom, kako vsa statistika o uspe{ni gospodarski politiki ne dr`i in je zlagana oziroma ponarejena; ali pa nehigieni~no nediplomatski nastop predsednika SDS ob obisku gospe
Albrightove v soboto. Spra{ujem, kje je pa tukaj ob~utek za diplomatski protokol oziroma za diplomacijo.
Kar se pa ti~e izjave gospoda Puk{i~a, da je vlada pol zemlje `e razprodala. Prvi~,
vlada zemlje ne more razprodati, pa~ pa jo lahko dr`avljanke in dr`avljani in seveda gre
meni na `ivce popolno nezaupanje do sodr`avljank in sodr`avljanov v tem kontekstu,
saj sem vam `e enkrat razlo`il, da javnomnenjska analiza ka`e vzorec, da je samo 3% ljudi v tej republiki pripravljenih prodati nepremi~nino tujcem. In drugi~, seveda vlada,
kot sem `e dejal, ne more prodati oziroma razprodati zemlje. Ne prodali temve~ razprodali oziroma dali pa ste jo zastonj tisti, ki ste dovolili in {e vedno zahtevate, da se zemlja
vrne zastonj tujim veleposestnikom.
Tretji~, in ne nazadnje, zunanji minister, tukaj se strinjam z njegovo, na trenutke
tudi emocionalno, razlago, ampak postavite se v njegovo ko`o, zdaj `e tri leta poslu{a
eno in isto zgodbo. Zunanji minister je pa~ povedal na glas tisto, kar ve~ina dr`avljank
in ti dr`avljanov, ki ne pi{ejo gospodu Hvalici, se pa obra~ajo na primer na druge, da ne
bo javnost mislila, da so samo nezadovoljni v tej Republiki Sloveniji, je pa~ povedal tisto, kar te dr`avljanke in dr`avljani mislijo in govorijo o tem prerekanju v Dr`avnem
zboru izven te dvorane Dr`avnega zbora. Najlep{a hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Jaki~u. Gospod Ribi~i~.
Potem pa se jih je javilo {e nekaj, tako da se bodo replike nadaljevale.
dr. CIRIL RIBI^I^: Najprej se zahvaljujem predsedniku, ki je opozoril, da je {lo za
lapsus. Res je {lo za lapsus in se tudi opravi~ujem, da sem tako govoril. Zdaj je gospod
Puk{i~ neko novo jezikovno inovacijo, nek "novorek" tukaj uporabil, da sem nekaj
"zmu~kal". Ne vem od kod to, ampak jaz se opravi~ujem za lapsus, ki sem ga omenil. Nisem pa pri{el samo zaradi tega gor.
Prej sem polemiziral s tezami zunanjega ministra, ampak moram omeniti dve tezi,
ki sta pri{li iz opozicijskih vrst in s katerima se tudi ne strinjam. Ena zadeva Oglejski sporazum. Moram re~i, da to, kar gospod Peterle govori o tem, ko zagovarja oglejsko zadevo, mi ni prepri~ljivo. Moram re~i. Ni~ bolj ni prepri~ljivo od obrambe, ki jo ima vlada za
svojo politiko in za {panski kompromis. Stvar se ni za~ela z gospodom Thalerjem, mislim, da bi pretiravali. Za~ela se je z Oglejem, morda {e prej, nekateri omenjajo nekatere
napake `e dr. Rupla in tako dalje. Jaz se v to ne bi spu{~al, ampak ne bi pristal na tezo,
da je bilo do [panskega kompromisa vse v redu. Ni bilo v redu in so se prej za~ele resne
napake.
In drugo, kar je bilo sli{ati s strani obeh opozicijskih strank, ki sedijo na desni strani
te dvorane, tako Socialdemokratov kot Slovenskih kr{~anskih demokratov, so bili o~itki
nam, da smo podrpli to vlado. Ta neresnica se ve~krat ponavlja, v upanju, da se bo prijela. Zdru`ena lista socialnih demokratov ni podprla te vlade, sedanje vlade. Podprli smo
predsednika vlade, s katerim smo imeli sklenjeno koalicijsko pogodbo, ki se ni realizi-
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rala. Potem smo pa izrecno nasprotovali in glasovali proti tej vladi. In lahko ponovite
stokrat neresnico, ki je druga~na, ampak s tem pa~ tega ne boste spremenili. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Naslednja replika gospod Roberto Battelli, nato dr. Jo`e Zago`en.
ROBERTO BATTELLI: Hvala lepa. To je spet replika gospodu Pahorju, ki vztraja
pri tem, da zanika neko osnovno dejstvo in resnico. Mi nismo edini, ki morajo odpreti
nepremi~ninski trg, ~e se ho~emo integrirati v Evropsko unijo. To ni res. Vse dr`ave, ki
so imele take prepovedi v ustavi ali v zakonodaji, zdaj to odpravljajo. In to pred polnopravnim ~lanstvom. To je dejstvo, ne pa to, da smo mi edini, ki moramo to po~enjati. To
je ena od osnovnih stvari. Imamo primere in tudi vsa ta zgodba je bila ne{tetokrat tudi
`e objavljena v Poro~evalcu celo. To pa, kar se danes dogaja, me globoko skrbi, ker se
{e zmeraj in vztrajno ustvarja dolo~ena mera nestrpnosti v bistvu v javnem mnenju, se
pravi nekaj, kar sloni na neracionalnih podlagah in ki je potem zelo te`ko obvladljivo, je
pa zelo lahko uporabljivo v politi~ne namene ali pa celo v volilne namene in tako naprej. Zelo lahko uporabljivo pri obra~unu, ker to, kar se dogaja zadnje ~ase, je v resnici
neke vrste poskus obra~una med politi~nimi strankami. To ni, kako bi rekel, normalno
nasprotovanje razli~nih opcij, razli~nih pogledov, razli~nih konkretnih predlogov za
re{itev problemov, ki tarejo na{o dr`avo in dr`avljanke in dr`avljane. Skrakta, tako
po~etje se mi zdi zelo vpra{ljivo in do velike mere tudi neodgovorno in tu popolnoma
delim mnenje, ki ga je izrekel prej zunanji minister, gospod Thaler. @e srednjero~no bo
to lahko imelo zelo negativne posledice na na{i poti, ki naj bi vendarle, in zaradi tega se
tudi integriramo, ustvarjala neke nove prostore svobode za na{e dr`avljane in integriranje v Evropo je morda predvsem to.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Battelli. Ob vsem spo{tovanju do va{ih velik, velika ve~ina vsebine teh replik, tudi nastopa gospoda ministra
Thalerja, se dotika v bistvu pridru`itvenega sporazuma, ne pa teme in edine to~ke
dnevnega reda, ob kateri smo se danes zbrali. Naslednja replika dr. Jo`e Zago`en.
dr. JO@E ZAGO@EN: Spo{tovane kolegice in kolegi! Danes sem bil tukaj kar nekajkrat imenovan in mi dovolite, da povem tole. Najprej odgovor gospodu zunanjemu
ministru, ko mi je o~ital, da sem dejal, da je bil podpis tajen do nedavnega. Javen gotovo
ni bil, ~e je biv{i zunanji minister, gospod Peterle dejal, da je 3 mesece po tem zanj izvedel, potem je bil za mene in za ostale dr`avljane {e bolj tajen.
In drugo, odgovor gospodu Jaki~u. Veste, ob tem obisku nem{kega zveznega parlamenta, ko je bila tu gospodarska delegacija, sem zelo obzirno in po najbolj{i strokovni
vesti predstavil stanje v Sloveniji. Nih~e od prisotnih poslancev drugih strank me ni dopolnil ali ugovarjal, tako da ne vem, kje ste dobili tak{ne informacije. Sekretarki pa sta
vestno zapisali vsako besedo in jo lahko tudi preberemo. Enako je bilo pri obisku pred
dnevi, ko je pri{la k meni gospa nem{ka veleposlanica. Tudi v tem primeru so bili poleg
gospod podpredsednik in pa sekretarki, tako da v tem pogledu si ne dovolim kakr{nihkoli o~itkov o pristranosti.
In {e to. Ko govorite, da se izkori{~ajo zunanjepoliti~ne teme za notranjo politiko.
Ali mislite, da bi morali mol~ati, ko so ameri{ki kongresniki na odboru za obrambo
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vpra{ali, ali mislimo ali ne mislimo, da je preve~ ljudi prej{njega re`ima {e na vodilnih
polo`ajih? Ali ne mislimo, da je prav, da kupujemo oro`je v Izraelu, ko je ameri{ki interes ali pa ko je interes ameri{kih davkopla~evalcev, da bi ga prodajale tudi v dr`ave ~lanice Nata. Menim, da v demokrati~ni dru`bi imajo ob~ani in dr`avljani vso pravico, da
izvedo resnico, kaj se dogaja. In funkcija parlamenta v demokraciji je ravno v tem, da se
odpre ta dialog, da se te stvari dajo na mizo, da se o njih pogovorimo. @e, bili so ~asi, ko
je parlament kimal in potrjeval to, kar je prej odlo~il Centralni komite.
In na koncu. Ni~ od tega, gospod zunanji minister, ne bo pomagalo, da bi se ta vtis
o nedoletni zunanji politiki in tudi {kodljivi lahko na ta na~in popravil, kot vi to posku{ate. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod dr. Zago`en. Gospod Janez Jan{a in gospod Pahor in gospod Kacin. Torej dvaindvajseti je gospod Kacin.
JANEZ JAN[A: Ko je dr. France Bu~ar, takrat {e eden od vodilnih opozicijskih politikov ali politikov alternative, ker opozicija je bila takrat {e kontrarevolucija, leta 1987 v
Evropskem parlamentu oziroma v Svetu Evrope izrekel nekaj pikrih na ra~un takratne
oblasti v Sloveniji in Jugoslaviji, ga je takratni {ef Socialisti~ne zveze in tudi {ef poslanke, ki je preve~krat nastopila, imenoval za veleizdajalca. V nastopu gospoda Jaki~a prej
ta beseda ni bila uporabljena, ampak podtoni so bili podobni. Treba je enkrat vendarle
lo~iti med tem, kaj je blatenje dr`ave v tujini ali pa {kodenje dr`avi v tujini, kaj pa je kritika. Jaz mislim, da nih~e ni bolj {kodil tej dr`avi v tujini kot tisti, ki je pristal na italijanski
diktat, nih~e ni bolj {kodil tej dr`avi. Ampak pri tem opozicija in socialdemokrati nismo
imeli ni~ zraven. Jaz sem na sestanku z gospo Albrightovo dejansko gospej Albrightovi
na pro{njo Zdru`enja razla{~encev izro~il angle{ki prevod pisma, ki so ga razla{~enci `e
lansko leto predali predsedniku republike in je bilo objavljeno v vseh medijih. Jaz ne
vem, v ~em bi bila ta poteza nediplomatska, {e posebej zaradi tega, ker je gospa
dr`avna sekretarka `e pred tem, nekaj mesecev pred tem na sestanku z gospodom Drnov{kom sama opozorila, sama, bistveno pred tem, sama opozorila predsednika vlade,
na to zadevo, da se Slovenija, ko gre za denacionalizacijo, ne ravna v skladu s tistimi
vrednotami in kriteriji, ki so tudi temelj odnosov v Natu in Evropski zvezi. In dejansko
brez tega pogoja ne bo {lo, kljub temu, da spremenimo petkrat ustavo, z na{o potjo v
Evropsko zvezo naprej.
In {e gospodu Battelliju. Veste, gospod Battelli, dr`i, vse dr`ave, ki ho~ejo polnopravno ~lanstvo v Evropski zvezi, morajo sprostiti trg nepremi~nin. Ampak mi se pogovarjamo {ele o tem, ali bomo ratificirali mednarodno pogodbo, ki nas spu{~a v ~akalnico, ne v polnopravno ~lanstvo. In tukaj pa je velika razlika, {e devet dr`av je podpisalo
ta sporazum in vse te dr`ave, vseh teh devet dr`av, od Poljske do Bolgarije so si izpogajale bolj{i tretma, ko gre za nepremi~nine in {e posebej za zemlji{~a, ki jih lahko kupijo
tujci. V primerjavi, ki je bila tudi javno objavljena, ki je kon~no, bom rekel, javna, je pa
bilo potrebno, da je Ustavno sodi{~e to zapisalo v mnenje in v eno od pritrdilnih mnenj,
se jasno vidi, da je vseh teh devet dr`av izborilo, izpogajalo desetletno prehodno obdobje. Desetletno prehodno obdobje, v katerem so lahko tujci diskriminirani. Na{a vlada pa je izborila 0 + 4, ni~ za tiste, ki so kadarkoli tri leta bivali tukaj, in {tiri za vse ostale.
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Iz nacionalne obravnave sta izvzeti samo dve stvari, promet s kulturnimi spomeniki ter
loterija, stave in igralni{tvo. Loterija, stave in igralni{tvo to so stvari, ki so bile za to vlado
vrednote, ko so se pogajali.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Replika, gospod Pahor.
BORUT PAHOR: Ker se je spo{tovani kolega Battelli dvakrat zaustavil pri mojem
nastopu, bi mu rad kratko repliciral, ~eprav s kolegom Battellijem najmanj rad diskutiram o slovensko-italijanskih odnosih, tudi zato ne, ker sem jaz tisti, ki ve~krat poudarja,
da potem nastaja napa~en vstis, ~e{ da je on ambasador neke italijanske politike v
dr`avi, kar ni res. Vendar je bilo nekaj izjav takih, da so politi~no pomembne, ne glede
na govornika. Kolega Battelli je rekel tako: "Pa kaj zdaj problematizirate zahteve, ki so
implicirane v [panskem predlogu, saj gre ne nazadnje za neke zahteve, ki so na civilizacijski ravni sodobne Evrope?" Kolega Battelli dobro ve, da to ni res. In tukaj bi mu rad
pomagal z izjavo zunanjega ministra Martina leta 1994. Takole pravi: "Kar Italija zahteva
od Slovenije glede na~el stvarnega prava, ni v dosedanjih asociacijskih sporazumih,
vendar ~e Slovenija ne bo popustila, ne bomo imeli dobre vesti, da jo bomo podprli.
Slovenci morajo narediti korak, gesto dobre volje." Torej, kot si ti sam pravilno ocenil,
seveda ne gre za stvarno pravo, seveda ne gre za pravna na~ela. Na osnovi pravnih
na~el tisti, ki so tri leta `iveli na ozemlju Slovenije, ne bi imeli pravice do nakupa nepremi~nin. Gre za politiko. In o tej politiki danes moramo diskutirati. Pa tudi, ~e bo kak{en
od ljudi jezen, ~e{, da tratimo ~as. Zato, ker gre za pomembne dileme. Italija je od Slovenije terjala neupravi~ene zahteve. In Slovenija se ji, `al, ni znala postaviti po robu. [lo je
namre~ ravno za tisti dispozicijo, ki je tako zelo pomembna za slovensko dr`avo. Namre~, da je Slovenija Italiji nekaj dol`na, ker je Slovenija skozi 50 zadnjih let Italiji naredila zgodovinske krivice. Katere pa? Katere pa? Italija je vsiljevala na~elo diskontinuitete
med dr`avami in `al je prevelik del slovenske politike na koncu popustil in rekel: O.K.,
gremo na politiko diskontinuitete. Ne. Slovenija je morala od leta 1992 naprej trdno stati
za stali{~em, da so mednarodne pogodbe podpisane in da od njih ni odstopanja. In
O.K., glede tega smo kon~no le zmogli dovolj hrbtenice in vzdr`ali pred pritiski, da bi
{li neposredno v poseganje Osimskih sporazumov. In jaz sem bil vedno tisti, ki je rekel,
ki je znal re~i kljub temu, da je bil kasneje v opoziciji. To je vlada dobro storila. Ampak
`al, nismo imeli toliko notranje politi~ne mo~i, da bi do konca zdr`ali to bitko. In ta bitka je imela svoj konec, imela je svoj konec v stali{~ih, ki sem jih prej referiral z izjavo
Vaclava Havla. ^e gre za pogoje, ki so nesprejemljivi, ki niso utemeljeni v pravnih normah in v zgodovinskih okoli{~inah, potem je to za nas dovolj velik razlog, da za~asno
zaustavimo pogajanja. In jaz sem prepri~an, da smo spomladi leta 1994 imeli izjemno
prilo`nost, da bi ugnali italijanske zahteve in jih postavili na hladno. Takrat se je za~ela
slovenska politika doma lomiti in `al se je zlomila in na koncu smo pa~ pod temi pritiski
popustili. Ker se danes ve~ ne bom javljal k besedi - jaz teh diskusij ne odpiram zato, ker
bi mislil, da jih je treba vedno znova pogrevati, ampak ker, {e enkrat re~em, je treba iz
njih povle~i neki nauk. In ta je preve~ pomemben, da bi ga prezrli pri diskusiji, ki zadeva spremembo ustave. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Replika, gospod Kacin.
378

10. izredna seja DZ RS

JELKO KACIN: Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Kolegice in kolegi! Rad
bi repliciral dr. Zago`nu, ki je tukaj v razpravi o spremembi na{e ustave na~el temo, ki
nima s tem ni~ skupnega. Govoril je namre~ o {iritvi zveze Nato. Tako razumem njegovo razpravo o ameri{kih kongresnikih, ki da so govorili o nakupih oro`ja. Ampak tisto,
kar `elim tokrat povedati, je naslednje dejstvo. Noben od desetih, devetih kongresnikov in ene kongresnice, ki so bili v ekipi, ni omenjal nakupov oro`ja v Izraelu. Bil sem
na vseh treh sestankih, vedno je besedo imel en sam kongresnik in on je vedno rekel
naslednje: "Pri~akujem, da bodo firme - in na{tel je tri firme - imele mo`nost v prihodnji
Sloveniji sklepati posle." Nobena od teh firm ne proizvaja nobenega oro`ja, ki smo ga
mi kupili v Izraelu, zato vas prosim, da zlasti, ko gre za tujce, ne citirate na pamet in jim
ne polagate v usta stvari, ki jih niso rekli. Govorim pa o pogovorih, ki so potekali pri
predsedniku dr`ave, v Odboru za mednarodne odnose in Odboru za obrambo. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Spo{tovani! Repliciram temu, kar je prej gospod Jaki~ povedal.
On, ~e sem ga prav razumel, je govoril, kot da govori minister Thaler v imenu ve~ine
slovenskih dr`avljanov. Rad bi povedal, da je to zelo nesre~na obramba, kajti verjetno
nih~e med nami ne more re~i, da govori v imenu vsega ljudstva oziroma ve~ine slovenskih dr`avljanov. Najbli`je smo temu {e verjetno poslanci, ker smo neposredno izvoljeni, ~lani vlade so pa bili tukaj izvoljeni. Gotovo pa nima nih~e te pravice, da bi govoril v
imenu ve~ine, preden ne doka`e, da je ve~ina res za njim.
Glede diskontinuitete pa tole. Nasledil sem kot zunanji minister dedi{~ino gospoda
Rupla. V nekem pismu je pisalo o nekak{nem posodabljanju sporazumov. Na podlagi
te dedi{~ine smo ustanovili ve~ bilateralnih komisij. Nekatere med njimi so zelo dobro
delale, nekatere niso dale~ pri{le. Zgodovinska recimo v za~udenje, presenetljivo dale~
in kar se mene ti~e, ni nobenega problema diskontinuitete, Osimo je vzdr`al, je bil v
Ogleju tudi potrjen, nobenih koncesij v tem smislu ni bilo. Seveda pa je v teh na novo
nastalih odnosih, ki so pa temeljili na priznanju tega, kar sta obe dr`avi sklenili v
prej{njem okviru, torej v teh zadevah smo zadeve dr`ali in tukaj ne vidim nobene dikontinuitete.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Pred gospodom Jaki~em je gospod Battelli, nato pa gospod Potr~.
ROBERTO BATTELLI: Spo{tovani! Borut pogreva stvari, ki so na nek na~in prese`ene. In v to~ki, in tu ponavljam, ki vidi vse pridru`ene ~lanice v polo`aju, ko odpirajo nepremi~ninski trg. To dela vsaka pridru`ena dr`ava. Ta, ki se ho~e ta trenutek pridru`iti, mora `e imeti nastavke za odprtje tega. To je dejstvo. Evropska unija, kjer deluje
enotni trg, ne pridru`uje ve~ nikogar, ki ne odpira nepremi~ninskega trga. To je to dejstvo. 1991. leta to ni bil pogoj. 1996. leta, 1997. leta, leta 2000 to je pogoj. Sedaj, gospod
Jan{a pravi, izposlovali so 0+4. Dobro, ampak vemo, da se bo {iritev dogajala z
dolo~enim tempom, ki ga postavlja Bruselj in ti, ki so si vzeli 10 let ~asa in ki so gospodarsko - to ponavljam, vsi imamo o tem tudi podatke - na slab{em, kot je Slovenija, so si
vzeli 10 let. O~itno, ~e `elimo v Evropo, ocenjujemo, da na{e gospodarstvo in na{ prav10. izredna seja DZ RS
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ni red in socialna politika in vse skupaj to prenese, da se odpremo prej. Zaradi tega ponavljam, da ni potrebno toliko dramatizirati te zadeve, da sedaj odpiramo nepremi~ninski trg in normalne pogoje, v kolikor ho~emo v Evropsko unijo. To, da pa ima {panski
predlog dva momenta in da je eden od teh momentov politi~ni, bolj kot samo pravni, to
sem tudi sam rekel in sem tudi povedal, kje vidim pomen tega. Ampak vendar, mi vstopamo v nek klub, kjer se {e zmeraj zadeve dogajajo s konsenzom. In sedaj, ker ~e bi ne
re{ili na te na~ine to zadevo, potem bi bilo potrebno na kak{en drug na~in. In ti pravi{
sedaj po receptu Sudetov oziroma po receptu ^e{ke in Nem~ije in vse to, ampak verjemi, ti dobro pozna{ to problematiko, verjemi, da na tisti osnovi, iz zgodovinskih in mednarodnopravnih razlogov, z Italijo se ne da na enak na~in re{iti. Ne, se ne da, ker je bilo
`e tudi to preverjeno. Po drugi strani pa, ponavljam, po drugi strani, ponavljam, ta trenutek nem{ki dr`avljan sme kupovati nepremi~nine na ^e{kem.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Battelli. Gospod Jaki~.
ROMAN JAKI^: Hvala za besedo! Se ne bom ve~ ogla{al, samo, gospod Peterle,
jaz sem govoril o ve~ini dr`avljank in dr`avljanov, ki ne pi{ejo gospodu Hvalici. Hotel
sem povedati, da seveda obstaja tudi drugi pol, da se ne bi mislilo, da je ta vlada v svojih
akcijah solisti~na. Hotel sem povedati, da je tudi en del dr`avljank in dr`avljanov, ki se s
to politiko strinjajo, ne nazadnje {e ve~ kot 60% je le-takih, ki podpira politiko oziroma
vstop Slovenije v EU.
Dr. Jo`etu Zago`nu, pa~, to je dobra diplomatska navada, da se seveda takih razgovorov ne snema, so sicer zapiski, zato sem seveda jaz informacijo dobil od delegacije, ki
je prisostvovala temu razgovoru med na{im gospodarskim odborom in pa odborom
Bundestaga.
Gospodu Jan{i v odgovor. Se opravi~ujem, ~e me je razumel glede pisma. Nisem
govoril in nisem imel v mislih pisma razla{~encev. Govoril sem seveda o va{em nastopu, in tu sem zopet dobil informacijo od delegacije, ki se je z vami udele`ila tega sestanka. Sicer o va{em nastopu, da v Sloveniji ni svobode medijev. In to je povezava s tistim,
o ~emer sem prej govoril, da zunanja politika se izkori{~a za notranjepoliti~no bojevanje. Poglejte, dvojna igra. Dvojna igra je v tem primeru, ~e vzamemo primer tako imenovanih razumnikov oziroma 31 podpisnikov. Delali so vse in delajo vse ali pa so delali,
da Slovenija ne bi pri{la v Evropsko unijo oziroma da bi na to~ki Evropske unije vlada
padla. To so pisma, podpisi, referendumi itn. In seveda, ko vidijo, da je ta zgodba mimo
in da se je vlada `e zelo dobro pribli`ala Evropski uniji in celo komisarji predlagajo Ministrskemu svetu sprejem v Evropsko unijo, potem ti isti ljudje pozivajo vlado, naj odstopi, ker zaostaja v pribli`evanju za normativi Evropske unije. Seveda zaostaja, ~e se pa
mora 3 leta ukvarjati, da notranjepoliti~no situacijo in pa klimo miri. In samo o tem sem
govoril. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Potr~.
MIRAN POTR^: Hvala lepa. Ogla{am se iz razloga, ker bi hotel povedati svoj pogled, svoje mnenje in konec koncev tudi preveriti, ali mogo~e imam v svojih dokumentih in v svojem spominu kak{no napa~no predstavo. Ne moti me namre~ to, ~e poslanke
in poslanci, pa tudi ministri in predstavniki vlade govorijo o razli~nih ocenah nekaterih
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mo`nosti in dejstev. Moti pa me, kadar naenkrat, vsaj po mojem prepri~anju, prihaja
tudi do popolnoma razli~ne interpretacije in ocene dejstev. Jaz jih imam nekatere na
druga~en na~in v predstavi in na dve stvari bi rad opozoril.
Poglejte, jaz sem prepri~an, da vsi tisti, ki govorimo ali pa govorite o problemu pogojev vstopanja Slovenije v Evropsko unijo, vsaj tisti, ki ste blizu mojim pogledom, o
tem ne govorite zato, ker ne bi isto~asno poudarili, da je treba ustavo spremeniti, da je
treba sporazum, Evropski, pridru`itveni ratificirati, da pa vam je ali nam je `al, da so pogoji druga~ni, kot so bili za nekatere druge dr`ave. In ti druga~ni pogoji so za mene kot
dejstvo, ki ga je potrdila tudi vlada, doslej bili, da pa~ moramo sprejeti z dnevom podpisa ratifikacijskega ali pridru`itvenega sporazuma tudi mo`nost nakupa nepremi~nin
dr`avljanov Evropske unije, ki so kadarkoli 3 leta neprekinjeno prebivali na ozemlju
Slovenije, Republike Slovenije. Bile so razlike v interpretacijah, pa mislim, da pojasnjene, kaj to pomeni, ne samostojne in neodvisne Slovenije, ampak ozemlja Republike Slovenije. In drugo, da moramo za podpis pridru`itvenega sporazuma ustvariti vse podlage za to, da bo spro{~en nepremi~ninski trg, v na{em primeru, kot je nekdo rekel, ni~
plus {tiri oziroma {tiri leta po uveljavitvi pridru`itvenega sporazuma z razli~no interpretacijo, da to velja ne glede na to, ali bomo v roku {tirih let postali polnopravni ~lani. Drugi, jaz mislim, da je ta druga interpretacija in upam, da je prava, pod pogojem, da bo v
tem ~asu tudi zagotovljeno polnopravno ~lanstvo. In to sta dve stvari, ki ju ostali niso
doslej morali podpisati. Razli~na pa je za mene lahko intepretacija, ali je bilo to nujno in
druga~e ni bilo mogo~e ali pa je eventualno bilo tudi druga~e mogo~e. Jaz osebno nisem dobil dovolj zagotovil, da tudi druga~e ni bilo mogo~e, zato razpravo o tem dovoljujem in mislim, da ne {kodi za bodo~a ravnanja.
Drugo, kar sem `elel opozoriti, je pa dejstvo - jaz sem sicer pri~akoval, da bo tudi
eventualno gospod predsednik kak{no re~ povedal, torej neprijetno mi je, ~e, kar sicer
ni ni~ novega, sestanke, na katerih, ali pa sre~anja, na katerih skupaj smo, interpretira
vsak po svojem okusu, zato si bom tudi jaz to drznil in dovolil: Jaz glede vpra{anj, ki so
bila tukaj prisotna, namre~ okoli razmer v Sloveniji, okoli vro~itve pisma razla{~encev,
interpretiram stvar med ostalim tudi tako, da je tudi zaradi tega, ne trdim pa samo zaradi
tega, bilo dano opozorilo gospe dr`avne sekretarke, da bi po njenem mnenju napredovanju Slovenije v pogajanjih z Natom najbolj {kodovalo, ~e bi dosedanjo odlo~itev Nata
{teli kot povod za nadaljevanje notranjepoliti~ne konfrontacije. Osebno sem tako razumel in zato `elim tudi tu povedati, ker se mi zdi {koda, res {koda, da posku{amo stvari
intepretirati vsak po svoje, da jih posku{amo uporabljati, mnogokrat tudi zlorabljati v
svoje notranjepoliti~ne interese, biti mnogokrat na tej to~ki neobjektivni, saj veste, kolikorat smo `e sli{ali od poslancev, popolnoma meritorno mnenje o tem, kaj so razlogi, in
to obi~ajno samo eden, ali pa eden najpomembnej{i, zakaj smo ali nismo nekaj dosegli
v mednarodni politiki. Bojim se, da je, vsaj jaz sem tako razumel gospo Albrightovo, najve~ razlogov za to v politiki teh dr`av, potem pa {ele v tistih drobnih stvareh, ki mi mislimo, da so najpomembnej{e. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Tudi sam se bom priglasil k repliki, po vrsti, kot so. Torej, naslednji je gospod Ivo Hvalica.
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IVO HVALICA: Hvala lepa. Spo{tovani! Nisem se nameraval ve~ javiti k besedi,
ampak gospod Jaki~ ne da miru in je najmanj dvakrat omenil moje ime. Moram opozoriti gospoda Jaki~a na nekaj, da jaz nisem {e govoril tu, za to govornico, da me kli~ejo, da
mi pi{ejo dr`avljani in dr`avljanke. To je va{a terminologija in je veliko razli~na od
moje, jaz sem rekel ljudje, pri ~emer sem mislil na Slovenke in Slovence. Ne, ne, je velika razlika. Vi brez 160 tiso~ dr`avljank in dr`avljanov ne bi bili tam, kjer ste, gospod
Jaki~! Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Naslednja replika. Prosil bi poslanke in poslance, da pri nastopih upo{tevate osnovni kriterij, to je spo{tovanje mnenja poslanca in
poslanke. Lahko pa svoje mnenje seveda argumentirano poveste. Naslednji je gospod
Janez Jan{a, potem sem se priglasil k repliki sam.
JANEZ JAN[A: Jaz verjamem, da si je gospod Potr~ razgovor z dr`avno sekretarko
ZDA v soboto pa~ razlagal po svoje. Vsak, ki je bil tam, si najbr` to lahko tolma~i po svoje. ^udi pa me, da je dal to razlago za to govornico gospod Jaki~, ki ga tam ni bilo. @e
dvakrat je razlagal in kritiziral moje nastope, ~eprav je rekel, da je to sli{al nekako od
drugih. Jaz sem govoril na tem sestanku o svobodi medijev, povedal sem jasno in glasno tisto, kar mislim, in sem povedal `e ve~krat. Namre~ od {tirih dnevnikov, ki izhajajo
v Sloveniji, da so vsi provladni, da tukaj ni ravnote`ja in da, kar se tega ti~e, ve~ kot polovica volilcev te dr`ave nima svojega dnevnika niti ni tukaj profesionalnega dnevnika,
ki bi stvari nepristransko komentiral. Ne nazadnje moram re~i, da je zagotovo dr`avna
sekretarka sama bila prek ambasade ali kakorkoli druga~e, preden je pri{la v to dr`avo,
seznanjena o tem, da jo je glavni provladni dnevnik ~asnik Delo, ki je samostojen samo
{e od vseh drugih razen od Liberalne demokracije, ozna~il za ~e{ko @idinjo s sumljivo
preteklostjo in da je predsednika Clintona ta glavni vladni dnevnik Delo v svojem komentarju ozna~il za `enskarja, ki ima sam s sabo dovolj problemov, potem ko so
Zdru`ene dr`ave Amerike dale veto na vstop Slovenije v Nato v prvem krogu. Taka je
taka situacija. [kodi nam situacija sama, ne pa da o njej razpravljamo in da jo sku{amo
izbolj{ati. Znebite se enkrat te logike, da nam {kodijo tisti, ki odkrivajo nepravilnosti in
ki kritizirajo tako situacijo. [kodite tej dr`avi tisti, ki tako situacijo povzro~ate.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Dovolite, da se sam priglasim k
repliki.
JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi! Danes je bila v replikah ve~krat omenjena
tudi vsebina, po moji oceni zelo pomembnega pogovora delegacije Dr`avnega zbora,
ki sem jo sam vodil in v kateri so bili predstavniki vseh poslanskih skupin, predsednik
Odbora za zunanjo politiko in Odbora za obrambo z ameri{ko dr`avno sekretarko Madeleine Albright. Najprej se nisem `elel oglasiti, zdaj pa ~utim dol`nost, da se oglasim.
Takoj po tem sre~anju sem naredil kratek povzetek tega pogovora in bi rad povedal naslednje.
Na tem sre~anju je gospa dr`avna sekretarka rekla naslednje: "Zelo je pomembno,
da Slovenija madridske in ameri{ke odlo~itve ne dojame kot negativno sodbo o Sloveniji." Prav tako je rekla in je poudarila, da bi bila velika napaka, ~e bi Slovenija ameri{ko
in madridsko odlo~itev dojela kot `alitev. Jaz ne morem povzeti vsega tega, kar imam
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zapisano, ampak samo nekatere stvari, ki so pomembne v kontekstu razprav ob replikah. Njeno stali{~e je bilo naslednje: "Razumemo in globoko spo{tujemo in razpoznavamo razvoj, ki ga je naredila Slovenija. Aktivno in z ve~jo odgovornostjo za svoje sosedstvo prevzemite in poka`ite trden ob~utek regionalne odgovornosti. Nadaljujte in
pospe{ite za~rtano voja{ko reformo in reorganizacijo. Pove~ajte in pospe{ite reforme
na podro~ju gospodarstva, predvsem se odpirajte zadovoljevanju tujih investicij. Sedanji proces spreminjanja ustave je, upajmo, dobra pot v tej smeri."
Ko so potem nastopili skoraj vsi predstavniki poslanskih skupin, vsak je nastopil s
svojim pogledom in tudi s svojo odgovornostjo, je imela {e nekaj stali{~, ki jih lahko
povzamem. Eksplicitno je poudarila, da je Slovenija v ZDA visoko cenjena. Eksplicitno
je poudarila, da se odlo~itve o Natu ne sprejemajo na osnovi tega, kar se je dogajalo v
preteklosti, ampak na osnovi sedanjega vedenja in rezultatov kandidatk za ~lanstvo ter
na osnovi zavesti teh kandidatk za njihovo vedenje in dr`o v prihodnosti. Posebej je
poudarila trdno ameri{ko stali{~e, da bi v primeru, ~e diskusija o Natu postane notranjepoliti~ni spor v Sloveniji, ko bi madridsko odlo~itev opozicija izrabila za kritiko in
obto`evanje vladajo~e politike, ZDA tega ne ocenjevale kot pozitivno. ZDA ocenjujejo,
da je za Slovenijo in njene nacionalne interese v mednarodnem prostoru zelo pomembno, da njena mednarodna politika in delovanje postaneta nestrankarska, zanimivo,
uporabila je to besedo. Mislim, da prisotni ~lani, tisti, ki ste bili zraven, mi lahko pri tem
potrdite. Torej neobremenjeno z medstrankarskimi obra~uni. Tudi ZDA, zlasti pa administracija, ki jo predstavlja, v svojem lastnem notranjepoliti~nem delovanju to ocenjuje
kot najpomembnej{e za nacionalne interese dr`ave. In njen citat, ki smo ga zapisali, to
je vse samo po zapisu, na roko seveda, spomin: "Ne nosite svojih doma~ih sporov ven,
ker s tem {kodujete svoji lastni mednarodni politiki in svojemu ugledu v svetu." To je
povedala gospa dr`avna sekretarka. Ob zaklju~ku pa je poudarila, da je va`no, da Slovenija nadaljuje sedanjo pot s {e bolj aktivnim odpiranjem na gospodarskem podro~ju,
naj se ne zapira do tujih investicij, je ponovila, in ekonomskih interesov mednarodnih
subjektov, saj so ZDA prepri~ane, da bo Slovenija s tem koristila svojemu nadaljnjemu
uspe{nemu razvoju. In na koncu je dodala, da ZDA Slovenijo v tem trenutku dejansko
vidijo kot najbolj{o kandidatko za nadaljevanje {iritve Nata. Bodo~a odlo~itev pa bo seveda odvisna predvsem od tega, kako bo Slovenija nadaljevala svojo pot. To je po spominu tistih, ki so bili zraven in ko so zapisali to razpravo, sem povzel nekatere besede,
ki so bile izre~ene na tem zelo pomembnem sre~anju. To sre~anje je bilo klasi~no
sre~anje predstavnikov parlamentarnih strank. Razli~na mnenja so bila, razli~na mnenja, nih~e ni nikogar oviral, vsak je povedal svoje. Mislim pa, da je korektno, da sem povedal svoje videnje tega zelo pomembnega sre~anja. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Mislim, da se je k repliki priglasil gospod
Jan{a. Prosim.
JANEZ JAN[A: No, po svoje je razumljivo, da tisti, ki smo bili na tem sestanku, pa~
povemo tukaj svoje vtise o tem, kaj se je tam govorilo, kaj si je kdo zapisal in kaj je kdo
razumel. Manj je razumljivo, da to po~nejo tudi tisti, ki jih tam ni bilo. Ampak od predsednika Dr`avnega zbora in od tistega, ki je vodil to delegacijo, bi pa tukaj pri~akovali,
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~e `e govori o tem, da govori celovito. Sicer ste dejali, gospod predsednik, da citirate
nekaj od tega, kar ste si zapisali takoj po tem sestanku. Jaz sem si tudi pisal, pa marsikdo
si je, ki je bil tam zraven na tistem skoraj eno uro dolgem razgovoru, si je tudi pisal in to,
kar ste vi predstavili, pa~ ni bilo vse, kar je bilo tam re~eno.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Se strinjam.
JANEZ JAN[A: Ja, {e marsikaj drugega je bilo re~eno, kar pa~ ne gre tako v prid
vladi in vladajo~i koaliciji, kot pa to zveni iz va{ega nastopa. Re~eno je bilo tudi, da je
treba pospe{iti nekatere reforme, in v vojski in politi~ne in gospodarske. Re~eno je bilo
tudi, da se v bo v naslednjih dveh letih spremljalo to, kar se bo dogajalo v Sloveniji in da
se bo ~ez dve leti, ko se bo odlo~alo o tem, ali {iritev bo in katere dr`ave bodo, to
upo{tevalo. In re~eno je bilo tudi zelo jasno, da ne morejo dati nobenih garancij, lahko
jaz citiram: "Ne morem, kljub temu" je rekla, "vam ne morem dati nobenih garancij, ne
za {iritev, ne za to, da bo kdo direktno zraven, ampak pa~ nadaljujete z reformami."
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Se strinjam gospod Jan{a, {e posebej ta va{a
zadnja misel je bila eksplicitno tako re~ena, kot ste jo povedali. Torej jaz sem prej naredil napako, pred gospod Jan{em sta bila prijavljena dva. Proceduralno imate, potem
imate prednost.
ROMAN JAKI^: Hvala za besedo, gospod predsednik! Jaz bi prosil, da se v bodo~e
poslance, ki kr{ijo ustavo Republike Slovenije, na to kr{itev opozori. 14. ~len ustave Republike Slovenije pravi: "V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake ~lovekove pravice in temeljne svobo{~ine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero; politi~no ali
drugo prepri~anje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, dru`beni polo`aj ali katerokoli
drugo osebno okoli{~ino. Vsi so pred zakonom enaki." V Sloveniji se ne delimo na ljudi,
je enako Slovenci, Slovenke in na drugi strani, po definiciji gospoda Hvalice, dr`avljanke in dr`avljani, ki niso ljudje oziroma Slovenci in Slovenke. In pa seveda kr{itev 63.
~lena. Prvi odstavek 63. ~lena ustave Republike Slovenije pravi: "Protiustavno je vsakr{no spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje
narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovra{tva in nestrpnosti." Prosim, da se seveda ustava upo{teva, ~e ne drugje, vsaj za to govornico. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala, gospod Jaki~. Tukaj gre za zelo odgovorno vlogo predsedujo~ega, ki pa~ je v te`ki nalogi, da oceni, kdaj kdo od razpravljalcev gre pa~ prek meje oziroma na tak na~in nastopi, da lahko v smislu va{e razlage tudi
kr{i ustavne dolo~be. Moje temeljno sporo~ilo in mnenje je, da naj vsak poslanec sam
oceni in resni~no posku{a maksimalno kulturno nastopati in s svojimi argumenti nikakor ne `aliti ljudi in poslank in poslancev, ki svoje argumente tukaj povedo. Lahko smo
zelo ostri, nikakor pa ne smemo iti prek meja in iti v tisto situacijo, ki mu re~emo, da
smo `alili. Torej nastopa gospoda Hvalice, morda sem ga premalo pozorno poslu{al, nisem razumel, tako kot ste ga razumeli vi. Lahko sem napa~no intepretiral, torej apeliram
na vse nas, da mirno nadaljujemo razpravo.
Boste dobili besedo, po vrsti, gospod Hvalica, naslednji je za repliko prijavljen gospod Puk{i~. Gospod Puk{i~ je bil `e prej prijavljen za repliko, tako je.
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FRANC PUK[I^: Hvala, predsedujo~i. Res je, tako kot sta ugotovila, sem se prej
prijavil za repliko.
Mene na sestanku z gospo dr`avno sekretarko Albrightovo ni bilo, sem pa poslu{al
nekaj televizijo in radio in sem seveda njeno sporo~ilo reforme razumel po svoje. Zato
ker sem pa~ razumel po svoje. Reforme v naslednjih 2 letih, sem razumel v tem sporo~ilu, je reforma slovenske vlade. Zato sem seveda predlagal, gospod Jaki~, da slovenska vlada, ~imprej in ~imprej odstopi, ker je to resni~no najbolj{e za slovensko dr`avo.
[e toliko bolj, ker si je pred letom dni zadala nekako nalogo, prva naloga Nato, potem Evropska skupnost in tako dalje. Pa ker prve naloge ni dosegla, je vpra{anje, kdaj in
kako in ~e sploh ima, za mene verjetno ve~ ta vlada kredibilnosti za opravljanje druge
naloge nima.
Drugo. Gospod Battelli govori o spremembi ustave. Seveda, o tem smo se odlo~ili
in spremembo ustave, ja, to smo povedali. Vendar {panski kompromis. Jasno in glasno
sem dvakrat, trikrat tukaj vpra{al, povejte mi eno od pridru`enih ~lanic, ki ima tako
~udovit {panski kompromis, kot ga ima na{a dr`ava. Je ni, je ni. Ampak nobeden na to
ni odgovoril, seveda s strani vlade sem to pri~akoval.
Zaradi spremembe ustave pred vstopom v Evropo; ja, rekli smo, in ~e je `e potrebno, tudi tokrat, pa~ na za~etku, zaradi kredibilnosti to, kar je prej rekel gospod Pahor,
zaradi kredibilnosti tega, kar je bilo narejeno. O.K. To zato, ker so bile napake narejene.
Druga~e povejmo slovenski javnosti in javno priznajmo, da bi lahko nastopil trenutek
spremembe ustave, neko~, dalje, ~ez nekaj let. Ko bi mogo~e postali enakopravni ~lani
evropske skupnosti ali pa ob polno~i ni~, ni~, ko bi naslednje jutro se zbudili kot enakopravni ~lani Evropske skupnosti. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Puk{i~. Besedo ima gospod Dem{ar. Prav tako bom predlagal, da bomo, ko bomo iz~rpali replike, za nekaj trenutkov prekinili sejo, da se nekoliko osve`imo in potem nadaljujemo. Imamo {e devet
razpravljavcev, da potem tudi zaklju~imo in glasujemo.
Prosim, gospod Dem{ar.
VINCENCIJ DEM[AR: Hvala za besedo. @al mi je, da je gospod Battelli od{el, ker
moja pripomba je na izvajanje gospoda Battellija. Ko je za~el primerjavo ^e{ka - sudetski Nemci in Primorska, kjer je bistvena razlika. Ker verjamem, da `e dolgo ~asa ta pogovor te~e, samo najavljam, da sem temu natan~no sledil, kaj je gospod Battelli tukaj
za~el primerjati. In mislim, da primerjave, tak{ne, kot jo je on za~el, je ni mogo~e nadaljevati, ~eprav je on sredi , vsaj tak ob~utek sem imel, sredi primerjave ugotovil, da se
mu to ne bo dobro kon~alo. Sudetski Nemce in pa Primorsko primerjati mislim, da to pa
`e vsaj osnovno poznavanje na{e nacionalne zgodovine iz osnovne {ole zahteva, da
tak{na primerjava ni mo`na. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jaki~, vi ne `elite ve~ replike? (Ne.) Potem sta gospod Hvalica in gospod Moge.
IVO HVALICA: Hvala lepa. In {e enkrat hvala lepa gospod predsednik, da niste nasedli provokaciji gospoda Jaki~a! Imam ob~utek, da je on tukaj v prvi klopi predvsem
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zaradi provociranja. Moj odgovor je zelo kratek. Sem zelo... Ne, to ni bilo proceduralno.
Proceduralno vpra{anje ima, poglejte, opozorite ga, da me ne sme motiti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Hvalica! Na koga boste replicirali?
IVO HVALICA: Repliciram gospodu Jaki~u, ker ni imel proceduralnega predloga,
ampak on je pri{el sem enostavno provocirati.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Mene je gospod Jaki~ opozoril, da sem pa~
napa~no vodil sejo in da sem kr{il poslovnik oziroma da nisem upo{teval dolo~be ustave. Torej, to je klasi~en nastop, ki se mu re~e proceduralni nastop in vas prosim iz korektnosti, da njemu ne replicirate, ker mu ne morete. Prosim vas.
IVO HVALICA: Torej, zakaj ste mi dali pa besedo?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Nisem vedel, na koga boste replicirali.
IVO HVALICA: Ne, ne, jasno sem pokazal, da repliciram. Zdaj je tukaj nerodna situacija. Ali mi pustite izgovoriti do konca svojo misel?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim, izvolite misel in potem boste...
IVO HVALICA: Hvala lepa. [e enkrat se vam zahvaljujem, da niste nasedli provokaciji, sicer pa odgovor je zelo kratek. ^e ma~ki na rep stopi{, zacvili.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. [e zadnja replika. Gospod Moge.
Zunaj je posvetilo sonce, tako da smo lahko kar optimisti. Gospod Moge.
RUDOLF MOGE: Predsedujo~i, najlep{a hvala za besedo. Bom kratek, ker je replika. Pri~akoval sem, da se bodo iz tega mesta Slovenci dvignili pa~ vsaj na svetovni nivo,
ne pa, da bodo govorili samo o Sloveniji. Da se bodo spomnili tistih ~asov, ko je Amerika brezobzirno pobila vse Indijance, zatrla njihovo kulturo, osvojila ozemlje, ko je iz
Afrike uvozila su`nje, ko je Evropa `e davno na to pozabila, ko smo v Evropi imeli u~enjake, kot so Gauss, Legendre in {e vsi ostali z Isaacom Newtonom, pa skladatelje, kot so
Wagner, Verdi in podobne re~i in da bodo govorili o tem, kaj nam je Evropejcem prinesla 2. svetovna vojna, kak{ne koristi smo imeli od nje, od milijonov mrtvih oziroma, kdo
je dejansko imel korist od teh dveh svetovnih vojn oziroma od te morije v tem ~asu. Mislil sem, da bo nekdo dejal {e tole, da je tudi objektiv te kamere iz Japonske, da ko bom
vstopal skozi vrata, bom zagledal japonske avtomobile, da bom doma vklju~il svoje
re~i, ali televizijo ali pa video, bo tudi iz Japonske in da smo pa~ v tem ~asu na tak{ni
stopnji, da pamet prevladuje, ne pa mi{ice in da bomo bolj o pameti govorili kot pa o
medsebojnem zmerjanju. Vemo, alternative, kak{ne so, na Manhattanu Japonska kupuje neboti~nike. Amerika sama v tem trgovinskem delu in v tem, kar lahko svetu ponudi,
ni toliko mo~na, da bi lahko bila en enakovreden pol pri teh trgovinah. Potrebuje Evropo. Evropa tudi potrebuje, da bi se te svoje stare miselnosti, ki {e vedno kraljuje v nas,
ker se en z drugim zmerjamo in kregamo namesto, da bi nekaj bolj{ega, nekaj dobrega v
tem videli, se vsega samo bojimo, bi morala nek nov lik dobiti in z novimi demokracijami, z nami bi moralo biti to razmi{ljanje, po mojem mnenju druga~e. Tako pa danes v
tem parlamentu kraljuje tale latinska misel "audaciter calumniare, semper aliquid haeret
" ali "pridno obrekuje, vedno se nekaj prime".
Ob tem obrekovanju sem se javil tukajle tudi k repliki zaradi tega, vsi vemo, kdo je
bil avtor Labodjega speva, vsi vemo in vemo, kaj je Labodji spev za novinarje pomenil.
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Zdi se mi, da je tudi grdo obrekovanje tole, za tem odrom bilo re~eno s strani prvaka Socialdemokratov, da so {tirje najbolj vplivni ~asopisi na strani opozicije. ^e bi bili na strani opozicije ali ~e bi, pardon, pozicije in ~e bi bili na strani opozicije, se mi zdi, da bi bilo
to za neodvisno novinarstvo nedopustno. Zdi se mi {e, da se na{i novinarji, vsaj ~asopisi, ki jih berem, razen dveh, te bom kasneje povedal, dr`ijo tega, da niso ne na eni, ne na
drugi strani, posku{ajo objektivno poro~ati. Kdorkoli pa ~ita, kar je tipi~ni zor, kako naj
stranka novinarja udari po glavi in kako naj s svojimi zamislimi prodre v ~asopisje, sta
pa gotovo, vsaj zame, dva ~asopisa. Prva je Demokracija, ko berem, vem na kak{nem
nivoju in komu slu`i, in druga re~ je MAG in zato se jaz v tem izvajanju gospoda Janeza
Jan{a, da ima pozicija v rokah dolo~ene ~asopisne hi{e, ne strinjam.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Predlagam, da s tem zaklju~imo z
replikami. Ja, tretnutek, gospod Peterle, ker imam sam predlog proceduralne narave.
Bilo je 35 replik na nastop gospoda Thalerja. Za nastop so pa prijavljeni gospod Maks
Lavrinc, Izidor Rejc, Vladimir ^eligoj, Jo`e Jerov{ek, dr. Hren-Vencljeva, Jelko Kacin,
Aurelio Juri in Franci Rokavec. Moj predlog je naslednji, da bi do 17.45 prekinili z delom
in potem sejo nadaljevali z razpravami poslank in poslancev in na koncu razprave se
potem z glasovanjem odlo~ili o spremembi ustave. Gospod Peterle, imate druga~en
proceduralni predlog? Prosim, gospod Peterle.
ALOJZ PETERLE: Gospod predsednik, ker smo tukaj v eni najpomembnej{ih institucij slovenske dr`ave, in ne samo zato, ker danes tukaj spreminjamo ali bomo spremenili slovensko ustavo, predlagam, da se ta hi{a prva obna{a v skladu z dr`avotvornimi
merili in prosim, da se teh dvajset minut pavze izkoristi za to, da se ta hi{a kon~no opremi s slovensko zastavo, ki naj krasi Dr`avni zbor odslej naprej. Prosim.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej sejo prekinjamo do 17.45 ure.

***
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Kolegice in kolegi! Nadaljujemo izredno sejo.
Ugotavljamo sklep~nost! (37 prisotnih.) Ponovno ugotavljamo sklep~nost! [e gospod
Gasparini. (56 prisotnih.)
Ugotavljam, da je Dr`avni zbor sklep~en in lahko nadaljuje delo.
V vmesnem ~asu smo tudi re{ili nekatere proceduralne predloge. Glede same
opreme dvorane ob vseh zasedanjih pa mislim, da je to vpra{anje, o katerem se lahko
tudi dogovorimo, ali na seji kolegija, tako da to ne bi bila ve~ potem zadeva proceduralnih vpra{anj.
Naslednji, ki je prijavljen, je ~akal dve uri nastop, je gospod Maks Lavrinc. Za njim
naj se pripravi gospod Izidor Rejc. Dovolil bi si kratko `eljo, da bi bile va{e razprave
tak{ne, da bi bilo ~im manj replik.
Prosim gospod Lavrinc.
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MAKSIMILJAN LAVRINC: Hvala, gospod predsednik. Posku{al bom razpravljati v
to smer, vendar je dana{nji dan ta prostor do te mere nabit z neko negativno energijo, da
je verjetno kar te`ko razpravljati, ne da bi pri tem v koga dregnil, ki pa~ druga~e misli.
Navsezadnje sem tudi sam razmi{ljal, takrat ko smo se o tej razpravi pripravljali, da bo
predvsem dala nekaj, kar bi lahko pomagalo, torej k nekemu so`itju, k nekemu skupnemu nastopu, pa se je `al izcimilo povsem nekaj drugega, vsaj zame. Mislim, da je vse
skupaj izpadlo predvsem kot napad na vlado oziroma na njenega predsednika in {e posebej seveda na zunanjega ministra, {e posebej potem po njegovi razpravi, ko se je na
nek na~in branil. "Vsake o~i pa~ imajo svojega malarja" in poglejte, ~e predsednika SDS
moti ta fotografija, kjer je pa~ na njej tudi zunanji minister Zoran Thaler - ne moti ga sicer
tukaj nekdo, ki je na pol samo na tej fotografiji in vzame to kot nekaj neprimernega, torej kot zunanjemu ministru neprimerno obna{anje, sam pa na primer "jamra" tukaj gospe Albrightovi, ko je na obisku - torej, enkrat je vatel tak{en, drugi~ je vatel druga~en.
Vedno je tako, torej da je pa za vse kriva Liberalna demokracija in torej potrebno jo je sesuti, potrebno jih je spraviti z oblasti, iz vlade in pri tem so {li nekateri tudi toliko dale~,
da so kar direktno povedali, kaj je cilj. Cilj te vaje je, da torej gre minister in pa najbolj{e
bi bilo, ~e bi {el {e predsednik vlade.
Torej po mojem gre tukaj izklju~no za oblast, torej za borbo za oblast in za stol~ke
in torej pri tem se ne sramujejo uporabiti na~ina, ki so ga `e dolga leta pred nami razvili
nekateri, to pa je, da ~e neko la` ali pa pol resnico velikokrat ponovi{, ta postane resnica. Jaz bi rekel, ne razumem recimo mnogih, ki so ponavljali nekaj, kar je tudi za~el gospod Peterle, recimo, da je vlada, torej to je bila teza, da je vlada pripeljala v ta Dr`avni
zbor nekaj neustavnega, torej da je `elela od nas, da po~nemo nekaj, kar je v nasprotju z
najvi{jim aktom te dr`ave. Ni res, ~e povemo samo to, smo povedali samo del~ek resnice. Po oceni ve~ine ustavnih sodnikov je vlada pripeljala v ta Dr`avni zbor nekaj, kar ni
v skladu z ustavo. Je pa {e nekaj ustavnih sodnikov, ki so ravno tako pravni strokovnjaki
in so tudi profesorji na Pravni fakulteti, ki mislijo druga~e. In vsi, ki smo ~lani Ustavne
komisije, smo to na Ustavni komisiji sli{ali. Torej ta odnos med pridru`itvenim sporazumom in ustavo nima samo enozna~nega pomena, je lahko tudi druga~e vzet in jaz mislim, da je treba zato tistim povedati, ljudem pa~, ki to na{o sejo spremljajo, da ni vse
tako belo niti ne vse tako ~rno.
Zato mislim, da je treba povedati tudi to, da si na vsak na~in sku{ate, tisti, ki seveda
kritizirate kar tako po {rek in poveste samo nekatere stvari, ohraniti ~ist obraz pred
doma~o javnostjo. In pri tem moram re~i, da zunaj ali pa tudi sicer mnogokrat s preveliko mero, s precej{njo mero neokusnega posku{ate storiti vse, da bi vladi oba projekta
propadla, torej da bi se ji ponesre~ila. Normalno, bom rekel, normalno, povsem normalno, ~e bi {lo za notranjepoliti~ne zadeve, ko pa gre zunanjepoliti~ne zadeve, pa to ni
normalno.
Kako naj si recimo jaz sicer razlagam razli~ne proceduralne "finte", s katerimi ste
sku{ali zavla~evati vse te zadeve. Spomnim se prve seje Ustavne komisije. Takrat se je
najprej postavilo vpra{anje sestava Ustavne komisije. Slamico bi sli{lal, ~e bi padala na
tla, takrat ko smo glasovali o Ustavni komisiji. Nih~e se ni prijavil k besedi, nih~e ni go388
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voril o tem, da je Ustavna komisija napa~no sestavljena. Ko pa pridemo tja, pa najprej
gospod Peterle, ki je bil tam podpredsednik, torej izvoljen v tem Dr`avnem zboru kot
podpredsednik, ponudi odstop zaradi tega, ker Ustavna komisija ni prava. In te zgodbe,
oziroma bom rekel tak{ne "finte", so se {e ponavljale mnogokrat, torej vsaki~ pa je bil
cilj, da se neka zadeva odlo`i, torej do nekega snidenja predsednikov strank, ki naj bi pa
to stvar potem re{evali.
Jaz sem vesel, da je gospa Albrightova torej na tak na~in odgovorila tudi predsedniku Jan{i, predsedniku SDS Jan{i, ko je to`il, da pri nas ni demokracije v glasilih in se
zgovarjal, da imamo pravzaprav samo {tiri te prore`imske ali pa provladne ~asopise,
tako kot mu je.
Zakaj sem vesel? Zato ker gospod Jan{a ji prav gotovo, to sem prepri~an, ~eprav nisem bil zraven, ni povedal, da recimo en Maks Lavrinc ne more odpreti enega od teh
~asopisov, noben dan, da ne bi bila vsaj ena njegova fotografija tam notri. Da ne omenjam {e Televizije Slovenija, kjer pa njegov, kar na glas je povedal, da je simpatizer,
urednik skrbi, da je ~as, ki je odmerjen za opozicijo, dovolj velik, {e posebej za Socialdemokratsko stranko Slovenije. Tako da mislim, da pri tem smo do te mere dvoli~ni in
zlorabljamo vso to zbeganost, tudi ljudi pri tem, da je {koda precej{nja in bojim se celo,
da bom sam tudi s tem nastopom {kodoval.
Povedal bom nekaj {e, okrog samega besedila ustave. Jaz za tak{no besedilo nisem, pa bom kljub temu zanj glasoval, pa ne zato, kot je bilo re~eno, zato, ker je moj
predsednik podpisal neko obvezo, da bomo tako glasovali itn. V tem se celo hudo strinjam z gospo Lavti`arjevo, ampak zato, ker je pa~ v tem primeru treba popustiti
manj{ini, to je prav konkretno SDS-u, ki je vsilila tovrstno besedilo in je bilo zastonj, so
bila zastonj vsa opozorila strokovnjakov, torej pravnih strokovnjakov, ki so sodelovali
pri nastajanju tega besedila in zastonj je bila recimo danes "ujetega pti~a to`ba", tukaj
ustavnega profesorja ustavnega prava Cirila Ribi~i~a. Tako pa~ je. Torej to je treba sprejeti, sprejeti je treba tisto, kar je dobro oziroma z veseljem se sprejme tisto, kar je dobro,
in seveda z malo manj veselja ali `alosti celo v~asih se vzame tisto, kar je slabo. Sam si
namre~ ne znam predstavljati, kaj bi bilo, da do pridru`itvenega ~lanstva ne pride oziroma da ne gremo naprej proti Evropi. Sam si ne znam predstavljati, kaj bi to pomenilo za
na{e gospodarstvo. Torej ne znam si predstavljati, kako bi bilo v podjetjih, ki so ta zadnja leta dobesedno krvavela v boju za nove trge, ~e bi jim zdaj nalo`ili pravzaprav, zdaj
pa mi tja ne gremo, gremo drugam in je treba trge iskati na novo. Pri tem je pa~ tako,
Evropska zveza ni neka, ne vem, va{ka skupnost, to je le en ogromen sistem in nekatere
stvari so "zafiksirane" in tudi v pogajanjih si jaz predstavljam, gre stvar tako, da je treba
ravnati po principu "vzemi ali pusti", {e posebej, ~e ti gre{ tja, ne oni prihajajo k tebi.
Torej ob tem bi rekel {e tole. Te`ava, ki te ne uni~i, te okrepi, so rekli oziroma je en
tak lep rek. Samo pri nas vse te te`ave oziroma razli~na mnenja, mislim, da so nam bolj
pomagala izkrvaveti, na tej poti krvaveti, kot pa da bi nas okrepila. Namre~ vse preve~
je bilo nekih divjih zahtev, da tako re~em, nekih nenormalnih zahtev. Na primer tudi pri
tej za{~itni, tako imenovani za{~itni zakonodaji, je bilo postavljenih en kup za ve~ino
nesprejemljivih zahtev. Zakaj, sem se vpra{al. Tako kot bi se vpra{al vsak verjetno. To10. izredna seja DZ RS
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rej odgovor na to vpra{anje najdem {ele v ravnanju, recimo primer pri 30-kilometrskem
pasu, pri ravnanju SDS-a. Takoj ko niso uspeli tukaj s predlogom o 30-kilometrskem
pasu okrog in okrog - to bi pomenilo samo ~isto osr~je Slovenije, {e celo severni del
Ljubljane, sem {el potem tam gor gledat, bi padel notri - niso uspeli, so na Ustavni komisiji predlagali najprej pavzo, potem pa se bomo najprej predsedniki uskladili in {ele potem bo delo Ustavne komisije teklo naprej. Storjeno je bilo mnogo in {e ve~ za to, da se
izpolni, bom rekel, neka tiha `elja, da do takrat ne pridemo tja, do takrat seveda, ko je
grozil zunanji minister Zoran Thaler, da bo odstopil, v kolikor se tukaj ne sporazumemo. Bom rekel, da sem zelo malo ali skoraj ni~ sli{al konstruktivnih predlogov v smer
kvalitetnih re{itev pri tej za{~iti. In tudi sicer, ~e re~em iskreno, sem sam prepri~an, da
{e tako popolna, perfektna zakonodaja ne more nadomestiti gospodarske mo~i in s tem
ekonomske mo~i prebivalstva. To bo, po moje, najbolj{a za{~ita pred negativnimi
u~inki prihajajo~ega tujega kapitala, tujega znanja in ~e ho~ete, vsega, kar prina{a.
Najve~krat, kadar se je govorilo o pribli`evanju Evropi, se je govorilo z negativnim
nabojem, s stra{enjem, da tako re~em, ljudi, kaj vse nas hudega lahko ~aka v primeru,
da bomo {li tja. Jaz sem pa osebno prepri~an, da brez sve`ega kapitala, brez sve`ega
znanja, brez prepotrebnega trga in {e mnogo je teh dobrin, ki jih to povezovanje nosi s
seboj, brez tega nas ne bo. Preprosto se v tem procesu globalizacije ne da pre`iveti, tako
da bi se nekam zabetonirali in ustvarili nek zid, smo premajhni.
In {e nekaj bom rekel in zaklju~ujem, tako da ne bo strahu. Mnogokrat je bilo sli{ati
besede: Smo za Evropo, vendar ne na tak na~in, ne za vsako ceno. In seveda ne zato,
ker ta tujina, to je sploh nekaj groznega, ti tujci so {e nekaj huj{ega. Celo danes sem tudi
jaz razumel, tako kot je razumel kolega Jaki~, nastop enega od poslancev, da so v Sloveniji dvoje vrste dr`avljani, eni taki in drugi malo manj vredni. Prav bedasto bi se morali
po~utiti, ko pride pa k nam gospa, ki je sicer po rodu ^ehinja, je pa zdaj dr`avna sekretarka Zdru`enih dr`av Amerike, z njo smo pa zelo vljudni, zelo prijazni, bog ne daj, da
bi kdo kaj v to smer pomislil. Seveda, se vpra{am, torej neka korelacija tukaj je, pri nas
jih gledamo tako postrani, v Ameriki to vzamejo zraven. Kam gre Amerika in kam bi {li
mi s takim na~inom, ~e bi se tako na tak na~in lo~evali. Le skrajne`i, to poje pa Adi Smolar, vedno vedo, kaj je prav in kaj ne. V na{i stranki pa se trudimo predvsem iz vsake situacije potegniti najve~, kar je pa~ mogo~e za to na{o mlado dr`avo, ~e sem malo populisti~en oziroma, {e bolj{e, za na{e ljudi. In tako se bomo tudi v bodo~e, sem prepri~an,
ravnali po na~elu, da je politika umetnost mo`nega. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Lavrinc. Replika, gospod
Janez Jan{a in dr. Jo`e Zago`en.
JANEZ JAN[A: Torej jaz se zahvaljujem gospodu Lavrincu, ki je, mislim, da je bil
drugi govornik iz Liberalne demokracije, ki je tukaj povedal, da je Socialdemokratska
stranka izsilila dvotretjinsko ve~ino za zakone o sprostitvi trga nepremi~nin za tujce. To
sicer ni ~isto res, ker so tudi nekatere druge stranke bile za to dvotretjinsko ve~ino, tudi
ena od vladnih strank, moram re~i, in sem vesel, da nam je to skupaj uspelo. [e posebej
zaradi tega, ker najve~ja vladna stranka v tej zunanjepoliti~ni epopeji v narekovajih do
sedaj ni naredila ni~ takega, kar bi zaslu`ilo, da ji, ali pa kar bi argumentiralo to, da ji ver390
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jamemo vnaprej in na besedo. Ker me je gospod Lavrinc vlekel za jezik, mu bom {e enkrat prebral, kaj je njegov predsednik, se pravi dr. Janez Drnov{ek, predsednik Liberalne demokracije in predsednik vlade, pred dobrim letom za to isto govornico dejal
Dr`avnemu zboru, takrat ko je zahteval pred podpisom soglasje za podpis sporazuma o
pridru`itvi. Dejal je: "Mi smo majhna dr`ava, pri~akujemo tudi na{o vklju~itev zahodne
varnostne integracije, vklju~itev v Nato pakt. V Nato paktu je na{a pozicija verjetno {e
bolj jasna in bolj{a kakor trenutno v Evropski uniji. Slovenija je nesporno ena prvih
dr`av, ki lahko ra~una na polnopravno ~lanstvo v Nato paktu." Stranka gospoda Lavrinca je pred enim letom ocenjevala, da imamo za ~lanstvo v prvem krogu za polnopravno
~lanstvo v Natu bistvetno bolj{e pogoje in ve~ mo`nosti kot za ~lanstvo v Evropski uniji.
Danes na `alost vemo, da se to ni zgodilo. V Nato nismo pri{li v prvem krogu, ~eprav
smo bili po besedah predsednika vlade dr. Drnov{ka najbolj{i in ~eprav smo po teh istih
besedah imeli za Nato ve~ mo`nosti kot pa za Evropsko unijo. In ~e te besedo dr`ijo, se
je treba vpra{ati, kak{ne so sploh na{e mo`nosti za Evropsko unijo. Kak{ne so sploh
na{e mo`nosti? Vidite gospod Lavrinc zaradi tega, ker va{a zunanja politika nima nobene kredibilnosti, nobene veredostojnosti, ker ste govorili neresnice, dajali napa~ne ocene, skrivali dokumente v dosedanjem procesu, tudi zaradi tega smo mi vztrajali na dvotretjinski ve~ini.
To je pa~ edini instrument, ki ga ima v roka opozicija, `al, da nekatere stvari, nekatere najve~je neumnosti lahko prepre~i. Tudi gospod Lavrinc v soboto ni bil na sestanku
z gospo Albrightovo. Pojavil se je {e en tolma~ vsebine, ~eprav ni bil zraven. In na tem
sestanku je bil samo eden od predsednikov strank, in to nisem bil jaz, ki je govoril o tem,
kaj delajo druge stranke, glede na to, kje je bila kak{na dr`ava v preteklosti in tako dalje
in bom rekel, reakcije, ki so bile o tem, da Nato ne odlo~a o tem, kaj je bilo v preteklosti,
ampak glede na sodobno ravnanje, niso {le name, gospod Lavrinc. Dajte se vsaj
podu~iti, preden solite pamet.
Kar se pa ti~e tiska; to je nesporno dejstvo. Lahko tukaj {e petkrat ponovite, da to ni
tako, ampak preberite slovenski tisk, slovenske dnevnike, vse {tiri, v ~asu, ko se je oblikovala vlada. Vsi {tirje dnevniki so ne samo pristransko, ampak navija{ko pisali proti
strankam slovenske pomladi in za vlado dr. Drnov{ka, {tiri mesece. ^e to ni provladnost, ~e to ni, bom rekel, neuravnote`enost in neprofesionalnost, potem ne vem, kaj bi
lahko bilo. In dokler bo stanje tak{no, bomo mi ve~ ali manj tukaj govorili o tem, kak{ne
kriterije moramo izpolniti. Ampak do tega bo {e dale~ in stvari so ve~plastne. Ne gre tukaj samo za spremembo ustave in za nekatere formalne pogoje, ki jih je potrebno izpolniti za ~lanstvo v Evropski uniji. Gre tudi za to, da se dokon~ajo reforme. Reforme, ki so
bile za~ete takrat, ko je ta dr`ava nastajala in ko se je demokratizirala. Tukaj smo na polovici poti, in dokler ta pot ne bo kon~ana, je tudi Evropa samo nek, bom rekel meglen
cilj. Ve~ina teh standardov, ki jih zahteva Evropska unija, pa je za nas potrebna zaradi
nas samih, ne zaradi Evrope.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Replika, dr. Jo`e Zago`en.
dr. JO@E ZAGO@EN: V zvezi z obiskom ameri{kih kongresnikov, ko sem navedel
besede, ki so bile na sestanku Odbora za obrambo povedane, mi dovolite, da preberem
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dva citata in zabele`ke sre~anja ~lanov Odbora za obrambo in poslancev s predstavniki
ameri{kega doma kongresa, ki je bila napravljena 28.5.1997 in je uradni zapisnik Odbora za obrambo. Na strani tri pravi o diskusiji ~lana ameri{ka delegacija Johna Hefleya in
pravi, citiram: "Zanimalo ga je, kak{ne bi lahko bile morebitne ovire za vklju~evanje
Slovenije v Nato. Zdi se mu, da se Slovenija ni spreminjala, kot nekatere druge biv{e socialisti~ne dr`ave. V drugih so komuniste vrgli z oblasti in jih odstranili, v Republiki Sloveniji pa, se mu zdi, da je precej vladajo~ih ljudi nekdanjega komunisti~nega re`ima
vklju~enih v vladajo~o stranko LDS. Zanimalo ga je, ali se je spremenila filozofija teh ljudi glede svobodnih ve~strankarskih volitev, tr`ne ekonomije in gospodarskih reform ali
pa je {lo le za spremembo imena". In na strani pet: "^lan ameri{ke delegacije Gerald Solomon je med drugim dejal: Tudi v sami ZDA niso vsi naklonjeni {iritvi v Natu. Imajo
tudi nekatere negativne izku{nje v Ameriki z obrambnimi financiranji , kot je denimo
Izrael. Od ZDA dobiva Izrael letno okoli 3 milijarde ameri{kih dolarjev finan~ne pomo~i
za obrambo, je pa to pomo~ za~el uporabljati tudi za subvencioniranje doma~e voja{ke
industrije, s ~imer ogro`a ameri{ko." Po mojem spominu je tam bilo re~eno to, da ameri{ke podjetnike zanima tudi to, da bi v dr`avah, novih ~lanicah Nata, lahko prodajali
tudi svoje produkte in da tak{en na~in prodaje, kot je bil tu opisan, temu {kodi. Torej
Izrael je bil izrecno omenjen, in to je tudi v tem dokumentu in si nisem ni~esar izmi{ljeval. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Replika na repliko, Maks Lavrinc.
MAKSIMILJAN LAVRINC: Hvala za besedo. Gospod Jan{a! ^e je gospa Albrightova samo tisto dobrega rekla o Sloveniji, kar je tukaj povedal predsednik Dr`avnega zbora, potem ste zopet zavajali Slovence in slovensko javnost.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, gospod Jelko Kacin.
JELKO KACIN: Hvala za besedo, gospod predsednik. @elim replicirati gospodu
Janezu Jan{i. Jaz sem v soboto bil na sre~anju z gospo Albrightovo in zato bi rad rekel
tako, kot sem jaz videl nastop gospoda Jan{e. Gospod Jan{a je res rekel, da so v Sloveniji samo {tirje dnevniki in vsi {tirje so po njegovih navedbah provladni. O tem, kak{na je
uredni{ka politika posameznih ~asopisov, odlo~ajo v demokrati~nih dr`avah uredni{tva. ^e kak{en bralec ni zadovoljen z vsebino, se lahko pojavi v rubriki Pisma bralcev
ali pa gre na sodi{~e, vsaj v Ameriki je to tako. Da bi pa nekdo iz opozicije se prito`eval,
da uredni{ka politika v nekem mediju ni ustrezna, to je pa tudi za ameri{ka u{esa precej
~udna izjava. Kajti tudi, ~e bo tuji kapital pri{el v Slovenijo in bo imel kak{en medij, radijsko postajo, dnevnik, mislim televizijo ali pa ~asopis, ki bo izhajal, si te`ko predstavljam, da bo z veliko naklonjenostjo sprejemal vme{avanje opozicijskih liderjev v njihovo uredni{ko politiko. Ampak to je odlo~itev gospoda Jan{e, o ~em bo govoril z gospo
Albrightovo, to je pa~ njegova stvar. Tisto, kar je mene seveda bolj motilo, je bilo ravnanje, ki je pribli`no tako kot ta hip, ko se gospod Jan{a in gospod Hvalica smejita. Namre~, ko je gospod predsedujo~i in tudi predsednik Dr`avnega zbora, dal besedo kolegu Jelin~i~u, se mu je gospod Jan{a v trenutku, ko je govoril gospe Albrightovi, vpletel v
besedo in govoril, ga motil pri njegovem nastopu. To pa ni normalno. Vedno, kadar si
sedita nasproti delegaciji, predsedujo~i v delegaciji da besedo, in to, da si mi replicira392

10. izredna seja DZ RS

mo tukaj v Dr`avnem zboru, je nekaj drugega, kot ~e se to po~ne na uradnih pogovorih.
Jaz moram re~i, da ko se `e pogovarjamo o tem, kaj se je dogajalo, je bilo na na{i strani
mize kar precej ljudi, ki bodo lahko potrdili to, kar sem zdaj povedal. To, kar je zdaj govoril gospod dr. Jo`e Zago`en, je res, pa tudi ni res. Res je, da obstaja zabele`ka, res pa
je, da to ni zapisnik, kajti Odbor za obrambo tega zapisnika {e ni verificiral. Na zadnji
seji Odbora za obrambo do te to~ke dnevnega reda sploh nismo pri{li. Drugi~ je seveda
res, da vse to, kar ste vi povedali, bilo mogo~e prebrati v Demokraciji. Demokracija je
objavila vse, kar je bilo na seji Odbora za obrambo govorjeno in povedano.
Kar zadeva to, o ~emer vi zdaj govorite, okrog morebitnih ameri{kih o~itkov. To je
morda res, ni pa to vsa resnica. Treba je povedati naslednja dejstva. Prvi~, vsa oro`ja, ki
jih je Slovenija kupila v Izraelu, se uporabljajo tudi v ZDA. In vse tisto, kar smo mi kupovali v Izraelu, uporablja tudi ameri{ka vojska. In ravno sredstva zvez, o katerih ste imeli
vi veliko povedati, se v ameri{ki vojski uporabljajo s proizvodne linije, ki te~e v Kaliforniji v ZDA. Torej gre za ameri{ki izdelek, ki pa je v na{em primeru pri{el iz izraelske
proizvodne linije. Res pa je, da so se prito`evali, ~e{, da jim izraelski proizvajalci konkurirajo. Prito`evali so se tudi ~ez Francoze in prito`evali so tudi {e ~ez nekatere druge
dr`ave, ki jim na trgu konkurirajo. In prav bi bilo, gospod Zago`en, ~e bi povedali {e tisto, kar sem jaz tam odgovoril gospodom iz ZDA, namre~, da nas zelo veseli, da bomo v
prihodnje imeli mo`nost kupovati tudi pri njih, kajti v preteklosti to ni bilo mogo~e. In
navedel sem tudi primer, da smo takrat, ko smo kupovali helikopterje pri njih, te lahko
kupili, ~elad za posadko pa ni bilo mogo~e kupiti, ker je veljal embargo. In smo izrazili
veselje, da bo v prihodnje mogo~e kaj takega kupiti tudi pri njih. Samo toliko, da bo informacija o tem, kaj so govorili ameri{ki kongresniki, celovita. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. [e replika na repliko, gospod Janez Jan{a.
JANEZ JAN[A: Gospod predsednik! Jaz bi na za~etku predlagal, da se drugi~ taka
sre~anja, ki niso ozna~ena z nobeno stopnjo zaupnosti, snemajo. Ni se snemal ne sestanek in razgovor z ameri{kimi kongresniki, ni se snemalo ne zdaj to sre~anje z gospo Albrightovo. V tem Dr`avnem zboru se snema vse, o~itno razen tistega, kar je zelo pomembno. Zato naj se drugi~ to posname, naj obstaja magnetogram, da ne bo razli~nih
tolma~enj. Ker tukaj so razli~na tolma~enja, zelo razli~na tolma~enja tistega, kar je bilo
tam povedano.
Prej, ko je gospod Kacin govoril tukaj, smo se nekateri v klopeh smejali. Dejansko
ni bilo mo`no narediti ni~ drugega ob izjavi, da opozicija malodane ogro`a svobodo tiska v tej dr`avi. Ste `e sli{ali kje kaj takega, opozicija? Kak{ne instrumente pa ima opozicija, da se vme{ava v uredni{ko politiko. Najmo~nej{i instrument, ki ga imamo, je to, da
napi{emo prito`bo, ki jo vr`ejo v okrogli fascikel, se pravi v ko{. To je na{ instrument
pritiska na neodvisne medije. Gospod Kacin ni zanikal, da so provladni. Pravi pa, da je v
nasprotju z demokrati~nimi normami, da opozicija to kritizira. Mislim, zelo visoko razumevanje demokracije, moram re~i.
Neko~, in verjetno bo to prilo`nost na izredni seji, ki bo v kratkem sklicana o tem,
zakaj Slovenija ni pri{la v Nato in kako sedaj ravnati, bo treba kriti~no pogledati tudi tisti
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del razlogov za to dejstvo, ki je bil tudi na tem sobotnem sestanku izra`en v stavku, da je
treba {e kaj ve~ narediti tudi z reformami v slovenski vojski. Dejstvo je, da je v slovenski
vojski od leta 1994 naprej pri{lo do dolo~enega zaostajanja, dejstvo je, da je pri{lo do
nekaterih napa~nih odlo~itev, dejstvo je, da je gospod prej{nji minister za~el uvajati
korpuse v majhno slovensko vojsko, ki jih {e vedno ni, dejstvo je, da je naredil zmedo
na mnogih podro~jih in dejstvo je, da je potro{il 30 milijonov ameri{kih dolarjev za nakup izraelskih havbic, minometov in streliva.
Jaz dvomim, da ameri{ka vojska uporablja take minomete, kot so bili nabavljeni v
Izraelu, mo~no dvomim. Dejstvo je tudi, dejstvo je tudi, da obstaja konkurenca med
proizvajalci voja{ke opreme in oro`ja, dejstvo je, da eni in drugi lobirajo prek svojih
uradnih predstavnikov, dejstvo pa je tudi, da je ta dr`ava tudi leta 1994 in 1995 in 1996
vedela, da ho~e v Nato. In da smo vsi, upam da tudi gospod Kacin, vedeli, da Izrael ni
dr`ava v Natu. In da bi bilo logi~no, da se temu ustrezno pa~ tudi ravna pri nakupu
voja{ke opreme. Vedeli smo, da je to dejavnik, vedeli smo, da bo to vplivalo na
odlo~itev, pa se je kljub temu prek Iskre Commerce kupovalo v Izraelu. In samo slu~aj
je najbr`, da je bil gospod Kacin, preden je postal minister, prodajalec letal in helikopterjev v Iskri Commerce.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Kolegice in kolegi, jaz bi predlagal, ker mislim, da smo nekoliko za{li iz vsebine, tako glede samega dogajanja na
sre~anju z ameri{ko dr`avno sekretarko, kot tudi glede nakupa oro`ja - mislim, da so to
teme, ki niso neposredno povezane z dana{njo to~ko dnevnega reda - tako da bi apeliral na vas, da bi se pri replikah na te teme, da bi se jih vzdr`ali. Vsekakor pa glede predloga, da bi se snemala mednarodna sre~anja, pa seveda veljajo uzance, tako za diplomacijo, kot za protokol in kakr{enkoli dogovor v tej smeri mora biti seveda dogovorjen.
Gre za zelo ob~utljivo vpra{anje. Predlagam pa, da o tej temi ne razpravljamo ve~ naprej.
Torej replike na repliko. Gospod Jelko Kacin, gospod Le{nik, pardon prvi je bil
gospod Av{i~, se opravi~ujem. Potem imate pa prednost, gospod Le{nik.
ZORAN LE[NIK: Spo{tovani predsednik! Kolegice in kolegi! Pravzaprav ste mi
bistvo,
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Sem vam `e vzel.
ZORAN LE[NIK: `e vzeli z jezika. Ampak, ko sem danes dobil vabilo, je pisalo
med drugim: "Predlog ustavnega zakona o spremembi 68. ~lena Ustave Republike Slovenije." Torej, da bomo razpravljali o tem. O ~em pa mi danes tu razpravljamo? Nekdo je
`e uporabil besede, o "mu~kalici" razpravljamo, o vsem, kar komurkoli pride na jezik.
Vem, ne mi o~itati slu~ajno, da to ni demokracija, ampak dr`imo se dnevnega reda.
Zato vas prosim, gospod predsednik, da {e enkrat opozorite, da vendarle razpravljamo o tej to~ki dnevnega reda, ne o Natu, ne o obisku tistih ~lanov kongresa, ne o obisku gospe Albrightove. Jaz ne bom z nobenim polemiziral, pa sem zraven gospoda Kacina sedel in vem, kaj je rekel, toliko mi pa {e "mozeg" dela. Tudi marsikaj sem si zapisal. Ne bom polemiziral z nikomer, ne bom, ampak lepo vas prosim, dr`imo se tega.
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Mislil pa sem {e nekaj predlagati, kar ni sprejemljivo, verjetno. ^e bi jaz odlo~al, bi
prosil odgovornega urednika televizije in urednika informativnega progama, da bi prenehali snemanje in oddajanje, da bi lahko kon~ali sejo, kajti izgleda, da nekateri prihajajo sem za govornico zato, ker snema televizija. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Torej jaz bi apeliral na poslanke
in poslance, da bi v replikah se dotikali samo teme, ki je na dnevnem redu izredne seje.
Jaz mislim na nek na~in druga~e, naj bo tudi neposredni prenos prilo`nost, da
poka`emo, kako Dr`avni zbor dela. Torej delajmo dobro, bodimo kulturni, bodimo argumentirani pa tudi ekspeditivni. Izkoristimo javnost, ki nas spremlja.
Torej gospod Av{i~ je prvi, pa {e gospod Kacin, potem sem pa prepri~an, da ne bo
ve~ replik.
JO@E AV[I^: Hvala za besedo, gospod predsednik. Torej tudi zame velja, da sta
oba, in vi predsednik in moj predgovornik, del te teme `e povedala. Vendar pa, vsaj v
osebnem imenu, pa upam, da tudi v imenu tistih poslancev, ki nismo imeli prilo`nost
sodelovati na tem sobotnem razgovoru, pa se le zahvaljujem vsem tistim, ki ste osvetlili
iz razli~nih zornih kotov razgovor z gospo Albrightovo.
Bom pre{el na temo in to sem tudi `elel, da bi iz tega pre{el na temo dana{nje razprave na izredni seji. Sporo~ilo pa je dosti pomembno, ~e sem ga prav razumel, in mislim, da je predsednik Dr`avnega zbora, ki je vodil ta razgovor, tudi zelo kompetenten,
da pove, kaj se je na tem razgovoru dogajalo. In ~e na grobo povzamem, je bilo eno od
sporo~il, da Nata pri vklju~evanju ne zanima preteklost. Zanima ga pa sedanjost, zlasti
pa cilji v prihodnosti. In ~e sem {e nekaj razumel, potem sem razumel tudi to, da tudi
na{emu bodo~emu vklju~evanju bo zelo {kodilo, ~e se bodo cilji vklju~evanja izkori{~ali za notranjepoliti~ne boje v Sloveniji. To je ena, in druga misel. Mislim, da velja
tudi za razpravo o ustavnem zakonu, da ni ~udno, da prehajamo z enega na drugi breg,
kajti Nato smo izgubili, za~asno, kot upam, da upamo vsi. Evropa je pred nami in lepo
prosim vse, da resni~no nehamo kopati po preteklosti, ne vem kako dale~ nazaj, da se
soo~imo z materijo dana{njega dnevnega reda, da sprejmemo ustavni zakon za spremembo 68. ~lena, seveda ~e ni bilo preveliko fig pod mizo ob podpisovanju medstrankarskega sporazuma, in da nadaljujemo s tistimi nalogami, ki nas bi morale zelo hitro
peljati v Evropo. Mislim, da je za Nata dejansko {e ~as, za Evropo pa ne ravno veliko, ~e
ho~emo, da bi cilje gospodarskega razvoja Slovenije usklajevali in dopolnjevali s cilji
Evropske unije. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Av{i~. Dovolite mi, da s
tega mesta povem, da ne bo nesporazuma. Ko sem prej citiral misel gospe Albrightove
glede tega, da se odlo~itve o Natu ne sprejemajo na osnovi tega, kar se je dogajalo v preteklosti, njen odgovor se je na{el izklju~no na odgovor enemu od prisotnih ~lanov delegacije, ki je imel pripombe o II. svetovni vojni ter sedanjem odnosu ZDA do preteklih
zaveznikov in sovra`nikov. Mislim, da je to celovit odgovor in predlagam, da se te teme
v dana{nji razpravi ne dotikamo ve~.
Gospod Kacin.
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JELKO KACIN: Hvala za besedo, gospod predsednik. Zelo bi rad razpravljal o
to~ki dnevnega reda, to je sprememba 68. ~lena ustave, ampak moja prijavnica {e ni
pri{la na vrsto. Nekajkrat sem bil `e tukaj gor, ampak vedno sem repliciral na razprave
nekaterih, ki so razprave {irili nekam ~isto drugam, in vedno znova sem dokazoval, da
tisto, kar so rekli, ni res. In sedaj moram po~eti ponovno {e enkrat eno in isto. Ne bi rad
razpravljal o nakupih oro`ja ali pa o strukturi Slovenske vojske. To je tema za enkrat
drugi~ in tudi ta zahteva celovito razpravo. Bi pa na tem mestu vendarle opozoril, da je
sicer `e res, da lahko vsak poslanec za tem govorni{kim odrom pove tisto, kar misli povedati, in da ima pri tem poslansko imuniteto. Nima pa ~isto nobene pravice, da la`e in
da to po~ne v javnih prenosih, kot je to po~el ravnokar gospod Jan{a. In zdaj bom navedel konkreten primer. Rekel je, da je slovenska dr`ava prek Iskre Commerce kupovala v
Izraelu oro`je. To je debela la`. Gospod Jan{a ve, da se je tukaj zlagal. Gospod Puk{i~
odkimava, ker on ve {e ve~ kot vsi skupaj, kar nas je tukaj bilo. Ampak, pri~akujem, da
bo gospod Jan{a potegnil nazaj svojo izjavo ali pa bom prisiljen zahtevati od Dr`avnega
zbora, da mu vzame imuniteto, da bomo lahko o teh stvareh raz~i{~evali tam, kjer se
lahko raz~i{~uje. V potrditev pa samo ena izjava. Vsi posli, ki so bili sklenjeni z izraelskimi proizvajalci, so bili sklenjeni z izraelsko dr`avo brez kateregakoli posrednika. O tem
obstaja celovita dokumentacija, to gospod Jan{a dobro ve. In {e enkrat povem, debelo
se je zlagal, vam, vsem nam in vsem gledalcem. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Replika, gospod Janez Jan{a in replika gospod Ivo Hvalica.
JANEZ JAN[A: Torej jaz te celovite dokumentacije ne poznam, ~eprav smo `e nekajkrat v Odboru za obrambo to zahtevali. Upam, da jo bomo v kratkem dobili. Novi minister je obljubil, da bo temu vsekakor tako, potem ko bo neka komisija, ki zdaj deluje v
Ministrstvu za obrambo, kon~ala svoje delo. Pa da ne bi ~akal na to komisijo, bom vseeno vpra{al gospoda Kacina, kako so se nabavljala sredstva zvez, ki so tudi voja{ka oprema, v Izraelu. To je tudi voja{ka oprema. Je imela Iskra Commerce tukaj kaj zraven ali
ne?
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Torej sedaj bom prisiljen, da preprosto na to
temo ne bom dajal ve~ replik. [e gospod Hvalica in potem na to temo ni ve~ replik. Prosim, gospod Hvalica. Ker se je prijavil `e prej, preden sem ugotovil, da ne bom ve~ dajal
replik na to temo.
IVO HVALICA: Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz sem primoran replicirati
biv{emu obrambnemu ministru, Jelku Kacinu. Prelepo bi bilo, ~e bi bilo tako, kot je on
govoril, ampak tudi on tu la`e. Zadeva me je zanimala v prej{njem mandatu kot ~lana
Odbora za obrambo. Veliko sem se s tem ukvarjal in ko sem na mojo zahtevo pri{el
kon~no na Ministrstvo za obrambo, prvi~ prestopil prag in ko sem dobil vpogled v dokumentacijo, {lo je za primerjalno ponudbo med Harisom in Tadiranom, Izrael in ZDA,
sem ugotovil naslednje, in to sem `e ve~krat tudi povedal: Vsako pode`elsko gradbeno
podjetje da za ponudbo enostanovanjske hi{e bolj pregledno, lep{o ponudbo. Tako, da
je razumljiva, tako da je mo`no primerjati, tako, da je na osnovi nekih kriterijev mogo~e
ugotoviti, katera ponudba je najbolj{a. Tam je {lo pa za ogromne vsote denarja in komi396
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sija na Ministrstvu za obrambo mi je, tako bi rekel, "separe" dajala te papirje, enega potem sicer kasneje, ne vem, kje so ga dobili, takrat niso bili v stanju mi ga pokazati. To se
pravi, zadeva je ~isto druga~na. Ampak kakorkoli `e, tudi, ~e bi bila dejansko ta opreme
iz Izraela cenej{a, minister, takratni minister Kacin, se ni zavedal, da bi moral, moral, ~e
ho~e priti v Nato, kupovati oro`je v ZDA. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Naslednji bo razpravljal gospod
Izidor Rejc. Se opravi~ujem! Gospod Kacin ima {e repliko. Predlagam, da ne bi uporabljali besede eden za drugega, da la`e, ampak da to z argumenti poveste. In sicer imate
mo`nost, da v Odboru za obrambo to raz~istite.
JELKO KACIN: Gospod Hvalica je bil poobla{~en od Odbora za obrambo, da si
ogleda dokumentacijo. Ko si je ogledal dokumentacijo, je izjavil - in o tem pi{e zapisnik
Dr`avnega zbora, ogledal si je vso dokumentacijo skupaj s sekretarjem Odbora za
obrambo gospodom Kuzmo, njegova uradna izjava se glasi: Nima ve~ vpra{anj in nima
ve~ pripomb. In s tem je bila zgodba zaklju~ena. Pregledal pa je vso dokumentacijo, ki
je bila vezana na nakup, in pregledal je vso dokumentacijo, ki je bila vezana na revizijo,
ki jo je opravila vlada, in pregledal je vso dokumentacijo, ki so jo drugi strokovnjaki, ki
so delali za vlado v ta namen pripravili.
Kaj in kako naj bi izgledala dokumentacija za take razpise, je seveda stvar njegove
osebne izku{nje ali pa osebne sodbe. Jaz se strinjam z gospod predsednikom, da to ni
predmet spremembe 68. ~lena ustave, zato se odrekam drugim replikam na to temo.
Bi pa samo {e enkrat rad ponovil. Gospod Hvalica, dokumentacija v Odboru za
obrambo je na voljo in tam ste rekli, da na potek nimate pripomb in to je zabele`eno
~rno na belem. In po tej va{i izjavi ste o tem seznanili tudi vse ~lane Odbora za obrambo
in s tem je bila zgodba zaklju~ena. Ne bi pa pri{lo do nakupa teh sredstev, ~e ne bi bila
sredstva v skladu s standardi Nato, kar je potrdila tudi komisija, ki je to potrdilo poslala
iz Bruslja in v kateri ni bilo nobenega na{ega dr`avljana. Tudi to dokumentacijo ste videli in veste tudi to, da je na{a enota za zveze ravno s to opremo vzpostavila bisteveno
ve~ zvez z enotami Zveze Nato na vsakoletnih vajah na ozemlju Zvezne Republike
Nem~ije in je dosegla celo bolj{e rezulatate kot Ameri~ani, ki take opreme {e nimajo.
Razlika med tistim, kar ste vi gledali in za kar pravite, da bi morali kupiti, in med
tem, kar imamo je pa~ v dveh razvojnih generacijah. Na{a oprema je sodobnej{a, res pa
je, gospod Hvalica, ni ameri{ka, je izraelska. Hvala.
Vztrajam na prej{njih izjavah. Pogodbe so sklenjene neposredno z izraelsko
dr`avo, nobenih posrednikov pri tem ni bilo, in Iskra Commerce ni sodelovala pri sklepanju nobene pogodbe, ko gre za nakupe oro`ja v dr`avi Izrael.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa.
JELKO KACIN: Tudi sredstva zvez.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Torej nadaljujemo razpravo. Besedo ima gospod Izidor Rejc. Pripravi naj se gospod Vladimir ^eligoj.
IZIDOR REJC: Spo{tovani gospod predsednik! Hvala za besedo! ^akam pa nanjo
to~no 6 ur.
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Prosim za mir v dvorani. Po teh replikah gremo naprej z razpravo.
IZIDOR REJC: Nisem bil povabljen v soboto na ta visoki obisk, ki je o~itno precej,
bi rekel, zatemnil nekatera razmi{ljanja, bil sem pa na ohceti, kar pa je bilo bolj prijetno.
Gre pa za to, da danes sprejemamo spremembo ustave, ki je prvo dejanje tovrstno
v na{em parlamentu. Vendar moram re~i, da sam ne gledam tako ~rno na te stvari. Moram povedati svoj ob~utek. Na na{o ustavo sem gledal s spo{tovanjem, vendar pa, ko
sem pa ugotavljal proces lastninskega preoblikovanja in predvsem na~in pristopa oziroma tako ustavo, kot smo jo sprejeli, sem ugotovil, da smo jo naredili ne za to prehodno obdobje, ampak za obdobje dale~ po prehodnem obdobju. In mnoge stvari so to~no
tako napisane, kot da smo `e dale~, recimo v letu 2005 ali 2010. Ko to ustavo ~lovek gleda, to vidi. Saj to je verjetno v redu, samo mi smo vmes. Mi vmes se prerivamo in po~enjamo mnoge stvari, predvsem tudi lastninske in ravno na tem podro~ju so se dogajale
stvari, ki so jih potem imeli drugi, da so potem ostale vrzeli ali pa da so celo ustavni sodniki dolo~ene stvari tako re{ili, da je nekako di{alo po starem, `al. To sem zdaj tako povedal. Se pravi, da vmesni ~as sploh ni bil nekako pokrit in kot da smo mi nekje `e prevrteli 10 let, v katerih se bo nekaj zgodilo, potem smo `e tako reko~ v Evropi. No, ~e gledam s te strani, vem, da smo tudi vedno rekli: Na{a ustava je moderna, je evropska. Torej je to res. In ~e je evropska, potem je tudi ta 68. ~len tisti, ki je gotovo moral ~akati in je
pa~ ~akal, vemo zanj, da je ~akal pet let in da smo naleteli na neko oviro, ki nam jo je sosed pripravil. To se pravi, da je sosedov diktat bil tak, ker pa~ ni uspel v nekih razgovorih, je potem nastavil dolo~eno vi{jo pregrado, vi{ji prag so nam postavili, kar pa mislim, da je izhajalo tudi iz nekega, bom rekel, tega ne preve~ strokovnega razpolaganja
in razdeljevanja na{ih diplomatov po svetu. Menim, da moramo predvsem tudi tu paziti,
koga kam po{ljemo, in da po{ljemo najbolj izku{ene v najbolj izku{ene diplomatske
de`ele. Ne pa kar tako. Ker smo sedaj tudi na tej isti potezi, menim, da je treba na to gledati. V~asih sem `e komentiral in tudi velikokrat sem komentiral, da bi res morali paziti,
kam koga po{ljemo, v te zelo ob~utljive dr`ave, in ali so to res tisti ljudje, ki gotovo
predstavljajo vrh ali pa vrhunec na{e diplomacije. Ugotavljam, ali vsaj vem, da to ni bilo
in tudi s tem smo kazali nek dolo~en odnos, kot ~e{, ta je pa dober za vas, kar imejte ga
in s tem boste komunicirali. To je ena od zadev.
Druga zadeva pa je tista lahkotnost, ko je ta ratifikacijski sporazum pri{el v parlament. Menim, da je tudi tu nek podcenjevalni pristop, ko se je vendar na osnovi zahtevka potem {ele ugotovilo, da bo le treba nekaj spremeniti, potem {ele ratificirati, potem
{ele potrditi in podpisati ta sporazum, na podlagi katerega bomo za~eli trdne in temeljne razprave o na{em pristopu v Evropsko skupnost. Vendar v tem trenutku, ko smo dobili, bom temu rekel udarec, ali ko nekako nismo uspeli s pri~akovanji - skoraj gotovo
smo bili najmanj 80% sigurni, da bomo sprejeti v Nato, pa se je zgodilo to, da to ni bilo.
Menim, da je morda tudi v senci tega razo~aranja ali v senci teh o~itkov, ki smo jih naslovili ali dali vedeti vsem glavnim dr`avam na svetu, Evropi in Zdru`enim dr`avam Amerike, da je morda tudi v tem en kan~ek upanja na uspeh, da bo pristop k Evropski skup-
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nosti malo bolj temeljit, da bo malo bolj hitro {el svojo pot in da bodo tu imeli malo ve~
razumevanja.
Mi smo sedaj gotovo, kot se temu re~e, v ~akalnici. Nekdo je to prej povedal, smo v
~akalnici in praviloma v ~akalnici razgrajanja ni. V ~akalnici se mirno ~aka in mislim, da
nas to tudi ~aka, ker menim, da smo ravno problem Nata, smo ga naredili tako, da smo
razgrajali v ~akalnici. Ne bom zdaj pojasnjeval, jaz nisem z gospo sekretarko ali pa ministrico govoril, imel sem pa druge stike ali pa druge mo`nosti, druge vire. Ampak v drugih virih je bilo jasno povedano, da smo delali, da je dr`ava delala neke poteze, ki so
pa~ nervirale, skratka spravljale Ameriko, predvsem Zdru`ene dr`ave Amerike v seveda nek ob~utek, kot ~e{, ti se pa z nami delajo norca. To so bili neki posli, ki so bili, ne ti,
ki so bili zdaj omenjeni, so bili {e neki drugi posli, ki so seveda dajali njim ob~utek, kot
~e{, tile se pa z nami "{pilajo". In menim, da tega seveda noben {e ni tako precizno bolj
povedal, tudi mislim, da bo to debata za neko drugo sejo, ki bo govorila morda o tem
neuspehu o Natu. Vendar menim, da, kot sem temu rekel, tako, v prispodobi, v ~akalnici ne bomo pa~ rjuli in tulili, razen seveda, ~e bodo bole~ine neznosne; samo tam tega
ne bo, ampak bo treba pa~ ~akati, kot se spodobi.
Vendar Evropska zveza, Evropska skupnost je prostor, kamor mi izva`amo ve~ kot
dve tretjini, izva`amo. Ne govorimo o uvozu, govorimo o izvozu. Mi veliko govorimo z
Zdru`enimi dr`avami Amerike, veliko imamo poslov, veliko je tja, jaz temu re~em komercialnega, managementskega turizma, `al pa so podatki zelo slabi, majhni, ni~evi. Z
njimi, od njih uvozimo 260 milijonov, izvozimo pa dvakrat manj. Ta relacija je recimo
proti Nem~iji 10-krat ve~ja in seveda od tod je treba tudi po mojem malo strategijo naravnavati oziroma malo druga~e se gibati in seveda usmerjati na{o ekonomijo. Ne bom
rekel zdaj, da bomo morali zdaj pa ne vem kako se z Nemci pogovarjati, pa tudi, ampak
menim in bilo je pred mesecem dni nekje v neki skupini, pravil je neki znan slovenski
ekonomist, doktor ekonomije, ki je gotovo izu~il veliko slovenskih ekonomistov. Je rekel, pravi, ~udno se mi zdi, da - in vidite, da nisem take sorte, da bi zdaj to jaz kot svoj
izum prodajal - pravi, ~udno se mi zdi, zakaj ne vidimo pravega smisla, da bi ve~ in
mnogo ve~ sodelovali z Japonsko. Sem rekel, pa kaj, zakaj. Je rekel, poglej, pravi. Oni
so velesila in ker so velesila, bi to~no druga~e, bi rekel, drugo vzdu{je napravili. In dejansko mislim, da je to res. In z Japonsko je {e mnogo slab{i promet, izvozimo tja za 19
milijonov dolarjev, uvozimo pa, recimo, kaj jaz vem, za 200 milijonov dolarjev, v lanskem letu. To ni ni~. Tja sploh ne, mislim, to ni omembe vredno, importiramo pa seveda
eno tako, bi rekel, zmerno {tevilko.
Ampak v glavnem menim, da je tudi to del na{e strategije. Ne smemo biti samo plen
enega samega ali pa enega prostora, ki nas seveda podaja sem in tja in nam komentira.
^e bi mi imeli, bi rekel, recimo z Japonsko, tako mi je on pojasnjeval, ve~ odnosov, potem bi bili druga~e bolj zanimivi, ker bi videli, da smo z ne~im uspeli in bi rekli, presneto, kaj se s tem ukvarjajo, in bi nas tudi bolj upo{tevali. Namre~, treba je tudi na to gledati, da so nam s tem, ko so nas malo zadr`ali, tudi na{ ponos malo prizadeti. Malo so ga,
malo so ga zmanj{ali, malo smo si obrnili zrcalo in malo druga~e, bolj resno se vidimo,
kak{ni smo. V tem primeru malo bolj `alostni, minister bi rekel, da trpi, samo jaz pra10. izredna seja DZ RS
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vim, mi ne trpimo. Danes trpimo zaradi tega, ker se je to zgodilo, da moramo spet na hitri, izredni seji, bi rekel, sprejemati zelo pomembno zadevo, se pravi spremembo
dolo~enega ~lena ustave. In menim, da je tudi stil na{ega dela, nima opravi~ila, da vedno prihajamo v ~asovne stiske in v ~asovne stiske. In zdaj poglejte.
Mi bomo recimo to sprejeli, ker kot pravim, ko gledam z gospodarskega vidika ali
pa gledam z vidika povezanosti z zahodnoevropsko ekonomijo, potem nam je jasno, da
tukaj nimamo kaj. Sploh ni, bi rekel, razprava o tem, ali bi ali ne bi. Enostavno bom
temu rekel, moramo to narediti. Nekdo je prej rekel, ja to bo {e velika {ola za nekatere.
Seveda bo, ker je prej ni imel. ^e nisi hodil v osnovno {olo, se pa~ mora{ kasneje u~iti,
tisto besedo pa~ mora{ spraviti pod streho, kot se temu re~e. To je pa~ tako v `ivljenju.
In menim, da bomo tudi lahko, ne glede na to, da morda je ta izjava malo ~udna,
bomo pa dobili tudi dolo~ene razloge, da bomo imeli tudi razumevanje do nekaterih
dejavnosti, ki so seveda pa~ imele lep{e doma in so se doma pa~ razvijale ali pa nekako
bolj enostavno `ivele. Tako da, pa ne samo to. Tudi nimam dvoma o tem, da bi to ne
bilo. Zakaj ne? Zaradi tega ne, ker se `e z leto{njim letom nekaj dogaja, nam so `e izpustili dolo~ene, dolo~ene popuste so nam dali in seveda `e ra~unajo, da v prihodnjih letih to stopnjujejo do leta recimo 2000, kjer se neke stvari ~rtajo. Seveda, ~e bomo mi rekli ne, potem bodo rekli, ljub~ki, sedaj pa pojdite pro~, ker bomo dobili druge. Skratka,
ne imeti neko nezaupanje. Sam ga ne morem imeti, ker mi smo vedno, od same osamosvojitve, samo govorili in govorimo Evropa, Evropa. Ne vem, kaj bi oni druga~e lahko razumeli, kot, da je to res, kar govorimo, in menim, da je v tej smeri pa~ to potrebno
narediti.
Glede vzajemnosti, kar seveda govori zadnji del tega prvega odstavka spremembe.
Menim, da mi tudi lahko in vsak od nas ali pa marsikdo lahko `e ve, da so `e marsikateri
na{i, bi rekel, dr`avljani, `e tudi lastniki dolo~enih nepremi~nin v Evropi, v nekaterih
de`elah. To so, brez skrbi da so. Nekaj jih poznam. Brez skrbi, da imajo in seveda, to je
nekaj normalnega. Jasno je, da je prav, da smo to napisali, vendar naredili smo lahko s
tem, ko bomo to ustavo popravili, jo dopolnili, lahko smo naredili veliko, ~e bomo to
nadaljevali s tem, kot pravi drugi odstavek, ko govori o tem, da imamo zakone in seveda mednarodne pogodbe, ki jih bo Dr`avni zbor sprejemal z dolo~eno ve~ino. Mislim,
da je to vredu, vendar, ~e ne bomo sedaj takoj {li po tej poti in takoj pripravili, potem bo
spet ~asovna stiska in spet se bo zgodilo, da bomo tukaj dobesedno bili nejevoljni ali pa
skoraj kleli, ko bomo spet imeli samo en dan, enkrat za prespati in bo potrebno `e nekaj
narediti. To je to. In menim, da je ta ~as, ki smo ga sedaj ogreli ali pa nekako smo ga
spravili v gibanje, da ga je potrebno izkoristiti in tudi zadnji teden, ko smo tukaj sedeli in
se mu~ili s temi zakoni, nekaterimi, ki morda res nimajo toliko tega za{~itnega elementa
v sebi, vendar recimo, da smo z razumevanjem te stvari spravili skozi. Pravim, z razumevanjem. Menim, da je to na{e razumevanje ali pa to, nekje, vedenje ali pa prepri~anje,
da je to gotovo tudi na{a pot, da je to tudi pomembna kategorija in pomemben vzvod,
na katerega je potrebno ra~unati.
Dalje menim, da je zelo pomembno, kar pa je zame najbolj pomembno; nekdo je
`e rekel: Mi smo {e zmeraj zelo vezani na zgodovino. Menim, da je ravno ta na{a popko400
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vina, pa~ razdalja 50 let in manj, tista, ki je gotovo je v na{o du{o in v na{e, bi rekel navade, vnesla premnoge stvari, ki seveda ne sodijo v Evropo. Mi {e zmeraj bolj pogledujemo na trge, ki so manj zahtevni, samo ti trgi bodo morali pa nekega dne pljuniti v roke in
se seveda truditi za to Zahodno Evropo ali pa zahodna, zahteva tr`i{~a. Tako, da tisto
razmi{ljanje, ~e{ sedajle pa bi bilo bolj{e, da bi druge trge poiskali in s tem nekje dali odgovor na{i ekonomiji, tukaj odgovora ni. Mi smo praviloma vedno imeli pred seboj razvite de`ele, tiste s katerimi se bojuje{ in se dokazuje{. ^e smo `e, ~e je v na{i samozavesti to, da nekaj znamo, da smo recimo kar precej sposobni, da raste mladi rod, ki je neobremenjen, ki veliko ve, ki hodi po svetu, ki `e zna delo opravljati, potem menim, da je
treba njim dati tudi to mo`nost in z njimi, bi rekel, oboro`iti vse, to na{o koraj`o in na{e
upanje in seveda tudi to potezo, ki jo danes opravljamo.
Izbira, nimamo tu kaj govoriti, dve slabi izbiri, mi smo vedno govorili, da je to edina
izbira. Kar naenkrat je nastala slaba izbira. Ni slaba izbira, to je edina izbira, sedaj, ~e je
slaba, to je v pasu, v razli~nih glavah je lahko za nekoga bolj slaba, za nekoga zelo dobra, za nekoga edina re{itev, za nekoga pa skratka sploh re{itev. Menim, da je, in vidimo tudi ko sprejemamo, to smo tudi sprejeli v Dr`avnem zboru, vsak zakon, ki ga bomo
sprejeli, smo naro~ili to pa vemo vsaj tisti tudi, ki delamo nekaj na tem povezovanju z
Evropo, da mora imeti evropski zna~a. Se pravi, kaj potem sploh nekaj govorimo. Drugi
bi radi delali. Bodimo dosledni svojim usmeritvam, pa nas bodo tudi drugi resno jemali.
Ravno v tem neresnem ali pa na momente zelo resnem na{em obna{anju, drugikrat
pa nas ~isto druga~e, mislim, da jih zelo bega, in kdor koli pride k nam na obisk, moram
re~i, da nimajo tako slabih ocen. Mnoge ocene imajo kar solidne, v~asih {e predobre,
po~asi jih malo korigiramo, ker nekaterih stvari ne vedo. Vendar, vsi vedo, da je pri nas,
vsi nam o~itajo, da se pri nas preve~ stoka in joka in ne morejo razumeti, zakaj tako
obna{anje. In menim, da bi morali ravno tudi v ta gospodarski del, ki gotovo bo najve~
moral imeti stikov z Evropo, vnesti ve~ tega elementa, tega ponosa, tega spoznanja, da
le nekaj znamo, da le nekaj vemo in da je to tisto vodilo.
Ko pravim z vidika gospodarstvenikov, pa tega opazovanja, vam povem, da razen
tistih, ki res morda res nikoli ne mislijo iti tja, razen na izlet, da bodo v glavnem vsi rekli,
takoj, ~imprej in podobno. Vedite nekaj. Ne glede na to, da morda Albrihtova govori, ali
Clinton govori o tem, kako ne prihaja k nam kapital, ameri{ki, morda slu~ajno niso linije
take vzpostavljene, ali pa recimo dolo~ene firme, mednarodne korporacije morda drugam gledajo z o~mi, ampak so pa druge firme, ki pa bodo, mislim, da imele to potrebo.
Vendar menim, da je v tem za{~itnem delu in seveda, bom tu povedal na glas, je spet tu,
ni nikjer in pred nami ni nekega zakona, ki bi `e zdavnaj, zdavnaj moral govoriti o tujem
vlaganju. Ne o tem, da bi s tem mi "bremzali" ta 68. ~len, ampak o tem, kako bi dolo~ene
stvari imeli `e pripravljene, nekako bi bili do njih opredeljeni. Ker vi dobro veste, vsi
vemo, kako se te`ko odlo~imo v dveh, treh dneh za neko pomembno stvar. Vedno imamo pomislek, kaj pa ~e smo kaj pozabili. In to je tisto, ko je treba re~i vladi, direktno
re~i, `al ste premnoge stvari prepozno prenesli, premalo so nas seznanili, premalo so
seznanili tudi dr`avljane, da je to tisto, kar bomo pa~ morali skupaj narediti in konec
koncev vse nas ~aka samo ena in ista pot. Ta pot pa je govoto Evropa. In menim, da tudi
10. izredna seja DZ RS

401

to dolo~ilo, ki je v drugem odstavku, da je pravilno, ti dve tretjini, ker menim, da je to tisto, ko nas spet v neki potezi zdru`i. @al, se je treba malo potruditi, malo prej je treba
povedati, potem, pa bi rekel, s tema dvema tretjinama iti naprej. Menim pa, da je tudi ta
zadnji stavek, ki mislim, da je slovni~no v zadnji vrstici, ko pravi, sprejme Dr`avni zbor z
dvotretjinsko ve~ino, menim, da bi bilo bolje, da bi slovni~arji tole lep{e povedali, ker
dve tretjini sta `e ve~ina, da bi rekli sprejme Dr`avni zbor z dvema tretjinama vseh poslancev in je zelo enostavno, pa isto je povedano, pa, mislim, slovni~no po mojem bolj
na mestu.
Da je pa danes ta razprava, in zdaj tudi kon~am, povedal sem, sem za to in tudi menim, da je to prav, na to smo morali ~akati, to smo vsi vedeli, da se bo to moralo zgoditi.
Je pa danes malo tu{ev, ki pa gotovo tudi ne {kodijo. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Rejc. Naslednji ima besedo gospod ^eligoj, za njim gospod Jerov{ek.
VLADIMIR ^ELIGOJ: Hvala lepa. Spo{tovani! Za spreminjanje ustave po {estih letih njenega sprejema obstaja vzrok v slabih diplomatskih pogajanjih prej{nje slovenske
vlade nasproti italijanske diplomacije ter njenim zahtevam po vra~anju premo`enja optantom, pozneje pa zahtevam po sprostitvi trga nepremi~nin. Iz tega se je rodil tako
imenovani {panski predlog, ki je sestavni del ratifikacijskega sporazuma. Neprestano
opozarjanje opozicije, da je potrebno preveriti skladnost pridru`itvenega sporazuma k
Evropski zvezi z ustavo Slovenije, je vlada {ele pod pritiskom opozicije vzela za svojo
nalogo in dala pridru`itveni sporazum v presojo Ustavnemu sodi{~u. 5. junija je Ustavno sodi{~e dalo odgovor, da je potrebno ustavo spremeniti zaradi neskladja s pridru`itvenim sporazumom. Sledili so tedni iskanja mo`nosti in re{itev, kako to izpeljati s ~im
ve~jim konsenzom politi~nih strank. Pri{el je 4. julij in z njim podpis sporazuma politi~nih strank Dr`avnega zbora, ki izra`a skupno voljo in pripravljenost za spremembo
ustave pod pogojem, da je treba pred spremembo ustave sprejeti za{~itno zakonodajo.
Minuli teden smo v Dr`avnem zboru sprejeli 6 zakonov za zavarovanje javnega interesa. 16 zakonov, ki so zavezujo~i del sporazuma strank podpisnic, pa {e ~aka Dr`avni
zbor, da jih vlada predlo`i Dr`avnemu zboru v obravnavo in v sprejem. Danes, 14. julija,
spreminjamo 68. ~len ustave, s ~imer bo urejeno neskladje s pridru`itvenim sporazumom, obenem pa bo dana zelena lu~ za ratifikacijo pridru`itvenega sporazuma. Vlada
se lahko zahvali iniciativi in vzpodbudam ter nenehni aktivnosti konstruktivne opozicije, ki je v bistvu ves ~as v leto{njem pomladanskem obdobju s svojimi predlogi in pobudami pomagala pripeljati k najbolj{im mo`nim re{itvam iz danega polo`aja, kamor nas
je sama pripeljala. Dana{nja sprememba ustave ne predstavlja nobenega zmagoslavja,
je pa neobhodna nujnost za nadaljnje korake pridru`evanja Evropski zvezi, za kar smo
se `e predhodno opredelili. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod ^eligoj. Gospod Jerov{ek, za njim dr. Hren-Vencljeva.
JO@E JEROV[EK: Hvala lepa. Gospod predsednik, spo{tovane kolegice in kolegi!
Z nekim notranjim nemirom sem pri~akoval dana{nji dan oziroma dana{nje zasedanje
Dr`avnega zbora. Priznati moram, da to ni bil tisti nemir, ki ~loveka napolni z jasnim,
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pozitivnim pri~akovanjem, ampak nemir, ki je me{anica razli~nih ob~utkov. Gre za up
in strah, skratka za ob~utke, ki so posledica zavedanja o kompleksnosti trenutka, o
pravnih in politi~nih posledicah sprememb, in ~ustvenega naboja, ki ga s sabo nosi
sprememba ustave. V kak{no situacijo nas je pripeljala vlada s svojo nedosledno zunanjo politiko, je danes jasno vsakemu razmi{ljujo~emu Slovencu.
S spremembo ustave pred uveljavitvijo pridru`itvenega sporazuma bomo, `al, potrdili neenakopraven status na{e dr`ave v primerjavi z drugimi dr`avami, ki so dosegle
status pridru`enega ~lanstva. To dejstvo je vzrok za grenkobo, ki jo ~utim, in prepri~an
sem, da to ni le moj ob~utek, zato bom tudi razumel tiste, ki bodo zaradi neznosnega
ob~utka poni`anja, v katerega nas je namo~ila vlada, glasovali proti. Sam se zavedam,
da bi slej ko prej ustavo bilo potrebno korigirati, vendar ne na poni`ujo~i in hiter na~in,
ki je nastal zaradi vladinega zavestnega zavla~evanja in zani~ujo~ega odnosa do spo{tovanja ustavnosti. Zdaj pa bolj{ega izhoda, `al, ni ve~ mo`no najti.
Bilo pa je ve~ poti, ki bi nas lahko pripeljale v bistveno bolj enakopraven polo`aj.
Pridru`ujem se izra`enemu mnenju gospoda Pahorja, da je bil zadnji ~as za to aprila
1996, pred sprejetjem [panskega kompromisa. Takrat bi gospod Drnov{ek moral izmeriti daljo in nebe{ko stran in na podlagi tega priznati svojo popolno pogajalsko nemo~
in odstopiti. Tako izgubljene nove pogajalske ekipe, ki bi imela tako malo ljubezni do
slovenske zemlje in tako malo zavezanosti slovenskim interesom, tudi po zakonu verjetnosti slovenski narod v drugo ne bi mogel najti. @al, vlada ne takrat ne danes tega
praga ponosa ni zmogla. [e ve~. Pogajalske poraze je skrivala, ~e pa so pri{li v javnost,
jih je demago{ko predstavljala kot pogajalsko taktiko ali pa jih je prikazovala celo kot
uspeh.
Glede dela v Ustavni komisiji in predloga novega 68. ~lena menim, da je predlagano besedilo v danem trenutku solidna osnova za nadaljnjo za{~ito slovenskih interesov.
Ni res, da je kdorkoli izsiljeval ali kaj vsiljeval, le za dosego veljavnega predloga je bila
potrebna dvotretjinska ve~ina, to pa je ve~ina, ki Liberalno demokracijo tudi izrazito
moti v predlaganem novem ~lenu ustave. Dobro je, da so pred javnostjo povedali, da so
proti dvotretjinski ve~ini pri tistih ~lenih ustave, ki {~itijo slovenske interese. [e dobro,
da gospa Beblerjeva in gospod Lavti`ar nista razglasila, ne Lavti`ar, gospod Lavrinc,
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: To je ena poslanka, gospa Darja Lavti`ar Bebler. Se opravi~ujem.
JO@E JEROV[EK: ...je gospod Lavrinc {e poleg, da bomo poslej imeli oktroirano,
se pravi vsiljeno, ustavo. Prepri~an sem, da je kljub upo~asnitvi nekaterih zakonodajnih
postopkov dobro in koristno, da so nepremi~nine {~itene z Liberalni demokraciji zoprno dvotretjinsko ve~ino, saj v mnogih primerih vidimo, da je med interesi Liberalne demokracije in izvirnimi slovenskimi interesi ogromna ledeni{ka razpoka in ni~ ne ka`e,
da bi bila Liberalna demokracija sposobna in pripravljena preplezati to razpoko. Hvala
lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Besedo ima dr. Hren-Vencljeva.
Potem pride do besede tudi gospod Kacin. Prosim!
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dr. HELENA HREN-VENCELJ: Hvala, gospod predsednik. Spo{tovani, pozdravljeni! Re~eno je bilo, da smo dosegli visoko stopnjo soglasja med strankami, zato imamo
danes to materijo, torej spremembo 68. ~lena ustave, ki jo tudi na{a stranka, kot je bilo
`e povedano, in tudi jaz osebno podpiramo. Ko sem se dopoldan prijavila, da bom govorila, pa bom ~isto kratka, sem bila zadnja na vrsti in sem mislila, da bom lahko rekla,
tako kot slavni govorci pravijo, ko na{tevajo, in zadnje, vendar ne najmanj pomembno
oziroma premalo pomembno. Torej, posku{ala bi opozoriti na tiste stvari, o katerih danes {e nismo govorili ali ni~ sli{ali sploh.
Ustavno spremembo spremljajo razli~na razmi{ljanja, nekatera bolj, druga manj
~rnogleda, nekatera bolj optimisti~na, druga bolj proevropsko usmerjena. In ob vseh
spremembah, ki smo jih do`ivljali, od osamosvojitve Slovenije, je bilo verjetno razmi{ljanje o civilizacijskem vra~anju v Evropo le premalo zastopano, premalokrat
izra`eno in poudarjeno. Kot ~lanica pedago{ke skupine in raziskovalne skupine na Medicinski fakulteti sem se sre~evala pogosto s tujimi strokovnjaki iz Evrope in Zdru`enih
dr`av in zatrjujem vam, da so na{i odnosi, enakopravni odnosi temeljili samo na tem, da
smo pravzaprav po znanju bili enakovredni tujcem. In so nas prav zato smatrali njim
enakovredne. In v smislu civilizacijskega vra~anja v Evropo pa smo Slovenci v Evropi
imeli vedno ob~utek, da to smo, da so nas pa~ okoli{~ine po 2. svetovni vojni potiskale
vstran, kamor si Slovenci nismo `eleli in nismo hoteli. Le kratek ~as nazaj smo v Dr`avnem zboru gostili tri pomembne dr`avnike, in vsak od njih nam je na svoj na~in in s svojega stali{~a povedal isto: Od vas je odvisno, kak{na bo usoda va{e dr`ave. Zato nam
prakti~no vsi ugovori, vsi strahovi in o~itki kaj malo pomagajo, ko se moramo odlo~ati,
ko nam zmanjkuje ~asa za poglobljene temeljite razprave, predvsem pa, ko nam zmanjkuje ~asa za temeljite razmisleke in ukrepe. Ko smo nedavno v Odboru za kulturo, {olstvo in {port razpravljali o predlogu zakona za zagotavljanje sredstev za nekatere razvojne programe v kulturi, je nekdo rekel: Zavedajmo se, da danes razpravljamo o prvem
resni~nem za{~itnem zakonu. Govorimo o tem, kako bomo za{~itili na{ jezik, na{o
identiteto, na{o kulturo. In navzo~i smo se z njim globoko strinjali. Zato povzemam. ^e
hitimo v Evropo s ciljem, da bomo uspeli in pre`iveli le na gospodarskem podro~ju, pri
tem pa pozabili na na{o narodno identiteto, na jezik, kulturo, nas bo Evropa sicer sprejela, saj smo po svoji naravi delavni, iznajdljivi in prilagodljivi hkrati. Grozi nam le to, da
bi v hitenju za temi dobrinami, za Evropo izgubili sami sebe. Zato menim, da niso potrebni le zakoni, od katerih smo jih nekaj `e sprejeli, nekaj pa jih {e moramo, pa~ pa to,
da Slovenija v evropske povezave stopa tako, da v javnem `ivljenju sama vzpostavi najvi{ja evropska kulturna, eti~na, politi~na in pa pravna merila. Da je pomembno, kaj
po~nemo Slovenci sami s seboj. Da se ne mazohisti~no obna{amo, kot se marsikdaj. Kaj
po~nemo s svojim jezikom, kako znamo zanj skrbeti, kako ga znamo za{~ititi pred tujimi vplivi, kako znamo, kako cenimo na{o kulturo in kon~no, kak{na so na{a demokrati~na merila, ko se primerjamo in ko posku{amo to stvar uveljavljati naproti Evropi.
Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa dr. Hren-Vencljevi. Besedo ima
gospod Jelko Kacin, za njim gospod Aurelio Juri.
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JELKO KACIN: Gospod predsednik, hvala za besedo. Kolegice in kolegi! Sporazum o sodelovanju pri vstopanju Republike Slovenije v Evropsko zvezo, na katerem je
skupaj sedem, osem podpisov, prav vsi, razen Slovenske nacionalne stranke, je datiran
s 3. julijem 1997, nas je lahko navdal z neko utvaro, da je tukaj vendarle pripravljen okvir, znotraj katerega se bomo dogovorili in spremenili ustavo in ratificirali Evropski sporazum. ^e pa bi tam, kjer danes sedijo novinarji, sedeli diplomatski predstavniki drugih
dr`av, pa bi bili v zelo te`ki situaciji, ko bi morali poro~ati, kaj se dogaja v Dr`avnem
zboru. Kajti razprava, kakr{na je danes potekala od 10. do 13. ure, pa od 14.30 do 17.20,
pa od 17.45 naprej, nas oziroma del Dr`avnega zbora navdaja z me{anico razli~nih
ob~utkov, povzro~a nemir, citiram nekatere razpravljavce iz Socialdemokratske stranke. In vedno znova se zastavlja retori~no vpra{anje, kam nas je pripeljala vlada. Vlada
Republike Slovenije nas je pripeljala do ratifikacije pridru`itvenega sporazuma in do
zadnje ovire, ki {e stoji na formalni poti do pridobitve povabila za za~etek pogajanj o
polnopravnem ~lanstvu. Tja nas je pripeljala ta vlada in ~aka nas {e ta zadnji korak. Zato
pa~ pri~akujem, da bomo na podlagi sporazuma oziroma dogovora, ki je bil podpisan
sicer s strani predsednikov, ne pa vseh poslank in poslancev, vendarle v zadnjem delu
razprav zmogli nekaj ve~ pozitivnega naboja in se kon~no odlo~ili, da sprejmemo tudi
odlo~itev. Kajti, naj vas spomnim, da je vlada predlagala paket {estih zakonov, ki morajo biti sprejeti pred spremembo ustave. Teh {est zakonov je bilo dopolnjenih oziroma
sprejetih in ta predpogoj je izpolnjen. In ne vidim posebne potrebe, da se sedaj vedno
znova, posebej pa {e sedaj preko medijev, pribija vlado zadnji dan pred rokom, ko strokovni organi Evropske skupnosti poro~ajo o tem, kdo je primeren in s kom naj bi se pogajali vnaprej.
Preprosto se mi zdi to nepotrebno. Zdi se mi na neki na~in {kodljivo in zdi se mi nepatriotsko. Ni dobro in o tem smo se danes `e pogovarjali, ~e ska~emo v besedo kolegu
poslancu pred tujo delegacijo. Citiral bom Socialdemokratsko stranko: To ni evropsko.
Gospod Hvalica bi rekel, to ni evropsko in mi smo v tej razpravi do`iveli veliko neevropskih intervencij in razprav.
Predvsem pa se mi zdi na nek na~in razumljivo zahtevati uvajanje za{~itnih ukrepov, ki naj bi za{~itili slovensko zemljo pred tujci, to je en del zgodbe, in se hkrati prito`evati tujcem, da pri nas nekaj ni v redu. Kako je mogo~e hkrati se varovati pred tujci
in potem hoditi "{pecati" tujcem, ~e{, da pri nas {e nekaj ni urejeno, in jih klicati na
pomo~, naj nam pomagajo urediti te zadeve. Tudi to se mi zdi neevropsko in tudi to se
mi zdi skrajno nepatriotsko. Danes zjutraj je spo{tovani kolega Hvalica govoril o tem, da
gre za pomembno dejanje v na{i zgodovini in jaz se z njim strinjam. Strinjam se tistim,
kar ste povedali dopoldan, da bi si tukaj zaslu`ili bolj sve~ano vzdu{je, ~eprav sem prej
~udno pogledal, ko je kolega Peterle predlagal zastavo. Strinjam se in prav je, da jo imamo notri, zato, ker gre vendarle za pomemben trenutek. Ampak nadaljujmo v tej smeri
in dajmo dobiti {e nekaj pozitivnega naboja.
Tisto, kar `elim povedati v zvezi z razpravo o spremembi ustave, so nekatera dogajanja, ki so bila povezana s sprejetjem {estih zakonov. Eden od teh {estih zakonov je bil
zakon o obrambi. Socialdemokratska stranka je predlagala, da uvedemo 30-kilometrski
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obmejni pas. Ni tako dolgo, ko so poru{ili `elezno zaveso. Ko so 30-kilometrski pas ukinjali na meji z Mad`arsko. Ko so nekje gradili svoje kitajske zidove in se zapirali pred
drugim svetom, da bi lahko vedno znova razlagali, kako uspe{ni, da so. Jaz razumem,
kaj je namen, ampak ob tem, kar je pa spo{tovani kolega Jan{a tukaj govoril v zvezi s to
razpravo, se pa vendarle vedno znova zamislim. Zdaj bom ponovil, kaj je bilo re~eno za
to govornico. Mi smo prisiljeni uvajati 30-kilometrski obmejni pas zato, ker je vlada
sprejela nekatere re{itve, zaradi katerih moramo mi zdaj varovati to zemljo na ta na~in,
da kaznujemo dr`avljane Republike Slovenije. Jaz sem `e zadnji~ govoril o avtogolu, ki
smo ga tukaj prepre~ili vsi skupaj v Dr`avnem zboru, in te odlo~itve nismo sprejeli.
Predvsem pa se mi zdi, da je bilo v tej razpravi vse premalokrat sli{ati, kaj bi rekel
poslovne`, kaj bi rekel gospodarstvenik, kaj bi rekel tisti, ki je vsak mesec odgovoren za
zagotovitev izpla~il mese~nih osebnih dohodkov za svoje zaposlene in ki vsak dan znova i{~e trge. Kaj bi si on mislil o teh razpravah in o teh zavla~evanjih in o teh podtikanjih
o tem, da nekdo sku{a razprodati celo Slovenijo, predvsem pa njeno zemljo?
Zato se vra~am nazaj, ker bomo v naslednjih dneh imeli spet "hearinge" za kandidate za na{e veleposlanike v tujini. Po moji oceni je zelo te`ko biti veleposlanik v tej
mali Sloveniji, kajti iz te Slovenije ni mogo~e po{iljati kratkih in jedrnatih enozna~nih
sporo~il. Kajti v tej Sloveniji je zagotovo {est ali sedem variant za vsako najmanj{o zadevo. In zelo te`ko je najti pozitivno sporo~ilo o tem, da se je Dr`avni zbor odlo~il in da sedaj vendarle dovolj enotno gleda na na{o prespektivo v Evropski uniji. Mislim, da so kolegi veleposlaniki, ki spremljajo delo Dr`avnega zbora, pa ki se hkrati pogovarjajo z
predstavniki vlade, vedno znova pred dilemo, komu naj vrjamejo, predstavnikom vlade, ki govorijo, kaj bodo storili, ali razpravam v Dr`avnem zboru, ki te~ejo v neko drugo
smer.
^e predsednik Odbora za obrambo gospod Petan govori o diktatu Italije z {panskim pridihom, potem se morajo pa~ voja{ki ata{eji tujih dr`av v Sloveniji za~eti
spra{evati, kaj pravzaprav ho~e povedati predsednik Odbora za obrambo Dr`avnega
zbora. S takimi izjavami tukaj, {e enkrat povem, dajemo zelo dvoumna sporo~ila in
te`ko jih je enozna~no razlo`iti. Predvsem pa imam ob~utek kot, da se velik del Dr`avnega zbora dobesedno brani Evropske unije, ~eprav si hkrati prizadeva, da bi organizirano in kar se da poceni v to Evropsko unijo pri{el.
Jaz bom seveda podprl spremembo ustave, zato ker sem se tako odlo~il in ne zato,
ker so se predsedniki dogovorili med seboj, da je to potrebno.
Moram pa {e enkrat povedati, da pa vendarle odlo~itev, da vse mednarodne ratifikacije, ki zadevajo lastnino tujcev, sprejemamo z dvotretjinsko ve~ino, mene navdaja z
neke vrste nelagodjem, uporabil sem zelo mil izraz. [e enkrat povem to, kar je bilo povedano nekajkrat na Ustavni komisiji: 124. ~len ustave jasno govori o obrambi in tam
pi{e, da o zadevah, ki govorijo o ozemeljski celovitosti in neodvisnosti dr`ave,
odlo~amo z dvotretjinsko ve~ino vseh prisotnih poslancev v Dr`avnem zboru. Mi pa
bomo o ratifikaciji posameznih mednarodnih pogodb, ki zadevajo lastnino tujcev, potrebovali 60 glasov tega Dr`avnega zbora. Jaz lastnine tujcev ne dajem pred ozemeljsko
celovitost in enotnost te dr`ave. In iz teh razlogov moram re~i, da bom glasoval z nela406
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godjem. Ampak na to smo pristali zaradi tega, ker je del ~lanov Ustavne komisije vzrajal
pri tem, in ker potrebujemo bolj moderno, bolj evropsko dr`avo in pravni red, ki bo
kompatibilen z Evropo, bomo tudi to podprli. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Razprava gospoda Kacina je izzvala dva poslanca za repliko, gospoda Iva Hvalico in gospoda Janeza Jan{o.
IVO HVALICA: Hvala lepa. Gospod Kacin! Prej se nisem nameraval oglasiti, replicirati, ko ste govorili o mojem pregledovanju dokumentacije v Dr`avnem zboru, sedaj
ste me pa izzvali in zato bom tudi to povedal.
[e enkrat vam povem, jaz sem jasno napisal, da nimam pripomb, ker je dokumentacija, ki sem jo pregledoval, na osnovi kriterijev, ki sem jih sam v `ivljenju uporabljal in
ki so normalni po vsem svetu, to je na osnovi najprej razpisnih pogojev, drugi~ razpisnega tenderja, tretji~ kriterijev s katerimi se odlo~a o najugodnej{i ponudbi, jaz nisem
mogel ugotoviti. Jasno, da nimam pripomb in povedal sem tudi, da eno stanovanjsko
hi{o se pri nas resneje ponuja in gradi, kot ste vi kupoval za milijone dolarjev oro`ja.
Amen s to stvarjo.
Sedaj pa 30-kilometrski pas. Gospod Kacin, pa koga izzivate? A zdaj me pa izzivate,
da bi se jaz tu obna{al neevropsko? Ne bom padel na to va{o "finto", ker nisem toliko zelen. Vi pa natan~no veste, ~emu je bil namenjen ta predlog 30-kilometrskega obmejnega pasu, vi natan~no veste. Samo vi ho~ete, da bi jaz tu ravnal neevropsko - ne bom, ne
bom. Veste pa to~no in ne se sprenevedati in ne govoriti o `eleznih zavesah in ne govoriti o vojni krajini. @al, tu moram re~i, da je tudi eden od dnevnikov objavil abotno misel
enega od poslancev, da celo Prekmurje naj bi s tem postalo vojna krajina. Lepo vas prosim! Ta zadeva je bila zelo jasna in tudi to je diplomacija, gospod Kacin, o~itno je vi ne
obvladate. Jaz sem zelo diplomatsko to predlagal. Z nobeno besedo nisem namignil,
kam ciljam, ampak vi, sem prepri~an, da ste to razumeli. Samo sedaj se pa poslu`ujete
tega, da bi mene tu izzvali pa da bi zopet rekel, pa~ tako in tako. Torej, lepo vas prosim,
bodite korektni, veste, za kaj je {lo. In {e enkrat vam povem, to je bila edina prava
za{~itna, bi bila, zakonodaja, ~e bi jo sprejeli. Ne me izsiljevati, da bi povedal, kako bi
potem logisti~no to ravnali. Ne tu za govornico, tam zunaj vam pa povem, kako bi ravnali v tem primeru do na{ih in kako do drugih dr`avljanov. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Repliko ima tudi gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: V teh zadnjih tednih in mesecih je bilo veliko razprav o tem, kaj storiti, ali je ratifikacija ustavna ali ne. Potem je poseglo Ustavno sodi{~e in odlo~ilo, da ratifikacija ni ustavna. S tem je bil ta Dr`avni zbor postavljen pred dve slabi izbiri. S tem,
ko smo se v tem sporazumu parlamentarnih strank zavezali, da bomo izbrali manj slabo, se pravi spremembo ustave in potem ratifikacijo pod dolo~enimi pogoji, nismo podelili vladi odpustkov za slaba pogajanja in za slabo vodenje zunanje politike. Tukaj pa
vse od nastopov zunanjega ministra dalje, vsaj z ene vladne stranke, stalno letijo o~itki
na opozicijo, ker si upa kritizirati vlado. Pomislite, opozicija je tako predrzna, da si za
slabo zunanjo politiko celo upa kritizirati vlado! Dejansko, tako kot je dejal gospod Kacin, ~e bi na balkonu sedeli diplomatski predstavniki kak{ne tuje dr`ave, teh besed ne
bi razumeli. Opozicija je vendar zato v parlamentu, da nadzira izvr{ilno oblast in da jo
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kritizira, kadar misli, da kaj ni prav, in da tudi predlaga. In moram re~i, da je, da ko gre
za zunanjo politiko, vsaj v tem letu opozicija prav izsilila nekatere korake, prav izsilila
nekatere predloge, da je kon~no pri{lo do tega, da se je situacija razjasnila in da lahko
odlo~amo. ^eprav izbiramo, kot sem rekel, med dvema slabima variantama. Mi smo
predlagali sporazum parlamentarnih strank, na katerega se sklicujete, mi smo predlagali skupaj s kr{~anskimi demokrati izredno sejo, na kateri se je dokon~no raz~istilo, da je
vendarle treba predlo`iti ratifikacijo. ^e tega ne bi bilo, bi vlada {e ~akala, bi gospod Drnov{ek ocenil, da {e ni dovolj pritiska in bi {e ~akal in bi zdajle morda morali v dveh
dneh narediti {e ve~. Sploh ni bilo ~asa niti za {est za{~itnih zakonov in tako dalje.
[e na kak{ni to~ki o tem, na to~ki zunanje politike, ni mo`no kritizirati opozicije za
to, da je ne konstruktivna. [e preve~, najbr`, ko gre za obmejni pas. To je eden od ukrepov, ki bo na tak ali na druga~en na~in uveden, gospod Kacin. Po tistem zasedanju
Dr`avnega zbora je bil {e nek sestanek, kjer je bilo to dogovorjeno. Kar pa~ ni naredil
Dr`avni zbor, bo pa~ naredila vlada z uredbo, kar bo morda malo te`je, ampak bo morala narediti, ker smo se vsi strinjali, da je to eden od tako imenovanih za{~itnih ukrepov,
ki so nujni v tej fazi. In to je potrebno sprejeti, zaradi tega, ker je vladna pogajalska politika pristala na slab{e pogoje. To za{~itno zakonodajo bi morali sprejemati v naslednjih
letih v vsakem primeru, ~e bi `eleli v polnopravno ~lanstvo. Ne bi pa je bilo treba sprejemati tako na hitro, tako ~ez no~, manj domi{ljeno in v tej fazi. To je dejstvo. Mi to sprejemamo zato, ker se je vlada slabo pogajala. In kar se ti~e tega obmejnega pasu, veste, vsaj
dve dr`avi sta `e ~lanici Evropske skupnosti, ki tak ukrep imata. Ena od teh je Italija. In
~e pa~ ti o~itki letijo na ti dve dr`avi, potem v redu, ampak ravno mi bi radi v skupnost
dr`av, v katerih `e obstajajo take dr`ave, ki to imajo in so bistveno ve~je od Slovenije,
mimogrede.
In ~isto na koncu {e nekaj k sami razpravi. Do nastopa zunanjega ministra je ta razprava potekala tako, kot so se razpravljalci prijavljali k besedi. Od nastopa zunanjega
ministra, ki je bil nediplomatski v mnogih to~kah, bom rekel zavajajo~, so se za~ele replike in od takrat naprej smo tukaj razpravljali o vsem drugem, samo o spremembi ustave ne. Poglejte nazaj magnetograme in boste videli, kdo je to razpravo skrenil v malo
{ir{e vode. In pribli`no tako se vodi tudi na{a zunanja politika. Nastopi se takrat, ko je
najmanj potrebno. Takrat pa, ko bi bilo treba, pa te zunanje politike ni, tako kot je zdajle
ni v tem Dr`avnem zboru.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. [e gospod Puk{i~ se je prijavil in
gospod Kacin, potem je pa {e 5 prijavljenih za razpravo.
FRANC PUK[I^: Hvala, predsedujo~i. Pravzaprav sem stal tam zadaj in poslu{al to
razpravo, in ko je gospod Kacin slovenski javnosti povedal, kaj vse je naredila ta vlada,
sem se vpra{al, ali bi vstopil v cvetli~arno, pa prinesel kak{en "pu{eljc" , da se zahvalimo tej vladi. Vendar me je pre{inila misel, za kaj. Za padanje bruto doma~ega proizvoda? Za to? Za rezultate, za pribli`no 130.000 brezposelnih? Za sprejeti zakon o demografsko ogro`enih podro~jih? Za to bi se zahvalili lahko tej vladi, do sem nas je pripeljala. To je resnica, gospod Kacin, kam nas je pripeljala. Pripeljala nas je do sem, da danes
sprejemamo, da nekaj let prehitro spreminjamo ustavo. Ta ustava, evropski, svetovni in
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doma~i strokovnjaki so povedali, da je ustava, ki smo jo sprejeli, moderna, da je dobra,
da je prava in mi jo po {estih letih spreminjamo. Za to bi se morali zahvaliti tej vladi. Za
to, da je gospa Albrightova v soboto omenila, da je potrebno narediti nekak{ne premike, to smo razumeli. Jaz sem vam povedal iz ~asopisja, kako sem jaz to razumel. In za
negativno energijo, ki veje iz te vlade. ^e je to, da bi se morali zahvaliti, potem je resni~no dobro, da se nismo odlo~ili za "pu{eljc" in ji ga seveda ga ne moremo podariti.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Proceduralni predlog, gospod Ivo
Hvalica.
IVO HVALICA: Hvala lepa, gospod predsednik. Glede na to, da ugotavljam, da
razprava be`i vstran od dejanskega problema in da se tako ne bomo pribli`ali cilju, ker
cilj je jasen in jutri je datum 15. julij, predlagam, gospod predsednik, naslednje - to je seveda odvisno od vas, da pokli~ete preostale {e, ki so se prijavili, da se odpovedo razpravi, ker sicer ne bomo pri{li nikamor. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Predvsem sem `e prej pozval, da
bi bile tak{ne razprave, da bi bilo ~im manj replik. Prosim? Ne, ne. Sedaj ima repliko
gospod Kacin. Na nastop Iva Hvalice ne more biti replike, ker je imel proceduralni
predlog. Kot sem povedal, je {e pet razpravljalcev. ^e bi se kdo, gospod Aurelio Juri,
Franci Rokavec, Miroslav Mozeti~, Jo`e Leni~ in Benjamin Henigman, odpovedal, bi bili
vsi zelo veseli, ampak ~e se ne bo, sem lahko prepri~an, da lahko zelo mirno v naslednji
uri kon~amo razpravo.
Samo {e replika gospoda Kacina in gospod Aurelio Juri ima potem besedo.
JELKO KACIN: Hvala za besedo. Najprej bi repliciral gospodu Puk{i~u. Lahko greste po cvetje in ga poklonite vladi, to je pa~ va{a gesta, ampak imam ob~utek, da ta gesta
ne bi bila iskrena in vsak bi vedel, za kaj pri tem gre, zato se ne dajte v stro{ke po nepotrebnem.
Hotel sem replicirati gospodu Jan{i. Gospod Jan{a je povedal, da je opozicija dala
predlog za te dogovore, tako v zvezi z Natom kot tudi s {iritvijo Evropske unije. Seveda,
in vlada je te predloge tudi podprla. Za razliko od opozicije, ki prej ni podprla predlogov vlade, in ~e vlada nima podpore in ~e ho~emo dobiti dvotretjinsko ve~ino, je edina
politi~na varianta in kompromis, da vladajo~a koalicija sprejme pobudo opozicije in jo
podpre. In to se je tudi zgodilo, zato je do mnogih zadev v pozitivni smeri re{evanja `e
pri{lo.
Ko pa govorimo o tem obmejnem pasu, gospod Jan{a oziroma gospod Hvalica! Ni
problem v tem, da mi uvedemo obmejni pas. Problemi so nekje drugje. Mi ta obmejni
pas uzakonimo z dvotretjinsko ve~ino v zakonu o obrambi in s tem govorimo tudi o
na{i ogro`enosti in potem se vpra{ajmo, pred kom smo ogro`eni. Pred Republiko Italijo, ki nas je podpirala na poti v Nato in ki nas podpira v Evropsko unijo, pred Republiko
Avstrijo ali pred Mad`arsko? Vlada ima seveda vse mo`nosti, da v skladu z razmerami v
na{i neposredni sose{~ini odlo~i tudi o {irini obmejnega pasu. Lahko je ta ni~ kilometrov, zaradi mene je lahko tudi 50 kilometrov, ampak to ne po~ne tukaj v Dr`avnem
zboru. In za kakr{nokoli spremembo ni potrebna dvotretjinska ve~ina. Mi dvotretjinsko
ve~ino potrebujemo za spremembo ustave. In ~e obmejni pas uzakonimo s tako kvalite10. izredna seja DZ RS

409

to odlo~itve, kot je to zakon o obrambi, je to povsem napa~no sporo~ilo. In ~e bi to storili, gospod Jan{a, sem prepri~an, da bi nam gospa Albrightova lahko povedala, da je to
napa~en povra~ilni ukrep, ker nismo {li v Nato.
Ni pomembno, kaj smo mi `eleli s tem storiti, pomembno je tudi, kako drugi vidijo
na{a dejanja. In iz teh razlogov se mi zdi, da je nepotrebno prisiljevati dr`avljane Republike Slovenije, da pri dedovanju, darovanju, zamenjavi ali pa ~em podobnem i{~ejo soglasje upravnega organa za obrambo, zato da bodo zemlji{~a, katerih lastniki so, lahko
poklonili svojemu svojcu, sosedu ali prodali komurkoli drugemu. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Besedo ima gospod Aurelio Juri. [e replika,
gospod Jan{a. Se opravi~ujem.
JANEZ JAN[A: Torej razprave o obmejnem pasu tukaj ni odprla opozicija na tej
seji niti nismo mi odprli razprave o tem, kaj je bilo na sestanku v soboto z ameri{ko
dr`avno sekretarko, niti mnogih drugih tem. To odpirate na vladni strani.
Gospod Kacin, to kar je bilo predlagano v zakonu o obrambi kot tako imenovani
obmejni pas, je bila uvedba diskrecijske pravice dolo~enega organa, ki bi pa~ dajal soglasje pri prometu z nepremi~ninami. Ne bom sedaj govoril, kako naj bi ravnal, ampak
vsi vemo, s kak{nim namenom je bil ta ukrep predlagan. In Evropa tega Sloveniji ne bi
mogla o~itati, ker to dr`ave ~lanice Evropske zveze `e imajo. Ta ukrep bi bil nediskriminatoren, bi pa dajal tem organom diskrecijsko pravico. In vam moram re~i, da ko smo
glasovali za ta predlog, so v bistvu vse stranke, razen DeSUS-a in Liberalne demokracije,
podprle, ve~ina, velika ve~ina poslancev v tem Dr`avnem zboru je podprla predlog, ne
za 30, ampak za 10 kilometrov, kar je po mojem osebnem prepri~anju bila bolj{a re{itev
kot 30.
Samo Liberalna demokracija in DeSUS tega nista podprli, predlog ni bil sprejet zaradi tega, ker je bila potrebna dvotretjinska ve~ina. Sedaj bo treba to za{~ititi pa~ na
drug na~in. In jaz ne razumem, da kljub temu, da smo se o tem sporazumu dogovorili,
da bomo v ~asu do spremembe ustave, kar pa ne bo mo`no, pa do uveljavitve ratificiranega sporazuma o pridru`itvi, storili vse, da bodo interesi, ki jih sedaj {~iti drugi odstavek 68. ~lena, za{~itili na drug na~in, da se sedaj moramo prepirati o teh ukrepih in eden
drugega obto`evati.
Ko smo mi podpisovali ta sporazum, smo to podpisovali v zavesti, da je to nekako
skupen nacionalni interes in da bo `e vlada sama predlagala veliko teh ukrepov in da
bo podprla tisto, kar bo predlagala opozicija, ~e gre za skupen interes. Pri tem predlogu
za obmejni pas se je pa zgodilo, da je vlada v odboru, ko smo o tem govorili dopoldne,
to podprla oziroma ni temu nasprotovala, zato smo tudi to izglasovali, popoldne pa je
temu nasprotovala, zve~er ko pa smo se usedli predsedniki parlamentarnih strank, je pa
bila zopet za in smo se zmenili, da bomo pa~ to naredili na drug na~in, ker je prilo`nost
z zakonom {la mimo. Taka je ta zgodba. Jaz upam, da se kaj podobnega ne bo dogajalo,
ko bo {lo za drugo za{~itno zakonodajo, ker v tem primeru bo zelo te`ko dobiti dvotretjinsko ve~ino, ki bo potrebna za sprejem mnogih zakonov s tega podro~ja ali pa vsaj
enega, zelo va`nega. Na to opozarjam vnaprej. ^e ta zakonodaja za za{~ito javnih inte-
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resov ne bo zadostna, ne boste dobili podpore vsaj velikega dela opozicije. Ne boste
dobili podpore vsaj velikega dela opozicije, ko bo {lo za dvotretjinsko ve~ino.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Replika, gospod Jaki~ in gospod
Av{i~.
ROMAN JAKI^: Hvala za besedo. Jaz bi samo gospodu Puk{i~u repliciral. Jaz mislim, da bi bilo dobro, ~e bi kupil vseeno ro`e in jih nesel vladi, ker {iri neresnice. ^e ne
drugega, gospod Puk{i~, se pozanimajte pri dr. Jo`etu Zago`nu, da dru`beni bruto proizvod od 1993. leta raste oziroma je med 3% in 5%. Zato prosim, ne {irite neresnic, da
dru`beni bruto proizvod v Republiki Sloveniji pada.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Av{i~, replika. Tudi gospod Puk{i~ je
dvignil roko.
JO@E AV[I^: Hvala za besedo. Jaz se vsem tistim, ki ste nasprotovali uvedbi bodisi
30-kilometrskega ali pa 10-kilometrskega pasu, zahvaljujem, kajti s tem ukrepom v zakonu o obrambi bi bili predvsem prizadeti prebivalci v takem ali druga~nem pasu. Ne
gre toliko za za{~ito, kot za to, da bi bile bistvene `rtve vsi tisti prebivalci, ki bi bili obremenjeni z nenehnim dokazovanjem, da dolo~ena zemlji{~a niso ali pa so v obrambnem
interesu Slovenije. Hvala.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Replika, gospod Puk{i~ in gospod Jan{a.
FRANC PUK[I^: To~no, res je, gospod Jaki~. Bruto dru`beni produkt nara{~a, in
to s tako veliko silo, da ga je pravzaprav te`ko ustaviti, zato pa imamo iz dneva v dan
ve~ brezposelnih in zato je kompletno gospodarstvo v izgubi.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Replika, gospod Jan{a.
JANEZ JAN[A: To, kar je dejal za to govorico prej gospod Av{i~, enostavno ne dr`i.
V tem zakonu, v predlogu za spremembo zakona o obrambi, kjer smo predlagali tudi
obmejni pas, je pisalo, da se ta ukrep upo{teva, ~e ti interesi niso za{~iteni na drug
na~in. In zakon kot celota oziroma spremembe zakona v celoti, kot jih je predlagala vlada, pa~ te ukrepe predpisuje, ne tako, da se vsi izvedejo, ampak da se ta interes {~iti. ^e
ne z enim, pa z drugim ukrepom. Ta ukrep je bil dopolnjevalni in ne dr`i to, kar ste rekli,
da bi bili vsi prebivalci naenkrat pa~ podvr`eni temu, da bi morali enostavno vse dajati v
pregled. Diskrecijska pravica bi bila, tudi, ~e bi se kje zgodilo, da bi kdo moral pa~ to
dati, bi bila to formalnost, ~e vlada ta ukrep tako razume, kot ga je treba. ^e ga pa razume druga~e, pa potem potrebujemo drugo vlado, ne pa drug ukrep.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Gospod Jaki~.
ROMAN JAKI^: Gospod Puk{i~! V knji`nici Dr`avnega zbora dobite Evropski dialog, ki vam govori o stopnji, letni stopnji rasti bruto doma~ega proizvoda in govori za republiko. Vam bom dal pa primerjavo ^e{ko in pa Mad`arsko. 1994: ^e{ka 2,6; Mad`arska 2,9; Slovenija 4,9. 1995. leta: ^e{ka 4,8; Mad`arska 1,5; Slovenija 3,9. 1996. leta:
^e{ka 4,4; Mad`arska 0,5; Slovenija 3,5. 1997. leta: ^e{ka 4,6; Mad`arska 1,5; in Slovenija 4,2. Projekcija za naslednje leto je 4,8. Zato prosim, gospod Puk{i~, niti vi niti jaz nisva
ekonomista, kolikor vem, zato sem rekel, da se pri dr. Jo`etu Zago`nu pozanimajte, jaz
sem se pri na{ih ekonomistih v LDS-u.
10. izredna seja DZ RS
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PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Gospod Puk{i~.
FRANC PUK[I^: Res je. Lep{e bi bilo, ~e bi govorila o bruto doma~em proizvodu
kot pa dru`benem produktu. Res je, da navajanje teh va{ih {tevilk verjetno vsem
tiso~erim nezaposlenim v na{i dr`avi veliko ne pomagajo. Res je, da vse te {tevilke ne
pomagajo niti tistim, za katere smo poskusili pred kak{nimi {tirinajstimi dnevi ali tremi
tedni dvigniti minimalni osebni dohodek z, mislim da z 59 na 61 tiso~ tolarjev, torej to je
vse res. In res je, da od lanskega leta do leto{njega leta izgube v na{em gospodarstvu na
`alost iz dneva v dan nara{~ajo. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Sedaj smo zaklju~ili replike pri tej
temi in je gospod Aurelio Juri na vrsti.
AURELIO JURI: Hvala, predsednik. Seveda, najprej, kolegu Hvalici bi se zahvalil
za pobudo, ki jo je dal, da bi le racionalizirali na{ ~as. Mislim, da bi bilo bolj korektno seveda, da bi obrnili stvar in bi rekli, dajmo se odpovedati vsem tistim nepotrebnim replikam, zato da racionaliziramo na{ ~as. Ampak ni pa prav celo oporekati tistim, ki niso {e
spregovorili in ki praviloma nimajo niti navade, da bi kaj replicirali, da pridejo na oder.
Bom pa se dr`al priporo~ila, ker mislim, da je koristno, ~e skraj{amo na{e nadaljnje delo
in pridemo do glasovanja in se bom odpovedal velikemu delu razprave ter bom kar
pre{el kar k obrazlo`itvi glasu, ki ga bom dal na ta zakon.
Moram pri tem povedati, nedvomno tudi sam sem po dogovoru v parlamentarni
stranki in po mukotrpnem, pa vendar uspe{nem delu Ustavne komisije pri~akoval danes bistveno kraj{o izredno sejo, ne glede na njeno pomembnost, in sem pri~akoval, da
bomo prej, morda `e v dopoldanskem delu pre{li na glasovanje.
Glasoval bom za ustavni zakon, zato ker je to pri~akovano, pametno, edino smiselno in neizbe`no za vse, ki stavijo in stavimo na razvoj Slovenije po najvi{jih znanih in za
nas uporabnih standardih, to je znotraj dru`ine razvite in razvijajo~e se Evrope. Glasoval bom zato, ker tudi Slovenija oziroma slovenska zemlja - veliko je bilo govora o slovenski zemlji, potrebuje, ~e `eli ohranjati in pove~ati svojo rodnost in seveda donosnost, nekaj sodobnega, u~inkovitega gnojila v obliki novih trgov in sve`ega tujega kapitala iz evropskih strukturnih fondov in tudi sicer. Glasoval bom zato, ker tudi Slovenija ima pravico enakopravno sooblikovati oziroma soodlo~ati pri oblikovanju usode
Evrope. Bom glasoval zato, ker ni, po mojem mnenju objektivne nevarnosti, da bi nas
domnevna velika ali kakr{nakoli evropska ali italijanska po`re{nost do na{ega ozemlja
pogubila oziroma nam odvzela dostojanstvo in identiteto. Kljub na{i enkratnosti in
~ude`nosti nismo de`ela, za katero bi se izven na{ih meja prerivali. Glasoval bom zato,
ker bolj{e, bolj sodobne ustavne spremembe o~itno zaradi pre{tevilnih, tudi neutemeljenih strahov, zaradi velikega medsebojnega nezaupanja, zaradi nerodnosti, zaradi
presti`nih in drugih politi~nih kalkulacij in potreb, ni bilo mo~ oblikovati, bolj{ega
predloga, sicer bi predlagal amandma seveda, s katerim bi dolo~ili dvotretjinsko prisotni. Ampak, ker je bil to dogovor strank, se tega dogovora ka`e dr`ati.
In ne nazadnje bom glasoval zato, ker je ~as, da tako, kot ob podpori podpisu pridru`itvenega sporazuma lani in torej pogojev, ki nam jih je postavljal vrh Evropske unije
s {panskim kompromisom vred, ki sem ga takrat pozdravil, danes bi ga na novo pozdra412
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vil in jutri, ~e bo potrebno, ga bom {e enkrat pozdravljal, poka`emo evropskim sogovornikom in partnerjem, da smo samozavestni, pametni, modri, predvsem pa evropsko
zreli, primerljivi in, kot temu pravimo, konsistentni. Pa ne pozabimo, da do jutri v Bruslju pri~akujejo tudi sporo~ilo o na{i ratifikaciji.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Juri. Besedo ima gospod
Franci Rokavec, za njim gospod Miroslav Mozeti~.
FRANCI ROKAVEC: Spo{tovani gospod predsednik, spo{tovane poslanke in poslanci! Namre~ dogajanje dana{njega dne ocenjujem tako, da bi slovenska politika,
vklju~no z vsemi politi~nimi strankami, kakor tudi vsemi poslankami oziroma poslanci
- no, za nekatere poslance in poslanke tukaj lahko zagotovo re~em, da to `e spo{tujete,
potrebovali metlo za pometanje pred lastnim pragom. Do novembra leta 1996 sem politiko spremljal bolj ob strani, ampak kar nekaj klju~nih zadev in pa dogajanj v tej politiki
sem si zapomnil. In marsikdo, ki je danes `e govoril za to govornico, je tudi sprevajal tista dejstva, ki so se dogajala do tistega obdobja. Zato ocenjujem, da bi zelo potrebovali
to metlo za pometanje pred lastnim pragom. Dana{nje dogajanje in s tem povezano tudi
to~ka dnevnega reda, sprememba ustave v Dr`avnem zboru in pa dogajanje ves pretekli teden in pa dogajanje, ki bo {e sledilo do pri~etka uveljavitve Evropskega pridu`itvnega sporazuma, nam jasno pove naslednje: da je bila slovenska zunanja politika, pa ne
samo v enem obdobju, ampak najbr` ves ~as, v preteklih letih neverodostojna, da ni
imela za seboj kritja vseh parlamentarnih strank, oziroma vsaj velike ve~ine, da v preteklih letih ni bilo narejenega ni~esar za pripravo celovitne za{~itne zakonodaje, {e manj
pa je bilo narejenega pri zagotovitvi ustrezne finan~ne podpore za enakomeren razvoj
na{e dr`ave. In s tem v zvezi mislim {e posebno poudariti premalo pozornosti pri hitrej{em razvoju demografsko ogro`enih obmo~ij, v kmetijstvu, v pridelovalni industriji,
se pravi podro~jem, ki bodo v ve~ji sprostitvi tega trga na prepihu konkurence, in pa
podro~jem, ki so vitalnega pomena za prihodnost na{e dr`ave. Bojim se, da v ~asovni
stiski, v kakr{ni smo se zna{li, ne bomo sprejeli oziroma nismo mogo~e sprejeli najbolj{ih re{itev za dr`avo Slovenijo.
Drugo vpra{anje, pri varovanju javnega interesa, pa se mi postavlja pri zagotovitvi
ustreznih instrumentov zavarovanja v podzakonskih aktih in pa predpisih, pa tudi v
koordinaciji ob~inskih predpisov. Na{ {olski sistem {e nima vgrajenega predmetnika na
osnovi domovinske vzgoje. Prav na tej osnovi se je slovenski narod ohranil in tudi
pre`ivel. Zavedati se moramo najprej sami, pa tudi Evropa, da brez spo{otovanja vsakega naroda, vsakega ~lena te velike dru`ine, tudi za ~loveka dostojno pre`ivetje, zagotavljanje pravne varnosti ni prihodnost te svetle prihodnosti z Evropo. In kako naprej?
Tako kot je v medstrankarskem sporazumu zapisano, je potrebna ~imprej{nja priprava
in pa sprejemanje kvalitetne strategije vklju~evanja Slovenije v evro-atlantske povezave. Na{a dr`ava mora postati predvsem pravna dr`ava, ne le pri sprejemanju zakonov,
predpostavljam, da zakonodaje v evropskem demokrati~nem duhu. Bistvo pravne
dr`ave je nakazal `e predvsem predsednik Evropske komisije gospod Jacques Santer v
tem parlamentu, ki je v svojem govoru jasno dejal, da je eden od klju~nih kriterijev pri
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ocenjenjevanju Evropske komisije o sposobnosti posameznih dr`av za ~lanstvo v
Evropski uniji predvsem, kako je dr`ava sposobna izvajati zakone, ki jih je tudi sprejela.
Klu~nega pomena se mi zdi tudi nujnost oblikovanja prave pogajalske skupine s
strani vlade in pa zastopnikov javnega interesa, se pravi sindikatov in pa ostalih, ki bo
za vse klju~ne odlo~itve predhodno pridobila mnenje oziroma mnenje vseh parlamentarnih strank oziroma parlamenta. Prav tako pa bi se morale vse politi~ne stranke zavezati, da vstopanja Slovenije v Evropsko unijo in ostale povezave ne bodo iskori{~ale za
notranjepoliti~ne merjanje sil. ^e bodo Slovenija, na{a vlada, na{ parlament, {li po tej
poti, potem se bomo v nadaljevanju te poti lahko izognili marsikateri nev{e~nosti, ki so
predvsem plod napak v preteklosti. Na koncu pozivam vse poslanke in poslance, da
skupaj vpre`emo ta voz, opremljen tudi z metlami za pometanje pred lastnim pragom.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala gospodu Rokavcu. Besedo ima gospod
Mozeti~, za njim gospod Leni~.
MIROSLAV MOZETI^: Hvala lepa za besedo, gospod predsednik. Drage kolegice, spo{tovani kolegi! Opravi~ujem se, ker bom verjetno govoril predvsem o ustavni
spremembi in ni~ o vseh drugih zadevah. Pa upam, da se bo to {telo za pravilno razpravo dana{njega dne, ker se ve~ ali manj ni~ ni govorilo o tem. Za za~etek bom samo povedal dva stavka, ki sem ju `e dopoldne povedal. Nih~e nas ne sili, in to imejmo pred
o~mi in v zavesti, nih~e nas ne sili, da spremenimo ustavo. Sami si jo moramo spremeniti, ~e `elimo, vemo pa, zakaj. Tudi nas nih~e sili, najmanj pa Evropa, da moramo iti v
Evropo oziroma v Evropsko unijo ali pa v evropske povezave. Ni~ nas ne silijo. ^e
ho~emo, gremo. Vendar, to sem zjutraj `e povedal, in po tej razpravi dana{njega dne
sem {e bolj prepri~an, da je nujno, da gremo v Evropo, ne v geografskem smislu, pa~ pa
v tistem, civilizacijskem smislu. Da je nujno, da sprejmemo kon~no sami pri sebi, vsak
pri sebi v smislu metle, te civilizacijske norme, ki veljajo med tistimi narodi, kamor pravimo, da bi radi {li. Tukaj pri nas, mislim, da je tega {e precej malo. In da zdaj ne bo izgledalo, da sploh ne vemo, o ~em se pogovarjamo. Poglejte, govorimo o ustavnem zakonu, ki bo nadomestil en ~len, v bistvu en odstavek, vendar ~len v celoti, 68. ~len ustave, ki se glasi (ta sprememba): "Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo
ratificira Dr`avni zbor ob pogoju vzajemnosti." To je prvi odstavek. In drugi odstavek:
"Zakon in mednarodno pogodbo iz prej{njega odstavka sprejme Dr`avni zbor z dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev." To in ni~ drugega danes ne sprejemamo.
Bomo pa ~ez nekaj dni, ampak danes sprejemamo samo to. In kaj to pomeni? Da ni~ {e
ne spro{~amo, da ni~ {e ne odpiramo, da spreminjamo samo dolo~bo ustave, ki bo do
trenutka, ko bo ta sprememba za~ela, ko bo ta ustavni zakon za~el veljati, velja prepoved na zemlji{~ih, da bi zemlji{~a, razen z dedovanjem, velja prepoved, da bi tujci pridobivali zemlji{~a. Kar zadeva pa ostale nepremi~nine, to so predvsem stavbe, je pa
dolo~eno, da se to uredi z zakonom. To je ta trenutek v ustavi. Ko bomo sprejeli to, ~e
bomo sprejeli, upam, da bomo sprejeli to spremembo, bo jasno zapisano, da je to
mo`no, da tujci lahko to pridobivajo, vendar pod pogojem, ki ga bo dolo~al zakon ali
414
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pa mednarodna pogodba, oboje ob pogoju vzajemnosti. ^e ne bo zakona, ~e ne bo
mednarodne pogodbe in tudi ~e bo oboje, pa ne bo vzajemnosti, kar pomeni, da to velja tudi za slovenske dr`avljane v teh dr`avah, ki bodo pri{le v po{tev, da tudi na{i
dr`avljani tam lahko pridobivajo nepremi~nine po enakih pogojih, potem tega ne bo.
Kar se ti~e drugega odstavka, predlog SKD-ja je bil, da bi bila sicer dvotretjinska
ve~ina navzo~ih, ki jo ob problematiki in zahtevnosti glede na razpravo, ki je bila danes
tukaj, bi prakti~no pomenilo isto. Ker ~e je to, in gotovo je to zelo pomembno, potem bi
sedeli vsi poslanci v svojih klopeh in bi bila dvotretjinska ve~ina navzo~ih isto kot dvotretjinska ve~ina vseh. Razloge sem tudi na Ustavni komisiji povedal in mislim, da v tem
trenutku, mislim, da je potrebno, da je dvotretjinska ve~ina. Lahko da ~ez, ne vem, 20,
10, 15, 20 let ne bo potrebna, vendar sedaj je potrebna vsaj iz dveh razlogov. Eden je
~isto tak, ne bom rekel strokoven, zato ker mislim, da, ali je tak{na ali druga~na ve~ina,
v prvi vrsti ni strokovno vpra{anje, pa~ pa politi~no vpra{anje. Spreminjamo ustavo, ki
je sedaj prepovedovala promet z zemlji{~i, in ustavo spreminjamo z dvotretjinsko
ve~ino vseh. Kar pomeni, da nekako, na nek na~in zadr`imo dolo~eno jamstvo visoke
stopnje soglasja v parlamentu tudi za naprej.
Drugi razlog pa je lahko ~isto emocionalen. Vsi tisti, ki so na tak{ne in druga~ne
na~ine, vklju~no z razli~nimi referendumi spodbujali ljudi, da bodo tujci vse pokradli ali
pa vse pokupili ali pa vse dobili nazaj, so pa~ vzpostavili, bom rekel ta zelo mo~an emocionalni naboj, da se bo to zgodilo in zato mora biti pri teh zakonih, ki se bodo sprejemali in pri podpisovanju oziroma ratifikaciji mednarodne pogodbe vi{ja stopnja soglasja, ki je samo koristna, tako za vladajo~e stranke kot pa, po mojem mnenju, tudi za
dr`avo Slovenijo. In kaj se bo pa zgodilo, samo eno besedo, kaj bo pa tisto, kar se bo po
tej ustavni spremembi dogajalo, vendar ne bom se spu{~al v oceno sporazuma evropskega, niti v XIII. prilogo, ki ji po doma~e pravimo {panski kompromis. Recimo jutri,
pojutri{njem, bomo imeli na klopeh zakon o ratifikaciji Evropskega sporazuma, ~e mu
na kratko to re~emo, ki ureja v svojem tekstu, mislim da 6. ali 47. ~len in v tej prilogi XIII
dolo~ene stvari, ki se ti~ejo pravic tujcev, ~lanov dr`av Evropske unije, glede pogojev
pridobivanja nepremi~nin v dr`avi Sloveniji. Takrat se bo pokazalo, kaj smo v resnici
mislili, in ko in ~e bo ratificirana ta mednarodna pogodba po pogojih, ki so v tej mednarodni pogodbi dolo~eni, mislim predvsem rokovno, bodo dr`avljani dr`av Evropske
unije imeli nacionalni tretma. Imeli bodo, kar se tega ti~e, iste pravice, kot jih imamo
slovenski dr`avljani. Ob pogoju vzajemnosti, ponovno poudarjam. Tako, da tudi vsi tisti ugovori, ki so, da ni druge izbire, kot to sprejeti, ni res; kdo pa pravi, da smo dol`ni
ratificirati Evropski sporazum? Kdo pravi? In zato, dovolite mi samo v tem smislu repliko
na vse tiste, ki so govorili, kako je to hudo, zaradi [panskega kompromisa. Ja, mi smo ga
podprli aprila lanskega leta, podprli smo ga in to smo ga zavestno podprli, tudi s tem, da
smo vedeli, da to ni tako majhna cena. Vendar takrat je bilo jasno in mislim, da je sedaj
{e bolj jasno, da brez dolo~enih stvari ne bi {li to pot in {e zmeraj lahko re~emo ne. Tisti,
ki misli, {e zmeraj misli, da je to prehudo, da absolutno tega ne smemo sprejeti, potem
naj glasuje pri ratifikaciji proti, ne pa, da ka`e s prstom tudi na nas - govorim samo o
kr{~anskih demokratih - tudi na kr{~anske demokrate, ki smo to podprli, vi ste to pod10. izredna seja DZ RS
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prli, vi ste krivi. Ko pa bomo in upam, da bomo neko~ v Evropski uniji, tako kot se je
zgodilo po podpisu Evropskega sporazuma, potem so pa vsi koraj`ni junaki in se prvi
hvalijo tisti, ki so ta trenutek najbolj kriti~ni. Ni~ nimam proti kritiki. Prav. Gotovo je in
morda je res, da bi se dalo marsikaj bolj{e storiti, vendar ta trenutek je ta evropski sporazum tukaj s tem {panskim kompromisom, s Prilogo XIII. To smo mi podprli, kr{~anski
demokrati in lahko ka`ete s prstom na nas, lahko ka`ete, ni problem. Samo, ~e mislite,
{e enkrat ponavljam, da je to preve~ za Slovenijo, potem povejte to jasno, povejte jasno,
ne da se bomo pozneje spet in spet vra~ali, to smo sicer mi sprejeli, zdaj smo {li v Evropsko unijo, ko bomo pa~ pri{li, vendar vi ste le krivi, da se je takrat to in to zgodilo, lahko
bi se zgodilo druga~e. Te predpostavke in ti ~e-ji so vedno mo`ni.
In da se vrnem ponovno k temu, o ~emer bomo danes odlo~ali. Danes prakti~no
ne odlo~amo o ni~emer, ampak samo o tem, da bomo ustavo tako postavili, da bomo
lahko jutri, pojutri{njem odlo~ali o tem, kako bodo tujci lahko in pod kak{nimi pogoji
bodo lahko pridobivali nepremi~nine v na{i dr`avi. Jaz osebno, kar sem `e prej povedal, tudi v tem smislu to zadevo in ta ustavni zakon podpiram in to je v tem trenutku tudi
obrazlo`itev mojega glasu. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Mozeti~. Gospod Jo`e
Leni~ ima besedo, nato pa gospod Benjamin Henigman.
JO@E LENI^: Spo{tovani gospod predsednik, spo{tovane poslanke, spo{tovani
poslanci! Tudi sam sem se odlo~il, da ob tej priliki povem nekaj svojih misli. Jaz moram
re~i, da sem intenzivno razmi{ljal v teh zadnjih mesecih, kje vse dejansko Slovenija ima
probleme, predvsem na tej mednarodni sceni, kajti dejstvo je, da je "imid`", da je podoba Slovenije v teh, bi rekel zadnjem letu ali pa zadnjih mesecih nekoliko padla. In pri{el
sem do ugotovitve, da seveda to, kar govori predvsem opozicija, ni vse. Po mojem
osebnem prepri~anju je na{a relativno slaba podoba predvsem posledica tega, da se
Slovenija `e kar nekaj ~asa, po moji oceni dve ali vsaj tri leta, ne zna izkopati iz neke miselnosti, in to je miselnost, da smo vse preve~ obrnjeni navznoter, da se vse na{e diskusije, predvsem tiste o zunanji politiki, posegajo predvsem v sfero notranje politike in da
nikakor ne znamo te svoje energije obrniti navzven. Jaz osebno sem prepri~an, da Slovenija lahko svoj interes, svoj nacionalni interes brani ali pa utrjuje samo z delovanjem
dale~ prek svojih nacionalnih meja. Bilo bi koristno, ~e bi Slovenija posegla tudi na podro~je Balkana, tudi v Evropo, morda {e kam drugam in z nekimi svojimi pozitivnimi
akcijami utrdila svoj "imid`". In predvsem ta problem ukvarjanja samih s seboj sem jaz
razumel kot sporo~ilo ne samo Ameri~anov, ampak tudi nekaterih Evropejcev.
Slovenija ima "imid`" sebi~ne dr`ave, Slovenija nima "imid`a" odprte dr`ave, ki
urejuje neke svoje odnose, bi rekel tudi navzen in ki gradi svoj "imid`" v tej mednarodni,
internacionalni sferi. Sedaj, seveda tukaj, ki kritizirate vlado, se morate predvsem zamisliti tudi nad tem, kaj je ta parlament po~el. Jaz sem tukaj v slovenskem parlamentu `e 5.
leto poslanec in vse diskusije na temo mednarodne politike so se pribli`no tako
kon~ale kot ta danes, z obto`evanjem samih, oziroma drug drugih z ukvarjanjem z nekimi problemi, ki jih tujina sploh ne razume, in z dajanjem nekih popolnoma nemogo~ih,
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nerazumljivih sporo~il tujini. In pri~akovati, da bo v taki klimi na{a diplomacija lahko
delala ~ude`e, je po moji osebni oceni pa~ nemogo~e.
Torej jaz moram komentirati tudi nekatera stali{~a, ki so danes pri{la s te strani gospoda Pahorja sicer v tem trenutku ni tukaj notri. Jaz sem prepri~an, da si Slovenija
kot majhna dr`ava, kot dr`ava z majhno specifi~no te`o enostavno ne more privo{~iti
unilateralnih ukrepov. Jaz sem prepri~an, da Slovenija lahko svoj interes najde samo
znotraj neke multilateralne zgodbe, kar Evropska unija nedvomno je. In tako stali{~e,
kot ga je gospod Pahor postavil, ko je rekel, mi bi morali takrat Italijanom jasno re~i ne,
mislim, da je izrazit unilateralni ukrep. Slovenija se ne more obna{ati kot neka velesila,
kot nek monoliten blok, ki se nekam postavi in spremeni tok dogajanj. Slovenija ima
edino "{anso", da se prilagaja, da se na nek na~in obna{a, kot bi rekel Evald Flisar, tantri~ni mojster, to je tista figurica, ki ima ni`je te`i{~e od svoje vi{ine, ki se vedno postavi
pokonci, tudi ~e jo usmeri{ v neko drugo pozicijo, ne pa da se zakoplje na neke nesprejemljive pozicije in jih potem brani do onemoglosti. Slovenija `al nima specifi~ne te`e,
da bi se {la tako politiko. Lahko, da je taka politika v{e~na, vendar taka politika na dolgi
rok ne more biti koristna. Pozicija, da bi morali `e na za~etku re~i, da se v dolo~enih zadevah enostavno ne gre pogajat, jaz mislim, da ta pozicija ni prava. Tukaj mi je na misel
pri{la tista znana Kennedyjeva izjava, Kenedyja pa~ rad citiram, ki je rekel, da se nikar
ne bojmo pogajati, vendar se ne smemo pogajati iz strahu. In ne se pogajati z lastnimi
sosedi, bi bilo po moje katastrofalno. Seveda, vpra{anje je, koliko dolgo si na nekih pozicijah, kak{ne pozicije zastavlja{, ampak takratna teza, da se o teh stvareh sploh ne gre
pogajati, mislim, da bi bila zgre{ena in napa~na.
Ne nazadnje okrog tega {panskega kompromisa. Ne bom veliko govoril, ~eprav
sem si veliko pripravil. Ampak po moji osebni oceni, mislim, da {panski kompromis
kljub vsemu je bil nek za~etek, nekaj dni oziroma v zadnji Sobotni prilogi sem bral komentar gospoda Marjana Polj{aka, ki nekomu od poslancev o~ita, ~e{ zakaj je podprl
{panski kompromis. In potem pravi, ~e ga ne bi podprl, bi se pogajanja z Evropsko unijo gotovo zavlekla za 5 do 10 let. To~no to bi se zgodilo, tukaj je imel gospod Marijan
Polj{ak prav. In v tistem danem trenutku neke realne situacije in realne politike je bil
{panski kompromis malo druga~en kot danes, in lahko da so bile storjene kak{ne napake v detajlih, vendar v tistem trenutku, jaz {e vedno stojim na tej poziciji, menim, da nam
je {panski kompromis, in to na na~in, da nismo na bilateralni fronti popustili Italiji,
omogo~il nadaljnja pogajanja. Toliko okrog mojega komentarja [panskega kompromisa.
Kar me pa v dana{nji diskusiji na nek na~in presene~a oziroma ugotavljam to, je pa
to, da nekako {e vedno nismo presegli tistega klasi~nega pojmovanja koncepta dr`ave,
kaj ta dr`ava sploh je. Jaz bom seveda povedal svoje mnenje. Za mene neka moderna
dr`ava, kot bi Slovenija naj bila, ni obdana z nekim obmejnim pasom, gotovo ne. Mislim
da tudi neka moderna dr`ava ni funkcija nekega lastni{tva, nekih parcel, nekih fizi~nih
lotov v neki geografski konotaciji. Absolutno moderna dr`ava ni obrnjena navznoter,
ampak navzven. Absolutno moderna dr`ava ni oble~ena v neko kondomsko zakonodajo, ampak svojo suverenost brani na povsem druga~en na~in, z neko kulturno identi10. izredna seja DZ RS
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teto, z znanjem, z neko suvereno pozicijo na teh podro~jih, ne pa z neko fizi~no trdo
politiko, ali pa kot teoretiki pravijo, s trdimi faktorji v mednarodni politiki. Jaz sem prepri~an, da moderna dr`ava mora predvsem obvladovati mehanizme ali pa orodje, ~e
ho~ete, s katerim upravlja svoje ozemlje, ne pa da fizi~no nadzoruje svoje ozemlje. In to
se mi zdi klju~no in zato, jaz bom ~isto po{teno povedal, meni se zdi tudi ve~ina te
za{~itne zakonodaje zelo, zelo neproduktivna. Ne re~em, da morda ni pametno, da si
na nekaterih frontah pustimo nekaj manevrskega prostora, ampak jaz sem prepri~an,
da se suverenost enega naroda ali pa dr`ave gradi na druga~en na~in, ne pa z nekimi
brutalnimi predkupnimi pravicami itn. Tako, da jaz osebno moram re~i, da s to za{~itno
zakonodajo imam neke probleme.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Samo trenutek, prosim, bomo prekinili sejo
za trenutek. Se opravi~ujem.
JO@E LENI^: No, saj imam ~isto kratek komentar za zaklju~ek, da ne bi tukaj obstal. Tistim, ki kritizirate zunanjega ministra, ki je po moji oceni delal dobro, samo nekaj
v premislek. Pri{la mi je pod roko neka teza nekega zgodovinarja, ki je dejal: "Kaj nam
pomaga oro`je na bojnem polju, ~e doma ni pameti." Dovolite mi, da s tem zaklju~im
svoj nastop. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Leni~. Samo za trenutek
prekinjam sejo, za 5 minut prekinjam sejo.

***
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Ugotavljamo sklep~nost! (46 prisotnih.)
Ugotavljam, da je Dr`avni zbor sklep~en in lahko nadaljuje delo.
Ugotovili smo, da je bil ta ropot posledica napake v ventilaciji, da se je pa~ zlomil
glavni ventilator. Natan~no vas bomo obvestili.
Repliko ima gospod Borut Pahor, na nastop gospoda Jo`eta Leni~a. Na nastop naj
se pripravi gospod Henigman.
BORUT PAHOR: Bom zelo kratek. Nastop po kvalitetni intervenciji kolega Leni~a,
~eprav se z njim seveda ne strinjam, kot je sam povedal, ampak kot prvo vpra{anje, ki je
ali bi moralo biti posebej zna~ilno za dana{njo razpravo, namre~ vpra{anje pogajalske
te`e Republike Slovenije v ~asu, ki je pred nami, v ~asu do podpisa sporazuma o polnopravnem ~lanstvu. Eden od slabih vidikov sprejetja [panskega kompromisa je bil tudi
vtis, ki smo ga pustili v mednarodni skupnosti, da je potrebno na Slovenijo samo dovolj
dolgo ~asa vztrajno pritiskati in popusti. Poglejte, kolega Leni~! ^e Slovenija ne bo rekla
svoje odlo~ne in dosledne besede tam, kjer bo zanjo govorilo tako mednarodno pravo
kot zgodovinske okoli{~ine, kdaj pa se bomo potem postavili za na{e interese? Na{e celotno vklju~evanje v Evropsko unijo bo en sam kompromis. In nauk, ki sem ga sku{al
posredovati, nauk sprejemanja [panskega kompromisa kot osnove za podpis Evropskega sporazuma, je, da je potrebno na na{i strani dolo~iti pogajalski minimum in pod
418

10. izredna seja DZ RS

ta pogajalski minimum se na{a dr`ava ne more spustiti, ~e ho~e zavarovati svoje nacionalne interese. Ta pogajanja bodo trda in zato si velja zapomniti, da so bile tudi v preteklosti okoli{~ine, ki bi jih lahko s preudarnej{o zunanjo politiko spremenili ali ob{li.
Vendar jih nismo, bodisi zaradi premajhne izku{enosti bodisi zaradi premajhnega politi~nega poguma bodisi zaradi tega, ker smo preprosto precenili na{e partnerje. [e enkrat povem. Moje mnenje je, da smo bili mi spomladi leta 1994 v izredno ugodni politi~ni klimi, ko smo tako zaradi pritiskov mednarodne javnosti na Italijo kot zaradi relativno konsistentnega politi~nega mnenja doma imeli prilo`nost, da se ji zoperstavimo.
Pa se je potem, torej kot re~eno, konsenz doma zru{il, se je postavil na glavo in omogo~il Italiji, da je dobila tisto, kar ji ne pripada. Torej, va{a diskusija, in pa tudi moja, je `e
diskusija o ~asu, ki prihaja, o tem, ali se bo znala Slovenija organizirati kot sposoben in
dosleden pogajalski partner z Evropsko unijo. ^e nam to ne bo uspelo, bomo ponovno
po pogajanjih diskutirali o tem, ali ne pla~ujemo previsoke cene. Zdru`ena lista socialnih demokratov je to diskusijo za~ela in jo danes tudi kon~uje s pozivom vladi, da se veliko bolj profesionalno in veliko bolj pedantno pripravi na ~as, ki prihaja, tudi z dolo~itvijo temeljnih strate{kih premis v teh pogajanjih. Zato pri~akujemo, da bo vlada izpolnila pri~akovanja in do 30. septembra, do za~etka oktobra pripravila predlog takega scenarija.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa. Repliko na repliko ima tudi gospod Leni~.
JO@E LENI^: Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da se tokrat ne bo kak{en
ventilator pokvaril.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Se opravi~ujem, ker sem vas skoraj prekinil
pri razpravi.
JO@E LENI^: Poglejte, jaz na nek na~in razumem, in mislim, da je povsem legitimno stali{~e, ki ga zagovarja gospod Pahor, res dosledno. Tukaj mu jaz ne o~itam pomanjkanja doslednosti. Ampak, ~e `e vle~emo nauke, mislim, da modus, ali pa ~e
ho~ete, doktrina slovenske diplomacije ne more biti neka "blazna" odlo~enost in nepopustljivost, ampak zvitost. To je bil nauk mojega nastopa. Slovenija si ne bo mogla privo{~iti nekih akcij, ki bi jo osamile, da bi lahko pet let ali pa deset let ~akala in postavljala ne vem kak{ne pogoje. Slovenska diplomacija bo morala biti zvita. In v tem {panskem kompromisu so seveda tako slabe kot dobre strani. In potencirati in poudarjati
samo slabe, mislim, da ni korektno. Tako, da iz te moje diskusije bi jaz predvsem to potegnil, da si slovenska diplomacija predvsem kot glavni modus svojega delovanja lahko
privo{~i zvitost, ne pa neko trmo in neko odlo~enost ali nekaj podobnega. Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa gospodu Leni~u. Gospod Henigman.
BENJAMIN HENIGMAN: Hvala. Spo{tovani! Slovenija `e 1250 let pripada evropskemu prostoru, tako geografsko, kar je vsem jasno, gospodarsko, kulturno in vrednostno. Predvsem vrednostno tudi s kr{~anstvom, ki ga je pred toliko ~asa sprejela.
Sprememba ustava je danes nujen pogoj, ~e `elimo nadaljevati kontinuiteto evropske
zgodovine, ki je bila, `al, za 45 let prekinjena od leta 1945 do leta 1990. Vseh teh dolgih
10. izredna seja DZ RS
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in mu~nih sej verjetno ne bi bilo, ~e bi pripadali demokrati~nemu evropskemu prostoru
`e po drugi svetovni vojni, ~e bi imeli demokrati~en red in z ustavo in zakoni zagotovljene ~love~anske pravice in tako dalje. Ker temu ni tako, smo danes na teh preizku{njah. Danes se o ~em velikem ne odlo~a, ker v bistvu spreminjamo samo drugi odstavek 68. ~lena ustave, ki ni dopu{~ala nakupa zemlje tujcem. Hkrati smo se pa dogovorili, da se vsakr{na sprememba zakonodaje spremeni oziroma naredi z dvotretjinsko
ve~ino vsega parlamenta. Mislim, da je to velik prispevek vsega parlamenta, ne samo
koalicije, oziroma da je tukaj opozicija s svojim predlogom dosegla, da je vstopanje v
Evropsko unijo in v integracije, ki so s tem tudi povezane, stvar vse Slovenije, vseh
strank, skoraj vseh strank.
Cena, ki jo bomo pla~ali za naprej, bo verjetno visoka, iz razlogov, ki sem jih prej
povedal. Vendar mislim, da vseeno ne bo tako visoka, kot bi bila, ~e bi izven teh integracij ostali. Ne predstavljam si slovenskega gospodarstva, ki ne bi imelo enakopravnih
pogojev z Evropo. Ti enakopravni pogoji pa so za moje pojme predvsem v tem, da
sprejmemo manire in zakone, ki veljajo v Evropi in da se politi~no pove`emo v Evropsko unijo. To velja predvsem za gospodarstvo, ~eprav ne smemo pozabiti tudi na globalne povezave z vsem svetom in ne glede na to se moramo povezovati tudi {ir{e, kar
se, po moje, pri nas premalo dogaja.
Cilj demokrati~ne spremembe vstopa v Evropo je zagotovo normalno okolje. To
normalno okolje pomeni pravno dr`avo, za{~ito privatne lastnine in, kot sem `e rekel,
~lovekove pravice in svobo{~ine predvsem. Mi sicer z zakoni formalno to sprejemamo,
dejansko pa tega ne dosegamo. Zato je ~imprej{nja vklju~itev v pridru`eno in polno
~lanstvo za moje pojme tudi eden izmed garantov in pa ena tistih silnic, ki nas bo primorala, da bo slovenska dru`ba postala demokrati~na, taka kot bi morala `e zdavnaj biti. In
tukaj je na tistih strankah, ki imajo tako imenovano marksisti~no ali komunisti~no kontinuiteto od prej, tudi velika obveza, da bodo z vstopom v Evropo dojele, da ne gre na
na~in, kot se je vodila dr`ava zadnjih nekaj let.
Odlo~itev zame danes ne bo te`ka. Mislim, da ne bo tudi za ves ostali parlament,
kot je rekel gospod Santer, klju~ je v na{ih rokah. Danes mislim, da premagujemo zapah
na vratih. Klju~ oziroma vrata bomo odprli jutri oziroma v teh dneh, ~e bomo ratificirali
sporazum. Na vsakem od dr`avljanov pa je, da se bo sam zavestno in odgovorno
odlo~al, ali bo sprejel evropsko ponudbo, da proda svoj ko{~ek zemlje. Mislim, da bo
treba to dr`avljanom velikokrat in bolje povedati, da je odlo~itev kasneje na vseh nas. In
mislim, da slovenski ~lovek, predvsem pa kmet, ni tisti, ki bi zemljo prodajal kar tako.
Hvala lepa.
PREDSEDNIK JANEZ PODOBNIK: Hvala lepa, gospod Henigman. @eli {e kdo
razpravljati? (Ne `eli.) Torej zaklju~ujem razpravo in prehajamo na odlo~anje. Ob tem
vas `elim opozoriti, da je skladno s 169. ~lenom ustave Republike Slovenije za sprejem
ustavnega zakona potrebna dvotretjinska ve~ina vseh poslancev, to je 60 ali ve~ poslancev.
Ustavni zakon, o katerem bomo glasovali, se torej glasi: "Ustavni zakon o spremembi 68. ~lena ustave Republike Slovenije
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I.
V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91-I) se 68. ~len spremeni tako,
da se glasi:
"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih
dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo ratificira Dr`avni zbor, ob
pogoju vzajemnosti.
Zakon in mednarodno pogodbo iz prej{njega odstavka sprejme Dr`avni zbor z
dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev."
II.
"Ta ustavni zakon za~ne veljati z razglasitvijo v Dr`avnem zboru."
To je vsebina ustavnega zakona, ki ga dajem na glasovanje. Kot sem povedal, je za
izglasovanje ustavnega zakona potrebna dvotretjinska ve~ina vseh poslancev, to je 60
ali ve~ poslancev. Ugotovimo sklep~nost! (85 prisotnih.)
Kdo je za? (81 poslancev.) Je kdo proti? (1 poslanec.)
Ugotavljam, da je predlog ustavnega zakona sprejet. (Aplavz.)
Prehajamo na odlok o razglasitvi ustavnega zakona. Predlog odloka se glasi: "Na
podlagi 171. ~lena ustave Republike Slovenije je Dr`avni zbor Republike Slovenije na
seji dne 14. julija sprejel odlok o razglasitvi ustavnega zakona o spremembi 68. ~lena ustave Republike Slovenije. Razgla{a se ustavni zakon o spremembi 68. ~lena ustave Republike Slovenije, ki ga je Dr`avni zbor Republike Slovenije sprejel na seji dne 14. julija
1997." [tevilka bo potem naknadno dopisana in kraj, Ljubljana ter datum, ko bo odlok
sprejet, podpredsednik Dr`avnega zbora Republike Slovenije Janez Podobnik. @eli v
zvezi s tem odlokom kdo besedo? (Ne `eli.) Potem razpravo zaklju~ujem in dajem na
glasovanje naslednji predlog odloka: "Razgla{a se ustavni zakon o spremembi 68. ~lena
Ustave Republike Slovenije, ki ga je Dr`avni zbor Republike Slovenije sprejel na seji
dne 14. julija 1997." Ugotovimo sklep~nost! (86 prisotnih.)
Kdo je za predlagani odlok? (82 poslancev.) Kdo je proti? (2 poslanca.)
Ugotavljam, da je predlagani odlok sprejet.
S tem bi zaklju~il to~ko dnevnega reda.
....
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USTAVNI ZAKON
O SPREMEMBI 68. ^LENA USTAVE
REPUBLIKE SLOVENIJE (UZS68)
I.
V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, {t. 33/91-I) se 68. ~len spremeni tako,
da se glasi:
"Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremi~ninah pod pogoji, ki jih
dolo~a zakon ali ~e tako dolo~a mednarodna pogodba, ki jo ratificira dr`avni zbor, ob
pogoju vzajemnosti.
Zakon in mednarodno pogodbo iz prej{njega odstavka sprejme Dr`avni zbor z
dvotretjinsko ve~ino glasov vseh poslancev."

II.
Ta ustavni zakon za~ne veljati z razglasitvijo v Dr`avnem zboru.
[t. 001-02/97-14/2
Ljubljana, dne 14. julija 1997
Predsednik
Dr`avnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l.r.

Ustavni zakon o spremembi 68. ~lena Ustave Republike Slovenije (UZS68)

425

ISBN 961-6415-10-7
961-6415-01-8

9 789616 415101

