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Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču - 

zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije 

za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme alinee prvega 

odstavka 22. člena zakona in drugega odstavka 24. člena zakona o financiranju 

občin zaradi neskladja s 142. členom Ustave Republike Slovenije 

Državni svet Republike Slovenije je na 56. seji, dne 27.9. 2000, na 
podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o Ustavnem 
sodišču Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 15/94) sprejel 

ZAHTEVO 

za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti sedme 
alinee prvega odstavka 22. člena zakona o financiranju občin 
(Ur.l. RS, št.80/94, 45/97-odločba US št. 56/98) in drugega 
odstavka 24. člena zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 56/ 
98) zaradi neskladja s 142. členom Ustave Republike Slovenije in 

PREDLAGA 

da Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovi, da sta sedma 
alinea prvega odstavka 22. člena in drugi odstavek 24. člena o 
financiranju občin v neskladju z ustavo in ju razveljavi. 

ne morejo v celoti zagotoviti opravljanja svojih nalog, država v 
skladu z zakonsko določenimi načeli in merili zagotovi dodatna 
sredstva. 

Namen člena v ustavi je, da bi imeli prebivalci različnih občin 
enake možnosti gospodarskega in družbenega razvoja. Zakon 
je v nasprotju s tem načelom v 22. členu določil, da so odškodnine 
in nadomestila za degradacijo prostora in onesnaževanja okolja 
prihodki občine za financiranje skupne porabe. V drugem odstavku 
24. člena je zakon določil, da se sredstva finančne izravnane 
lahko dosežejo največ 100 % ocenjenih lastnih prihodkov. 

Problem nastane v občinah, ki zaradi težjih oziroma spremenjenih 
pogojev delovanja pridobivajo od povzročiteljev spremenjenih 
okoliščin določeno finančno nadomestilo, recimo iz naslova 
ekološke onesnažitve.To nadomestilo šteje Ministrstvo za finance 
kot lastni prihodek, ki se odšteva od finančne izravnave. To pomeni, 
da prihodek od rente zmanjšuje finančno izravnavo, namesto da 
bi občina s sredstvi prispevka lahko opravljala naloge, ki jih terjajo 
spremenjeni pogoji delovanja, za kar povzročitelj sredstva tudi 
plačuje. 

Utemeljitev 

142. člen Ustave Republike Slovenije določa, da se občina financira Poro^eva'ca i® b'' določen predsednik državnega sveta Tone 
iz lastnih virov. Občinam, ki zaradi slabše gospodarske razvitosti Hrovat. 
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
v zvezi z zahtevo zadržanja izvršitve spornih odločb na odmerjeni katastrski dohodek 

za leto 1999 kmetijskih zemljišč v zakupu pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 

Republike Slovenije  

Državni svet Republike Slovenije je na 56. seji, dne 27. 9. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano v 
zvezi z zahtevo zadržanja izvršitve spornih odločb na odmerjeni 
katastrski dohodek za leto 1999 kmetijskih zemljišč v zakupu pri 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ter na 
podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga Ministrstvu za 
finance, da pobudo preuči in nanjo odgovori. 

Pobuda komisije se glasi: 

Ministrstvo za finance naj zadrži izvršitev spornih odločb na 
odmerjen katastrski dohodek za leto 1999 kmetijskih zemljišč v 
zakupu pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 
vsaj za eno leto. 

Obrazložitev 

Državni svet Republike Slovenije je že na 48. seji, dne 1. 3. 2000, 
obravnaval in podprl pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata, 

naj se v najkrajšem času poskušajo najti možnosti za rešitev 
problematike glede uvedbe katastrskega dohodka na zakupljena 
kmetijska zemljišča. 

Državni svet je predlagal, naj se zadržijo oziroma zaustavijo 
odmerne odločbe za plačilo obveznosti davka od dohodka iz 
kmetijstva, v katerih je odmerjen tudi davek od katastrskega 
dohodka kmetijskih zemljišč v zakupu pri Skladu kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

Hkrati je državni svet predlagal, naj se uredi kataster na zemljiščih 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, saj 
dejansko stanje zemljišč, dobljenih v zakup, ki so državna last, 
po kategorizaciji katastra ne ustrezajo dejanskemu stanju 
zemljišča v naravi. Po katastru je zemljišče kategorizirano od 
hmeljišča, do gozda, v naravi pa so vsa ta zemljišča približno 
enake kvalitete (njive, zamočvirjeni travniki), kar postavlja različne 
najemnike zaradi napačne katastrske kulture v neenak položaj; 
zato bi bilo potrebno izdati odločbe za ta konkretna zemljišča šele 
po ureditvi katastra. 

Ob tem Državni svet Republike Slovenije dodatno utemeljuje 
zgoraj navedeno zahtevo glede na katastrofalne razsežnosti 
letošnjih naravnih nesreč, ki so prizadele slovensko kmetijstvo. 

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

v zvezi s povečanjem obsega škode, ki so jo povzročile zavarovane vrste ptic 

Državni svet Republike Slovenije je na 56. seji, dne 27. 9. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano v 
zvezi s povečanjem obsega škode, povzročene po zavarovanih 
vrstah ptic ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o 
državnemu svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in predlaga Ministrstvu za 
okolje in prostor, da pobudo preuči in nanjo odgovori. 

Pobuda komisije se glasi: 

Ministrstvo za okolje in prostor naj čimprej prouči problematiko , 
povečanja obsega škode, povzročene po zavarovanih vrstah 
ptic ter poišče ustrezno rešitev. 

Obrazložitev 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je ob obravnavi 
predloga zakona o zagotovitvi sredstev za delno odpravo posledic 
suše, neurja s točo, plazenja tal in škode, ki jo je povzročila divjad 

3 



v letu 2000 opozorila na povečanje obsega škode, povzročene 
po zavarovanih vrstah ptic. 

onemogočal bistveno poslabšanje pogojev za pridobivanje 
dohodkov oškodovanih kmetov. 

Ministrstvu za okolje in prostor predlaga, da spremlja stanje v 
območjih, kjer živijo zavarovane vrste ptic ter ugotovi obseg 
škode, ki jo povzročajo posamezne varovane vrste ptic ter 
sprejme ustrezne ukrepe, da se nastala škoda zmanjša oziroma 
naj zagotavlja varstvo pomembnih živalskih vrst na način, ki bo 

Državni svet predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni nanjo 
odgovori. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Vladimirja 

Koruna v zvezi z revidiranjem mreže upravnih enot   

Državni svet Republike Slovenije je na 56. seji, dne 27. 9. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna v 
zvezi z revidiranjem mreže upravnih enot ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

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

Vprašanje državnega svetnika prof: dr. Vladimirja Koruna se glasi: 

Ali in kdaj namerava Ministrstvo za notranje zadeve revidirati 
mrežo upravnih enot? 

Obrazložitev 

V posledici uvedbe lokalne samouprave, je bil na podlagi zakona 
o upravi (Ur. I. RS, št.67/94) uveden drugačen sistem razreševanja 
upravno-pravnih zadev na prvi stopnji v državi, kot smo bili tega 
navajeni do tedaj. Drugače povedano, z ukinitvijo dotedanjih velikih 
občin, organiziranih po načelu celovitih družbenopolitičnih 
skupnosti, ki so ponekod v celoti, drugje pa na prvi stopnji, 
razreševale vse potrebe pravnih in fizičnih oseb, je prišlo do 
ustanovitve upravnih enot, kot dislociranih delov sicer 
centralizirane državne uprave. 

Zaradi naglice uvajanja opisanega sistema, še posebej pa zaradi 
zasledovanja načela racionalnosti, se je tedanja oblast odločila 
za vzpostavitev mreže upravnih enot po teritorialnem principu 
dotedanjih velikih občin. Vodilo za to je med drugim bilo tudi 
prepričanje, da se z novim sistemom ne bi med državljane vneslo 
preveč zmede in negotovosti, kako bodo v bodoče zadovoljevali 
svoje interese pri razreševanju upravno-pravnih zadev. Vedeti je 
namreč treba, da so do tedaj državljani bili navajeni, da so vse 
stvari uredili na "občini", torej vse na enem mestu. Zaradi vsega 
navedenega se je reorganizacija izpeljala v skladu s citiranim 
zakonom na dokaj enostaven način, tako glede kadrov, opreme, 
infrastrukture in drugih vprašanj. 

Pričakovanja so torej bila, da med državljani z uvedbo sistema 
upravnih enot ne bo zmede in težav ter nejevolje državljanov pri 
zadovoljevanju njihovih interesov v zvezi z določenimi vrstami 
upravno-pravnih zadev. Vendar se je vsaj ponekod obrnilo 
drugače. To se je zgodilo zaradi spreminjanja lokalne samouprave 
oziroma nastajanja vedno novih občin, pripajanja posameznih 
krajevnih skupnosti, njihove delitve in podobno. Tako se je 
ponekod zgodilo, da je neka krajevna skupnost, ki je bila v eni 
nekdanji veliki občini, prišla pod novo občino, kjer je sicer tudi 
sedež upravne enote, vendar je prizadeta krajevna skupnost 

glede na izhodiščni princip organiziranja upravnih enot po sedežih 
dotedanjih velikih občin ostala v drugi upravni enoti. 

Določitev območja posamezne upravne enote je v skladu z 
določbo 102. člena že navedenega zakona v pristojnosti vlade. V 
skladu z določbo drugega odstavka tega člena zakona pa lahko 
vlada med drugim glede na krajevne razmere in potrebe ter obseg 
upravnih nalog po posameznih upravnih enotah spremeni območja 
teh enot oziroma kot je določeno v določbi prvega odstavka tega 
člena zakona. 

Glede na takšno danost v citiranem zakonu opredeljenih pravnih 
podlag, me je Svet krajevne skupnosti Vinska gora v Mestni občini 
Velenje naprosil, da kot državni svetnik na prvi jesenski seji 
državnega sveta sprožim obrazloženo vprašanje, in sicer tako, 
kot je zapisano v drugi točki prvega sklepa zapisnika 18. seje 
tega organa z dne 16. 8. 2000. 

Bistvo problema v opisani skupnosti je, da morajo krajani, ker ta 
skupnost sodi v območje Mestne občine Velenje, urejati mnoga 
vprašanja na eni strani v občinskih upravnih organih, na drugi 
strani pa jih mnogo več ureja na Upravni enoti Žalec, četudi obstaja 
upravna enota s sedežem v Velenju. 

Iz opisanega nedvomno izhaja tisto, kar vseskozi doživljajo krajani 
navedene krajevne skupnosti, saj je sedaj zadovoljevanje njihovih 
potreb glede upravno-pravnih zadev mnogo težje kot je bilo do 
navedenega leta 1994, ko so v celoti lahko vse uredili v dotedanji 
veliki občini Žalec. Zato ne more čuditi naraščajoče 
nezadovoljstvo, še posebej, ker nekateri občinski veljaki že 
vseskozi, celih šest let, samo obljubljajo, da bodo nekaj naredili, 
narejenega v tem pogledu pa ni nič. Krajani Krajevne skupnosti 
Vinska gora želijo, da bi prešli pod Upravno enoto Velenje. Če do 
tega ne bi prišlo, pa bodo vztrajali, da v celoti, glede vseh vprašanj, 
preidejo nazaj v občino Žalec, ali pa si bodo prizadevali za 
ustanovitev lastne občine. 

Svet te krajevne skupnosti se je z ustreznim dopisom glede 
opisane problematike dne 27. 8. 2000 obrnil na Vlado Republike 
Slovenije. 

Ob koncu te obrazložitve pa lahko samo podčrtam, da opisana 
krajevna skupnost verjetno ni edina, v kateri krajani ne bi bili 
zadovoljni z podreditvijo pod določeno upravno enoto oziroma 
glede porazdelitve državnega območja na posamezne upravne 
enote. 

Zaradi vsega navedenega menim, da bi vlada lahko sproti prek 
svojega pristojnega ministrstva zasledovala problematiko 
porazdelitve krajevne pristojnosti posameznih upravnih enot, in 
sama od časa do časa revidirala obstoječo mrežo teh enot. Cilj 
tega naj bi bil državljanom v kar največji možni meri približati 
storitve, ki jih izvajajo upravne enote. 
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OBVESTILO MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE - Urada 
za organizacijo In razvoj uprave 

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

Ministrstvo za notranje zadeve je obvestilo Državni svet Repub- 
like Slovenije, da je sklep državnega sveta in vprašanje državnega 
svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna posredovalo Upravni enoti 
Velenje. 

V vprašanju državnega svetnika je navedeno, da želijo krajani 
krajevne skupnosti Vinska gora preiti pod Upravno enoto Velenje, 
zato je Ministrstvo za notranje zadeve zaprosilo to upravno enoto, 
da posreduje mnenje o navedenem predlogu. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. 

Vladimirja Koruna v zvezi z udeležbo italijanskega častnega voda oboroženih sil 

na komemoracijah grobišč  

Državni svet Republike Slovenije je na 56. seji, dne 27. 9. 2000, v 
sladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna v 
zvezi z udeležbo italijanskega častnega voda oboroženih sil na 
komemoraciji grobišča v Kobaridu, Ljubljani in še kje, ter na podlagi 
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenje podpira vprašanje državnega 
svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna in predlaga Ministrstvu za 
zunanje zadeve in Ministrstvu za obrambo, da vprašanje preučita 
in nanj odgovorita. 

Vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna se glasi: 

Kaj bosta storila Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za 
obrambo, če bo italijanska stran ob prazniku -1. novembru, tako 
kot že nekaj let, želela na komemoracije na grobišča v Kobaridu, 
Ljubljani in še kje, priti s častnim vodom svojih oboroženih sil? 

Obrazložitev 

Znano je, da italijanska stran že leta prihaja na Dan mrtvih - 1. 
november - na komemorativne slovesnosti h grobiščem svojih 
padlih vojakov na slovenskih tleh, kot sta Kobarid, ljubljanske 
Žale in še kje, s tako imenovanimi častnimi vodi svoje vojske. Gre 
za pripadnike oboroženih sil sosednje države, ki ko prestopijo 
slovensko mejo in se nahajajo na slovenskih tleh, nosijo vojaške 
uniforme in orožje. 

Opisano početje italijanske strani, po nekaterih informacijah, s 
katerimi razpolagam pa gre za enako početje avstrijske vojske, 
mora biti dogovorjeno s pristojnimi organi slovenske oblasti (vlada 
oziroma notranje in obrambno ministrstvo). 

Vendar, da ni vse lepo in prav, je potrdila informacija o incidentu, ki 
smo jo zasledili v dnevnem časopisju in na nacionalni televiziji o 
vsem, kar se je dogajalo 7. 9. 2000 ob obisku predsednika vlade 
gospoda Andreja Bajuka in obrambnega ministra gospoda Janeza 
Janše na grobišču žrtev fašističnega nasilja nad slovenskimi 
domoljubi, zamejci, v Bazovici. Italijanska stran je namreč 
preprečila prestop italijanske meje častnemu vodu slovenske 
vojske, ki bi spremljal navedene člane naše vlade pri spominski 
slovesnosti in polaganju venca. Določeni viri celo govorijo, da je 
bilo ravnanje Italijanov žaljivo in izvedeno na nedopusten način, 

nevredno dobrih sosedskih odnosov. 

Postavljeno svetniško vprašanje tako rezultira iz spoznanja, da 
italijanska stran ne spoštuje načela reciprocitete. Uveljavljanje 
tega načela je vsakodnevna praksa v občevanju civiliziranih, 
demokratičnih držav, med katere se Italija vedno znova prišteva. 
Očitno pa izvajanje tega načela ne velja za odnose s Slovenijo, 
četudi obe strani velikokrat poudarjata dobre in prijateljske 
sosedske odnose. 

Glede na to, da se praznik 1. november hitro bliža, pričakujem 
poleg hitrega odgovora na to svetniško vprašanje tudi ustrezno 
ukrepanje naših pristojnih organov oblasti, saj upam, da bomo 
zavrnili tako pobudo, predlog ali kakršnokoli drugo obličnost 
italijanske strani za dovolitev prestopa naše meje italijanskim 
častnim vodom oziroma, da bomo dejanski prestop tudi ustrezno 
preprečili, če bi druga stran to poskušala. 

Če pa ne enega ne drugega predhodno navedenega z naše 
strani ne bo, bo potrebno žal zaključiti, da se ponavlja tista praksa 
defenzivnega pristopanja razreševanja vprašanj s sosednjimi 
državami, ki smo je že vseskozi vajeni glede odnosov in odprtih 
vprašanj z Republiko Hrvaško, od Piranskega zaliva, preko NE 
Krško do Hotize in še kje. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministr- 
stvu za obrambo, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega 
sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE 

Organizacijo in način izvajanja nadzora prehajanja čez državno 
mejo ter ukrepe varovanja državne meje določa zakon o nadzoru 
državne meje. Po 43. členu "lahko člani tujih vojaških, policijskih in 
drugih delegacij, ki pridejo v RS oziroma so v RS na uradnem 
obisku in po predpisih svoje države nosijo orožje ali je orožje 
sestavni del njihove uniforma, smejo prinesti orožje v državo, ga 
imeti in nositi brez posebnega dovoljenja". 

Splošno uveljavljena praksa pa je, da pri počastitvi spomina na 
padle italijanske vojake, italijanska stran praviloma v Slovenijo ne 
pošilja častnih vodov, temveč posamezne pripadnike italijanske 
vojske ("karabinjeri"), ki so običajno častniki (1). Le ti v Slovenijo 
praviloma prihajajo v vojaških (karabinjerskih) uniformah in ne 
nosijo orožja (2) razen sablje (3), ko je ta sestavni del uniforme. V 
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občini Kobarid italijanska delegacija položi venec ob Kostnici iz 1. 
svetovne vojne in na pokopališču Kobarid. Ob polaganju venca 
oziroma spominskih slovesnosti sodelujejo tudi uniformirane 
osebe, ki pa niso oborožene. Polaganje vencev organizira konzulat 
Republike Italije v Kopru in njihovo obrambno ministrstvo. 

Po mnenju Ministrstva za zunanje zadeve udeležba italijanskih 
častnikov na komemoracijah ob Dnevu mrtvih za Slovenijo ni 
problematična, ker je to vsakoletna, uveljavljena praksa. 

(1) Za dovoljenje vstopa dvema navadnima vojakoma 

v RS je po naših podatkih italijanska stran zaprosila le 
30. maja 1997 ob odkritju/odprtju italijanske vojaške 
kapelice v okolici Tolmina, ko so bili poleg njiju v vojaški 
delegaciji še 4 častniki. Orožja niso nosili. 

(2) V preteklosti je italijanska stran že zaprosila 
za vnos pištol, ki naj bi bile po njihovem mnenju 
sestavni del uniforme. Vnos orožja (pištol) so jim 
slovenske oblasti običajno zavrnile ali dovolile 
vnos pištole brez nabojev. 

(3) Sabljo sta nosila dva italijanska "karabinjerja" 
na komemoraciji na Žalah v Ljubljani julija 1997 ob 
obisku italijanskega predsenika Oscarja Luiogija Scalfara 
v RS. 

ODGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije na predlog za dopolnitve poslovnika 

državnega zbora  

Dne 29. 7. 1998 ste Državnemu zboru Republike Slovenije 
predložili v obravnavo predlog dopolnitve poslovnika državnega 
zbora (PODZ-C) - prva obravnava (EPA 556-II). 

V skladu s 97. členom Ustave Republike Slovenije državni svet 
ne more predlagati sprememb oziroma dopolnitev poslovnika 
državnega zbora, zato smatrajte dopis št. 020-02/92-25/150 z 
dne 3. 8. 1998 za brezpredmeten. 

Z vašim predlogom so seznanjeni poslanci državnega zbora, ki 
lahko povzamejo vaš predlog in ga kot pooblaščeni predlagatelji 
predlagajo državnemu zboru v sprejem. 

Sklep državnega sveta, sprejet ob 
obravnavi pobude državnega svetnika 
Toneta Hrovata za dopolnitve poslov- 
nika državnega zbora, je objavljen v 
Poročevalcu državnega sveta, št. 7/1998 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT 

na vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana o vpisovanju v nekatere 

smeri univerzitetnega študija   

Glavno načelo prijavno-vpisnega postopka, določeno z Zakonom 
o visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 67/93 in 99/99) ter Pravilnikom o 
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. I. RS, št. 
68/96 in 100/99) je: čim več kandidatom uresničiti prvo študijsko 
željo, saj to pomeni največjo motivacijo za resen študij. Ministrstvo 
poskuša to načelo uveljavljati na dva načina. Najprej tako, da si iz 
leta v leto prizadeva ustvariti možnosti za čim večje število 
študijskih mest. V zadnjem desetletju se je za redni študij 
povečalo z 9.695 na 14.373, tako da se je letos za študij po 
univerzitetnih študijskih programih že v prvem roku prva študijska 
želja izpolnila 87 odstotkom prijavljenih, za študij po visokošolskih 
strokovnih programih pa 83 odstotkom in pol. K tako dobremu 
izidu je pripomoglo tudi dosledno upoštevanje 41. člena Zakona o 
visokem šolstvu, po katerem je sklepanje o omejitvi vpisa 
dopustno le Izjemoma, kadar "število prijav za vpis bistveno 
presega število razpisanih mest". Kaj pomeni "bistveno" preveč 
kandidatov za študij, ni določeno. Vlada RS pa se pri odločanju o 
izdaji soglasja opira zlasti na zelo natančne analize visokošolskih 
prijavno-informacijskih služb, iz katerih je razvidno, da je 
spomladansko število prijav največkrat precej predimenzionirano, 
in sicer zaradi osipa pri maturi oziroma zaključnem izpitu, zato 
ker je med prijavljenimi precej takih, ki se želijo čimprej zaposliti, 
ter zaradi dvojnih prijav. Zato se nekatere fakultete tudi zaradi 50 
% preveč prijavljenih ne odločajo za omejevanje vpisa, v nekaterih 
primerih pa Vlada RS soglasja k omejitvi ne izda. To pa izjemoma 
res lahko pomeni, da so vsa vpisna mesta zasedli študentje, ki 
so določen študijski program v prijavi navedli kot svojo prvo 
študijsko željo. Temu bi se lahko v celoti izognili le ob 1.1, splošni 
omejitvi vpisa v prav vse študijske programe, ko bi bili ne glede 

na vrstni red študijskih želj in ne glede na število prijavljenih (tudi 
manjše od razpisanega) sprejeti tisti z boljšim uspehom. Zdaj je 
izbirni postopek potreben le za 1/3 študijskih programov. 

Pripominjamo še, da pristojni organi univerz in samostojnih 
visokošolskih zavodov po 24. členu pravilnika lahko individualno 
obravnavajo kandidate s posebnimi potrebami, med katere 
spadajo tudi zelo nadarjeni. Menimo, da je po tej poti mogoče 
zagotoviti študijsko mesto tudi tistim, ki jih dr. Zoltan Jan v pismu 
posebej omenja, namreč "najboljšim maturantom, ki so prejeli 
pohvalo", pa zaradi nezadostno izkazane umetniške nadarjenosti 
niso bili sprejeti v katerega od programov iz umetniškega 
študijskega področja, npr. glasbe, likovne umetnosti ali arhitekture. 

Ministrstvo za šolstvo in šport si bo torej še naprej prizadevalo za 
čim večje število študijskih mest in čim manj omejitev vpisa. V 
nacionalnem programu visokega šolstva - Vlada RS je predlog za 
drugo obravnavao poslala v državni zbor letos spomladi - je 
predvideno, da bi bila do leta 2005 možnost za študij zagotovljena 
vsaj 50 % vsakokratne generacije. 

Vprašanje državnega svetnika 
dr. Zoltana Jana je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 9/2000 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 
* - s! -• ■' ' '• - - ■ 

Državni svet Republike Slovenije, Veleposlaništvo Republike Avstrije - gospodarski 

oddelek ter Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo - izpostava 

Ljubljana so 29. februarja 2000 pripravili SLOVENSKO-AVSTRIJSKO 

GOSPODARSKO KONFERENCO 

Uvodne predstavitve 

Mag. Georg Krauchenberg 
Kratek oris stanja avstrijsko—slovenskih gospodarskih odnosov 

Dr. Janez Šušteršič 
Gospodarska politika Republike Slovenije v letu 2000 

Univ. prof. dr. Werner Teufelsbauer 
Gospodarska politika Republike Avstrije v letu 2000 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je posebej pozdravil 
njegovo ekscelenco, veleposlanika Republike Avstrije dr. 
Gerharda VVagnerja, uvodne govornike, dr. Miroslava Polzerja, 
direktorja ljubljanska izpostave Avstrijskega inštituta ter vse 
domače in tuje goste, predstavnike podjetij in državne svetnike. 

Napovedal je predstavitev gospodarske politike v obeh državah, 
da bi čim lažje in uspešneje uresničevali razvoj svojih podjetij in 
navezovali prekomejne stike, kar je v interesu obeh držav. 
Zagotovil je, da bo državni svet tudi v prihodnje nadaljeval s 
prakso, ki se je izkazala za zelo uspešno - organiziral bo 
predavanja in posvetovanja na različnih ravneh, o različnih temah 
in o različnih vprašanjih, ki se dotikajo tako gospodarskih kot tudi 
kulturnih, znanstvenih, prosvetnih in socialnih interesov. 

Ko govorimo o gospodarstvu in gospodarskem sodelovanju med 
državami, se vsi zavedamo, je dejal ob koncu, da gre za 
pomemben, če ne celo najpomembnejši segment razvoja sleherne 
države in s tem tudi Slovenije. Prav zato smo organizirali to 
srečanje, saj je Avstrija za Slovenijo eden najpomembnejših 
gospodarskih partnerjev. V uvodnih predstavitvah bodo gostje 
posredovali aktualne informacije ter podatke o gospodarski politiki 
in usmeritvah obeh držav, kar bo nedvomno koristilo pri nadaljnjih 
poslovnih odločitvah in načrtovanju razvoja slovenskih podjetij. 

Dr. Gerhard VVagner, veleposlanik Republike Avstrije, se je 
zahvalil predsedniku državnega sveta, ki je pokrovitelj in gostitelj 
konference, pa tudi sekretarki državnega sveta mag. Drofenik, 
dr. Brandtu in dr. Polzerju, ki so bili gonilna sila pri organizaciji 
srečanja. 

Omenil je, da je trenutek za ta dialog, ki je sicer eden mnogih 
dialogov med obema državama, zelo dobro izbran, saj je nova 
avstrijska zvezna vlada začela mandat. V svojem programu je 
velik del posvetila gospodarstvu in gospodarskemu razvoju. V 
nasprotju z nekaterimi drugimi točkami programa, ki so lahko 
internacionalno sporne, je gospodarski del programa te vlade 
popolnoma nesporen, obenem pa bo vlada zaorala ledino. Ima 

zelo obsežen program delnega umikanja države iz gospodarstva, 
obsežne privatizacije, torej podpiranja in razvijanja novih trendov 
povsem v smislu tega, kar pričakuje od Avstrije tudi Bruselj. 

Mag. Georg Krauchenberg, gospodarski oddelek Velepo- 
slaništva Republike Avstrije, je napovedal, da bo govoril o novi 
avstrijski gospodarski usmeritvi. Povedal je, da se gospodarski 
stiki med obema državama razvijajo zelo zadovoljivo. Od leta 
1992 do novembra 1999 se je blagovna menjava tako iz Slovenije 
v Avstrijo kot iz Avstrije v Slovenijo povečala za 2,5-krat in je 
danes bistveno večja od prejšnje menjave Avstrije s celotno 
Jugoslavijo. 

Pri tem je poudaril, da pri blagovni menjavi ne gre za menjavo 
med enim ali dvema velikima podjetjema, temveč gre za menjavo 
izjemno široke palete blaga. Izredno razveseljiv je še drugi trend; 
zelo se je povečala vrednost posameznega blaga, ki ga Slovenija 
izvaža v Avstrijo. Izvoz surovin je ostal približno na ravni prvotne 
vrednosti, vrednost izvoza raznih polizdelkov in majhnih izdelkov 
se je povečala za dvakrat, medtem ko se je vrednost raznih 
končnih izdelkov, strojev, avtomobilov oziroma vozil povečala za 
trikrat. Dobro je tudi, da se je celotni izvoz Slovenije v Avstrijo 
povečal tudi procentualno. Od celotnega slovenskega izvoza je 
na Avstrijo odpadlo 6,9 %, v zadnjem letu pa se je ta odstotek 
povečal na 7,4. V enem letu je torej glede na celotni slovenski 
izvoz prišlo do povečanja izvoza v Avstrijo za polovico odstotka; 
to je že občutno in upoštevanja vredno povečanje. Kljub temu pa 
ima Slovenija od leta 1992 z Avstrijo pasivno trgovinsko bilanco. 
To povzročajo veliki zaostanki Slovenije na področju infrastrukture, 
velike potrebe po modernizaciji industrije itd. Zaradi tega je ta 
bilanca neuravnotežena. Neuravnoteženost je bolj ali manj odvisna 
od priložnosti in sposobnosti avstrijskih podjetij, da dobavijo 
potrebno opremo. Ce pa pogledamo v tej trgovinski bilanci samo 
stalno tekoče blagovne tokove, ugotavljamo, da so precej 
uravnoteženi, je dejal. 

Avstrijsko zunanjetrgovinsko predstavništvo, ki je v Ljubljani 
oziroma v Sloveniji že od leta 1991, nikakor ni pristojno samo za 
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dobave avstrijskega blaga oziroma proizvodov avstrijske industrije 
v Slovenijo, temveč s pridom pospešuje tudi izvoz slovenskega 
blaga v Avstrijo; tudi v okviru določenih menjalnih poslov. 

Eden bistvenih razlogov za zelo intenzivne trgovinske odnose po 
so avstrijske neposredne investicije v Sloveniji. Zadnji podatki iz 
leta 1998 kažejo, da od vseh tujih investicij v Slovenijo odpade na 
avstrijske neposredne investicije 37,5 %. Te številke so izredno 
visoke tudi za vzhodno Evropo. Primerjalno je omenil, da znašajo 
avstrijske direktne investicije na Madžarskem 10 %, na Češkem 
pa 9 % vseh tujih investicij. V Sloveniji je investiralo okoli 700 
avstrijskih podjetij. 

Naslednji podatki kažejo deleže držav za leto 1998 (v odstotkih) 
pri skupnih neposrednih investicijah v Slovenijo: 

Avstrija 37,5 % 
Francija 12,8 % 

- Nemčija 12,3 % 
Italija 6,6 % 

Na slovenskem trgu se zelo angažirata Bank Austria in Volksbank, 
sledijo leasing firme, manjša in velika trgovska podjetja, recimo 
Spar, Interspar, Baumax in OMV. Pomembno je, da je Avstrija v 
Sloveniji veliko investirala na področju industrije. Od desetih 
najpomembnejših investicij v slovensko industrijo so tri investicije 
iz Avstrije; vsaka je bila vredna prek 70 milijonov ameriških dolarjev. 
Te tri najpomembnejše so: Papirnica Vevče, tovarna Henkel in 
Karton Količevo. Ker je investiralo več kot 700 podjetij, je navedel 
nekaj najpomembnejših: Palfinger - žerjavi; Treibacher - legure, 
kovinske legure, nikljeve zlitine, brusna sredstva, brusi s 
korundom; Tespak, hčerinsko podjetje FEL - kartoni, valovita 
lepenka. Investicije so bile namenjene tudi za proizvodnjo opeke 
v Opekarni Ormož. Zelo pomembna je udeležba v TVT Maribor, 
kjer Siemens skupaj s TVT izdeluje pogonske vagone in vagone 
za železnico, enako pomembna investicija je tudi v Hermes Plus, 
ki je ena največjih softverskih firm. 

V zadnjih dveh letih je razvoj investicij počasnejši in to predvsem 
iz dveh razlogov. Na eni strani se je raven slovenskih mezd, se 
pravi delavskih plač, že precej približala ravni teh plač v Evropski 
uniji, na drugi strani pa imajo firme težave pri nabavi ali najemanju 
zemljišč, zelo dolgotrajni pa so tudi razni administrativni postopki. 

Slovenija za strukturno šibka področja nima nobenih posebnih 
davčnih olajšav oziroma stimulacij; slovenska vlada je že januarja 
sklenila, da je treba izboljšati pogoje za direktne investicije iz 
tujine. Če bo prišlo do sprememb teh splošnih pogojev, bo postala 
Slovenija spet konkurenčna svojim sosednjim državam, med 
drugim tudi Madžarski. In spet bo prišlo do bolj pospešenega 
investiranja avstrijskih podjetij v Slovenijo.To je posebej pomembno 
zato, ker avstrijske investicije v Sloveniji, ker smo pač sosednja 
država, nikakor nimajo špekulativnega značaja; vsaka avstrijska 
investicija v Slovenijo je načrtovana zelo dolgoročno in trdno smo 
prepričani, da se bo trend nadaljeval v pozitivni smeri. 

Dr. Janez Šušteršič, Ministrstvo za ekonomske odnose In 
razvoj, Urad za makroekonomske analize In razvoj, je pred- 
stavil makroekonomsko situacijo v Sloveniji in osnovne usmeritve 
ekonomske politike v letošnjem letu. Njegova predstavitev je bila 
oprta na napovedi iz njihovega Jesenskega poročila 1999, kjer 
pa so obstajali tekoči podatki za zaključek lanskega leta, so te 
podatke ažurirali. 

Prikazal je več tabel s podatki in jih komentiral. Posebej je opozarjal 
na verjetna odstopanja od jesenskih predvidevanj. V nadaljevanju 
navajamo tabele in njegov komentar. 

Makroekonomski kazalci razvoja 
RS v obdobju 1996 - 2000 

1996 1997 1998 1999 
ocena 

2000 
ocena 

BDP- 
realna 
rast v % 

3.5 4.6 3.9 4.9 4.0 

BDP 
v mio 
USD 

18,878 18,206 19,523 19,801 21,689 

BDP 
na prebi- 
valca 
v USD 

9,480 9,163 9,847 10,004 10,958 

Investicije 
v osnovna 
sredstva 

9.2 11.3 12.9 14.0 9.0 

Delež v % 
v BDP 

22.6 23.5 24.2 25.8 27.1 

Inflacija" 
(povprečje 
leta) 

9.7 9.1 7.9 6.1 6.2 

' Do leta 1998 merilo inflacije cene na drobno, od leta 1998 naprej merilo 
inflacije indeks cen življenjskih potrebščin 
Vir podatkov: SURS, ocene ZMAR iz Jesenskega poročila 1999 

Prvi podatek, ki ga vedno pogledamo, je realna gospodarska 
rast; v Sloveniji je že leta stabilna na ravni približno 4 odstotkov 
letno ali pa malo več. Takšno rast imamo od leta 1996 naprej. 
Pričakujemo, da bo podobno tudi letos. Za odstotno točko višjo 
rast lahko pričakujemo potem, ko se bo Slovenija še približala 
Evropski uniji.To bo omogočilo še nekoliko višji izvoz ali pa nekoliko 
lažji prodor na najbolj zahtevna tržišča, predvsem pa povečanje 
investicijske dejavnosti, tako domače kot tiste, ki jo prinašajo ti^di 
neposredne naložbe. 

Zanimiv je tudi podatek o bruto domačem proizvodu na prebivalca 
po pariteti kupne moči. To je primerjava, ki je v mednarodnem 
merilu najbolj realna. Slovenija je po podatkih Eurostata že dosegla 
Portugalsko in Grčijo, dve najmanj razviti državi Evropske unije, 
dosegamo pa že 68 % povprečja bruto domačega proizvoda na 
prebivalca v državah Evropske unije. 

Delež investicijske dejavnosti v bruto domačem proizvodu je tudi 
v primerjavi z drugimi državami visok in je eden od spodbud 
gospodarske rasti. Investicije so tista oblika "porabe", ki je tudi v 
lanskem letu najbolj in najhitreje naraščala in bila vzvod 
gospodarske rasti. Pričakujemo, da bo struktura teh investicij 
prešla v večji meri iz državnega v zasebni sektor, pa tudi iz 
infrastrukture, kjer je donos najpočasnejši. 

Naslednji pomemben podatek je stopnja inflacije. Ta se od 
osamosvojitve oziroma od uvedbe slovenske valute postopno 
zmanjšuje. Lani je bilo to postopno zniževanje nekoliko ustavljeno 
zaradi uvedbe davka na dodano vrednost sredi leta. Dogajanje 
po uvedbi davka na dodano vrednost je pokazalo, da je 
gospodarstvo v Sloveniji že izpostavljeno dovolj močni konkurenci 
in da velikih cenovnih šokov ni bilo. V bistvu sta povečanje cen ali 
pa višja inflacija trajali največ tri mesece, potem pa se je vpliv tega 
davka že umiril; se pravi, ni se prenašal naprej v inflacijsko verigo. 
Tisto, kar pa je v letošnjem letu problem in zaradi česar je napoved 
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inflacije približno enaka kot za lansko leto, je naraščanje cen 
nafte v svetu. To je seveda problem, proti katerem nobena država, 
razen mogoče ZDA, ne more sama ukrepati. To je enostavno 
treba vzeti kot dejstvo, ki določa okvir gospodarske politike. Poleg 
cen nafte, ki neposredno vplivajo na našo inflacijo, sedaj tudi v 
Evropi cene industrijskih proizvodov že naraščajo hitreje, kot so 
naraščale prej, kar pomeni, da se v bistvu celoten uvoz za 
Slovenijo draži. To je tudi eden od vzrokov, da se je primanjkljaj v 
plačilni bilanci lani povečal. Ob istem obsegu uvoza je bil namreč 
uvoz toliko dražji ali pa se je dražil toliko hitreje, kolikor so se 
višale izvozne cene slovenskega blaga v tujini, tako da se je to 
poznalo tudi pri rezultatu trgovinske menjave. 

Na področju ekonomskih odnosov s tujino kažejo podatki, da je 
prišlo lani do ključne spremembe. Iz meseca v mesec je 
presenečala vse, ki smo spremljali dogajanje na tem področju; 
lani je Slovenija prvič po zelo dolgem obdobju, pravzaprav prvič, 
odkar je samostojna država, zabeležila primanjkljaj v plačilni bilanci 
v višini skoraj 3 % bruto domačega proizvoda. To je problem, s 
katerim se mora soočiti ekonomska politika. Sedaj je seveda 
vprašanje, kakšni so vzroki za ta primanjkljaj ib kako se s tem 
soočiti. Iz strukture tega primanjkljaja se je dalo razbrati, da gre 
za eksterne vzroke, na katere ni bilo in ni možno kaj dosti vplivati. 
Eden je resnično velik lanski padec realnega obsega izvoza na 
Hrvaško in v Rusijo. To so posledice ekonomskih razmer v teh 
državah. V povezavi z dogajanji v Jugovzhodni Evropi, predvsem 
v Jugoslaviji, je bil precej manjši obseg prilivov od turizma. Pri 
prilivih od turizma pa je treba vedeti, da pomen enodnevnega 
nakupovalnega ali pa igralniškega turizma usiha, delno zaradi 
naših ukrepov, delno tudi zaradi ukrepov sosednjih držav. Delno 
je na povečanje primanjkljaja vplivalo tudi pričakovanje uvedbe 
davka na dodano vrednost, ki je pred tem pospešilo uvoz, ker se 
je pričakovalo, da se bo uvoz potem bistveno podražil. Res pa je, 
da je v strukturi uvoza najhitreje naraščal uvoz investicijskih 
dobrin, tako da enostavna razlaga, da je do primanjkljaja prišlo 
zaradi prevelike potrošnje, ne zdrži v celoti oziroma je na šibkih 
nogah. Zadeva, ki se je mogoče premalo zavedamo in na katero 
sicer opozarjamo, je tržni delež slovenskega izvoza v države 
Evropske unije. Lani namreč ni več naraščal; lahko govorimo 
celo o njegovem znižanju, razen v Nemčijo in v tiste države, 
kamor izvažamo relativno manjši obseg blaga. Ključni problem je 
pravzaprav konkurenčna sposobnost. Primanjkljaja na tekočem 
računu plačilne bilance ne bo lahko odpraviti v enem letu; gre pač 
za dejstvo ali pojav, s katerim bomo soočeni vsaj nekaj let. Edini 
pravilni odgovor je dolgoročno pospeševanje konkurenčne 
sposobnosti, to pa pomeni predvsem večje odpiranje za tuje 
naložbe, ki prinašajo tehnološki razvoj. 

Menjava s tujino 
Plačilno bilančna statistika 

Realne stopnje rasti v % 

1996 1997 1998 1999 2000 
ocena 

Izvoz blaga 
in storitev 

3.5 10.0 6.8 2.7 4.5 

Uvoz blaga 
in storitev 

1.6 9.9. 9.7 7.9 5.1 

Saldo 
trgovinske 
bilance v 
mio USD 

-881.7 -771.6 -774.9 -1,156.7 1,110.0 

Delež v 
BDP v % 

-4.7 -4.2 -4.0 . -5.8 -5.1 

Vir podatkov: SURS, BS, ZMAR 

Tudi naše analize kažejo, da podjetja, ki imajo v Sloveniji vsaj 10 
% tujega kapitala, dejansko povečujejo svoj izvoz, imajo dobre 
poslovne rezultate, bistveno več od drugih investirajo in bistveno 
več zaposlujejo.To se pravi, da resne razprave o tem, ali imajo te 
tuje investicije pomemben vpliv na razvoj ali ne, najbrž ne more 
biti. Vprašanje je le, kako jih čim več privabiti ali kako jim olajšati 
vstop v Slovenijo. Vlada se zaveda, da je glavnina problema na 
tistem področju, ki mu pravimo administrativne ovire za naložbe; 
te seveda prizadenejo tako domače kot tuje naložbenike. Če je 
mišljeno odpravljanje administrativnih ali birokratskih ovir za 
gospodarsko dejavnost, bo to koristilo domačim in tujim 
naložbenikom in samo upamo lahko, da bo sčasoma obrodilo 
sadove. 

Kar zadeva trg dela, smo lani prvič po dolgem času zabeležili rast 
zaposlovanja. Ta podatek pove več od same stopnje 
brezposelnosti, ki pa se tudi zlagoma znižuje. To je gotovo 
posledica aktivne politike zaposlovanja in gospodarske rasti, ki 
nekaj let vztraja, na koncu pa praviloma vseeno pripelje do rasti 
zaposlovanja. V zvezi z dogajanji pri plačah je dejal, da utegne biti 
tisto, kar je na trgu dela morda bilo že lani problematično, letos še 
bolj problematično. Realna rast plač je lani dosegla rast 
produktivnosti in to je zgornja meja, ki je s stališča stroškov 
proizvodnje in stroškov gospodarstva še dopustna. Če plače na 
zaposlenega naraščajo hitreje od produktivnosti, se pravi od 
tistega, kar ta zaposleni ustvarja, potem seveda stroški začnejo 
naraščati. Ustvarjajo se pritiski na inflacijo, zmanjša se 
konkurenčnost, tak razvoj pa dolgoročno poslabšuje gospodarsko 
moč države, čeprav kratkoročno vzpodbudi potrošnjo. Za letošnje 
leto je jasno, da bodo pritiski za povišanje plač tudi zaradi 
pričakovanja učinkov volitev najbrž intenzivnejši, kot so bili v 
preteklem letu. Vlada zagovarja stališče, da je treba tudi letos rast 
plač obdržati v zastavljenem okviru, se pravi, skladno z rastjo 
produktivnosti. Tako so zastavljene tudi predstavljene projekcije; 
dejansko pričakujemo letos nižjo rast plač kot lani. 

Zaposlenost, plače in produktivnost 

Realne stopn e rasti v % 

1996 1997 1998 1999 2000 
ocena 

Zaposlenost 
(po metodo- 
logiji nacio- 
nalnih 
računov) 

-0.9 -0.5 0.0 1.0 0.8 

Število 
registriranih 
brezposel- 
nih 
(povprečje 
leta, v tisoč) 

119.8 125.2 126.1 119.0 108.8 

Stopnja 
brezposel- 
nosti po 
ILO v % 

7.3 7.4 7.9 7.6 7.5 

Bruto plače 
na zaposle- 
nega 

5.1 2.4 1.6 3.3 2.5 

Produktiv- 
nost dela 

4.4 5.1 3.9 3.9 3.2 

Vir podatkov: SURS, ocene ZMAR iz Jesenskega poročita 1999 
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Visoka rast plač ob koncu lanskega leta je bila v glavnem dose- 
žena v sektorjih gospodarstva, ki so privatizirani ali pa izpostavljeni 
tržnim pritiskom. Delno je bila vezana na podjetja, ki imajo močan 
tržni položaj ali na panoge, kjer je nekaj podjetij z močnim tržnim 
položajem. Takšna dinamika je značilna že nekaj let. V zasebnem 
sektorju prihaja do rasti plač samo še ob koncu leta, ko se 
obračunajo poslovni rezultati; takšna rast je seveda tudi manj 
zaskrbljujoča kot pa splošno povečanje plač. 

Prvi pokazatelj, na katerega smo pozorni pri javnih financah, je 
javnofinančni primanjkljaj; že nekaj let je na približno enaki ravni, 
približno do odstotka bruto domačega proizvoda. Po izračunih 
Ministrstva za finance je bil lani celo nekoliko ugodnejši, kot se je 
sprva pričakovalo. Tudi za letos je napovedan primanjkljaj v enaki 
višini. Zaskrbljuje pa rast izdatkov v bruto domačem proizvodu, 
ki jih potem dohodki ali pa prihodki države nekako dohajajo. Zato 
bo potrebno reformirati tudi sisteme socialnega zavarovanja, kar 
je bilo že storjeno s pokojninsko reformo, moralo pa bo biti narejeno 
še na kakšnem drugem področju. Tudi izdatke bo treba prestruktu- 
rirati v razvojno usmerjene, čeprav je to lahko sporen izraz, in jih 
jasno oblikovati v funkcijo razvoja države. Ni druge poti, kot da se 
rast zaustavi vsaj na sedanji ravni, sicer bo prej ali slej prišlo do 
naraščanja primanjkljaja. 

Javne finance 
Delež v primerjavi z BDP 

1996 1997 1998' 1999* 2000- 
. ocena 

Javnofinan- 
čni prihodki 

42.7 42.0 43.1 44.2 43.8 

Skupaj 
odhodki 

42.4 43.2 43.9 44.8 44.8 

Presežek/ 
primanjkljaj 

0.3 -1.2 -0.8 -0.6 -1.0 

* Podlaga je nova metodologija, usklajena z vladno finančno statistiko 
MDS (GFS olthe IMF) 

Vir podatkov: Ministrstvo za finance, ocene ZMA R iz Jesenskega poročila 
1999 

Glavna usmeritev ekonomske politike za prihodnje leto je takšna, 
kot je že nekaj let: ohranjanje stabilnega makroekonomskega 
okolja. Le izzivi so morda letos nekoliko večji, kot so bili lani ali 
predlani. Soočeni smo s primanjkljajem v plačilni bilanci, ki bi lahko, 
če ne bo pokrit s tujimi naložbami, počasi privedel do prevelikega 
zadolževanja ali usihanja rezerv. Soočeni bomo - ali pa smo že - 
z večjimi pritiski na povečanje plač, kot je bilo običajno, na področju 
inflacije pa z naraščanjem cen celotnih uvoznih inputov 
gospodarstva. 

Univ. prof. dr. Werner Teufelsbauer, Avstrijska gospodarska 
zbornica, je uvodoma dejal, da bo z veseljem govoril o avstrijskem 
gospodarstvu v letu 2000. Prav v tem letu se je Avstrija znašla na 
naslovnicah časopisov, rad pa bi opozoril, da za to ni krivo 
avstrijsko gospodarstvo, je dejal. 

Avstrijski bruto družbeni produkt na prebivalca je v primerjavi s 
kupno močjo na tretjem ali na četrtem mestu v Evropski uniji; to je 
odvisno od tega, ali se všteva tudi Luksemburg. Stopnja 
brezposelnosti in stopnja inflacije sta med najnižjima v Evropi, 

gospodarska rast pa je nekje na povprečju Evropske unije. Pri 
tem pa je treba upoštevati, da so v Evropski uniji dežele, ki jim 
pravijo "evropski tigri"; to sta Irska in Finska, ki imata zaradi 
posebnih razlogov prav posebno hitro gospodarsko rast. 

V letu 2000 prognozirajo približno 3-odstotno gospodarsko rast, 
po njegovi oceni pa je to preveč previdna napoved in pričakovati 
je 3,25-odstotno gospodarsko rast. Imajo pa nekaj velikih 
problemov, ki so bili odločilni za januarja letos sprejeti gospodarski 
program nove avstrijske vlade. 

V središču teh problemov je brezbrižnost za naraščajoči 
primanjkljaj državnega proračuna. Razlogi za to so kratkoročni in 
dolgoročni. 

Kratkoročni razlogi nam pokažejo, je dejal, kar mi je sicer neprijetno 
povedati, da smo v zadnjem letu naredili nekaj političnih napak. 
Eden od teh razlogov je dejstvo, da je takratna avstrijska vlada 
še pred volitvami v zvezni parlament, ki so bile 3. oktobra 1999, 
sprejela zelo obsežno davčno reformo. Razširila je tudi podpore 
družinam, ki so bile že prej med najbolj širokogrudnimi v vsej 
Evropi. Poleg tega so se vse stranke - takratne vladne in 
opozicijske - strinjale oziroma so obljubile, da bo po volitvah prišlo 
do znižanja davčne obremenitve dela za 15 milijard šilingov. Če 
ne bi prišlo do teh "daril" volilcem tik pred volitvami, bi imeli državni 
proračun za leto 2000 tako uravnotežen, kot ga za stabilnost 
valute predpisuje Evropska unija. 

Če torej govorimo popolnoma odkrito, je dejal, bi lahko rekli, da 
smo lani ta osrednji problem avstrijske gospodarske politike, 
zakuhali popolnoma sami. 

Seveda pa ne gre prezreti, da obstajajo poleg teh kratkoročnih 
tudi določeni dolgoročni razlogi, ki ogrožajo stabilnost avstrijskega 
državnega proračuna. Toda pri teh dolgoročnih strukturalnih 
problemih oziroma razlogih za proračunski primanjkljaj Avstrija ni 
osamljena. V bistvu veljajo enaki razlogi za prav vse države - 
članice Evropske unije. 

Prvi od razlog je demografski razvoj, ki kaže, da se vedno manj 
mladih ljudi vključuje v delovni proces in vedno več starejših ljudi 
odhaja v pokoj. Najpozneje leta 2010 bo avstrijski državni 
pokojninski sistem tako obremenjen, da ga v okviru sedanjih 
danosti ne bo več mogoče financirati. Problem nezmožnosti 
financiranja pa ne velja samo za pokojninski sistem, temveč tudi 
za sistem zdravstvenih zavarovanj. Različne statistike nam 
kažejo, da stroški, ki jih povzroča zavarovanec v zdravstvenem 
zavarovanju, v poznejših letih in na starost izredno oziroma 
eksponencialno naraščajo. Ker pa se v celotnem prebivalstvu 
povečuje delež starejših, se pravzaprav napoveduje prava 
eksplozija stroškov v zdravstvenem zavarovanju. Če zanemarimo 
kratkoročne razloge, ki smo jih z lastno nespametjo povzročili 
sami, bi lahko malo drastično dejali, da vidimo osnovne dolgoročne 
probleme za gospodarstvo v tem demografskem odnosu. 

Novi vladni program predvideva nekaj zelo ostrih ukrepov, ki naj 
bi predstavljali vsaj prvi korak k reševanju teh problemov. Prvi tak 
ukrep, predviden za sistem pokojninskega zavarovanja, je 
povečanje starostne meje za upokojitev za leto in pol. Poleg tega 
naj bi že obstoječi sistem bonusa in malusa poostrili tako, da bi 
vsak, ki bi šel v pokoj v prvem možnem trenutku, moral vzeti v 
zakup znižanje pokojnine za 10 do 15 % za celotno obdobje 
prejemanja pokojnine, to se pravi do smrti. V Avstriji nsmeravajo 
tudi močno podpreti dodatno zasebno pokojninsko zavarovanje, 
med drugim tudi z različnimi davčnimi olajšavami. 

Nato pa je opozoril na še en vidik tega demografskega problema. 
Avstrija nikoli ni imela zelo visoke brezposelnosti, pričakujemo 
pa, je dejal, da se bo v naslednjih letih ali desetletju položaj radikalno 
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spremenil oziroma sprevrgel v svoje nasprotje. Tedaj ne bomo 
beležili brezposelnosti, temveč bo na trgu dela prišlo do 
pomanjkanja delovne sile. Že sedaj lahko opazimo, da na določenih 
področjih primanjkuje delovne sile, posebej kvalificirane. Če torej 
za naslednjih 10 do 20 let govorimo o problemu brezposelnosti, 
bo to veljalo samo za nekvalificirano delovno silo. Zakaj tako? 
Zato, ker imamo sicer uradno vedno manj nekvalificirane delovne 
sile, vendar iz tujine zelo močan dotok te sile. Avstrijsko 
gospodarstvo je - tako kot marsikatero drugo gospodarstvo - 
moralo v zadnjih letih izpeljati naravnost dramatično 
prestrukturiranje. Pozitivna stran tega procesa je rast ali skoraj 
poskok produktivnosti in za večino prebivalstva tudi velika rast 
blaginje. Na drugi strani pa se določeni ljudje niso zmogli prilagoditi 
temu prestrukturiranemu gospodarstvu; ti so s prestrukturiranjem 
izgubili. Polovica vseh brezposelnih v Avstriji nima nikakršne druge 
kvalifikacije kot samo osnovnošolsko izobrazbo. Če se ne bodo 
za delo dodatno usposobili, nimajo nikakršne možnosti, da bi se 
še kdaj vrnili v delovni proces. Ta skupina ljudi je potencial za 
strah in za politični nemir. V globalizaciji in vstopu Avstrije v 
Evropsko unijo ter v možni širitvi Evropske unije vidi ta skupina 
nasprotnika, sovražnika, ki jo bo še dodatno deklasiral. Stranka, 
ki je na zadnjih volitvah v Avstriji najbolj napredovala, je dobila 
svoje potencialne volilce prav iz te skupine ljudi, torej iz skupine, 
da ne rečemo iz razreda ljudi, je dejal, ki jih je preprosto strah 
pred deklasiranostjo. Zato je treba v politiki ravnati zelo previdno. 
Seveda ne gre za to, da bi taki ljudje in brezposelni stradali ali ne 
imeli kaj obleči. Avstrijski socialni sistem je zelo trden in verjetno 
vsak avstrijski brezposelni živi bistveno bolje kot ljudje, ki delajo 
v manj razvitih državah. Treba je ravnati zelo uravnoteženo in 
storiti veliko več, kot smo storili v preteklosti za kvalifikacijo in 
prekvalifikacijo delovne sile. 

Treba je še veliko narediti za spoznanje, da pristop Avstrije v EU 
pomeni velik napredek za avstrijsko gospodarstvo in velik 
prispevek k utrjevanju evropskega miru. 

Trenutna situacija nič ne prispeva k temu, da bi se položaj za 
brezposelno delovno silo umiril. Pri tej skupini se povečuje 
skeptičen odnos tako do Evropske unije kot do proste trgovine. 
Za obvladovanje tega trenda bomo morali nekaj ukreniti, je dejal. 
Ali bo gospodarski program nove avstrijske vlade, ki je zelo močno 
neoliberalno usmerjen, kaj prispeval k umiritivi položaja na trgu 
delovne sile oziroma pri tej skupini ljudi, se bo šele pokazalo. 

Še enkrat je poudaril, da ne govori s stališča vlade, temveč s 
stališča avstrijskega gospodarstva. Nato je na kratko predstavil 
točke gospodarskega programa nove avstrijske vlade. 
Avstrija je v zadnjih desetih letih izredno močno izvajala 
privatizacijo. Na področju industrije praktično ni več nobenega 
velikega državnega industrijskega podjetja. Po programu je sedaj 
na vrsti privatizacija na področju energetike, t. j. elektrike in plina, 
ter telekomunikacij. Vrednost teh firm naj bi bila 120 milijard šilingov. 
Trenutno poteka diskusija, ali naj se država iz teh podjetij v celoti 
umakne ali naj zadrži ključni paket delnic, to je 25 % delnic plus 
eno, da bo lahko odločno nastopila ter imela zadosten delež delnic 
za umiritev situacije. 

Avstrijska podjetja na tem gospodarskem področju, ki je sedaj še 
državno, niso tako učinkovita kot na drugih. Toda zelo hitro bi 
lahko prišlo do tega, je poudaril, da bi taka podjetja, ko bi bila 
privatizirana, kupila druga velika podjetja. To samo po sebi ni nič 
slabega, če se ne bi potem dogajalo, da se "možgani" in "srce" 
podjetja premaknejo tja, kjer je središče matičnega podjetja. Prav 
zato razprava o tem še vedno poteka, še vedno smo nekje na 
sredini, rezultata še ni, je dejal. 

Gospodarski program med drugim predvideva tudi zelo obsežno 
liberalizacijo trga. Na področju obrti so v Avstriji sorazmerno ostre 
omejitve: podjetje na področju obrti lahko ustanovite le, če imate 

izobrazbo ustrezne stroke, zaključeno z mojstrskim izpitom. Prav 
tu naj bi zato, da bi postala obrt dostopnejša, prišlo do bistvene 
liberalizacije. Močno naj bi liberalizirali tudi predpise o delu in 
delovnem času; predvsem glede omejitev nočnega dela žensk, 
nočnega dela mladine, števila dovoljenih delovnih ur na dan itd. 

Trg za električno energijo in plin naj bi liberalizirali daleč prek 
meje, ki jo predpisuje Evropska unija. Radikalno naj bi odstranili 
tudi različne birokratske ovire na določenih gospodarskih področjih. 

Ena izmed točk gospodarskega programa ima samo dve vrstici, 
vsebuje pa močan naboja. Gre za načrt, po katerem bi v Avstriji 
reformirali sistem pogajanj o višini plač. Po sedanji ureditvi se 
pogajajo predstavniki delavcev oziroma sindikatov dolbčene 
panoge z zastopniki delodajalcev te iste panoge. Pogajajo se o 
minimalni mezdi, o dejanski mezdi in v veliki meri tudi o delovnem 
času. Tudi OECD je doslej vedno hvalila uspešno avstrijsko 
mezdno politiko, ker naj bi bila rast plač oziroma mezd prilagojena 
trendom rasti produktivnosti.To pomeni, da na eni strani ne prihaja 
do njenih določenih učinkov na cene, na drugi strani pa je zelo 
uravnotežena. To je bistvo znamenitega sistema socialnega 
partnerstva v Avstriji in zaradi tega sistema praktično ni nobenih 
stavk. Kljub temu imamo konkurenčno in sposobno gospodarstvo, 
ki daje svojim delavcem dokaj visok dohodek. Določena 
industrijska podjetja, ki konkurirajo s svojim blagom na svetovnem 
trgu, pa menijo, da je postal ta sistem socialnega partnerstva 
pretog. Predpisuje jim, da morajo plačevati mezde, ki so v 
primerjavi z mezdami, ki bi jih morali plačevati kje drugje na 
svetovnem trgu, previsoke. Tem podjetjem je uspelo prodreti tako 
rekoč v vladni program. Vladni program je sicer previden, vendar 
priporoča, naj bi pogajanja o mezdah iz panožnih pogajanj prenesli 
v posamezna podjetja. Sindikati pa pravijo, da bi z uresničitvijo 
takega sistema izgubili svojo osnovno funkcijo, tako kot so jo 
izgubili sindikati v Angliji v času predsednikovanja Margaret 
Thatcher. Napovedali so, da bodo šli v delavski boj, če bi začela 
vlada to uresničevati. 

Vladni gospodarski program vsebuje še celo vrsto drugih točk, 
recimo večjo podporo znanosti in raziskovanju itd. To so točke, ki 
so, kot je dejal, bolj ali manj samoumevne, zato jih ni posebej 
omenjal. 

Na koncu se je dotaknil še problematike odnosa Avstrije in 
Evropske unije. Vplivu avstrijskega zveznega predsednika gre 
pripisati, da ima program nove avstrijske zvezne vlade neko 
preambulo, je dejal. V njej se nova avstrijska vlada opredeljuje za 
Evropsko unijo, za vse njene vrednote in smernice, tudi glede 
širitve. Poleg gospodarskih točk, ki jih podpira avstrijsko 
gospodarstvo in Avstrijska gospodarska zbornica, reflektira vladni 
program tudi bojazni avstrijskega prebivalstva glede štirih področij. 

Prvo, česar se avstrijsko prebivalstvo zelo boji, so jedrske 
centrale v bližini avstrijskih meja, za katere se domneva, da 
tehnološko niso ustrezne; druga bojazen je poplava kmetijskih 
proizvodov iz določenih sosednjih dežel; tretja bojazen so storitve 
preko meje; četrta pa je prost pretok ljudi. Te točke so torej vzrok 
zaskrbljenosti za avstrijsko prebivalstvo, vendar jim ne gre 
pripisovati prevelike teže. Z zelo uravnoteženimi in premišljenimi 
dolgoročnimi ukrepi bi jim bili lahko kos. 

Nato je še enkrat poudaril, da bo po letu 2005 prišlo v Avstriji do 
hudega pomanjkanja delovne sile, in spomnil na skupino ljudi, ki jo 
je preprosto strah, ker nima kvalifikacij. Izrazil je prepričanje, da 
se bodo lahko uspešno spoprijeli tudi s temi problemi, če bodo 
našli pravo uravnoteženost. Zavzel se je tudi za določeno 
previdnost pri obravnavi te teme, zato da pri teh skupinah na 
volitvah ne bi prišlo do dinamike, ki bi jo bilo težko obvladati. 

Poleg razširitve Evropske unije na Vzhod ima avstrijsko 
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gospodarstvo, pa tudi vladni program še problem s tranzitom 
prek Avstrije, ki je sicer že urejen. Avstrija leži v srcu aii sredi 
Evropske unije in prek njenega ozemlja poteka izredno veliko 
tovornega prometa. Prebivalstvo je vedno manj pripravljeno 
prenašati ta naraščajoči promet, država oziroma vlada pa je v 
vedno manjši meri zmožna nositi finančne obremenitve za gradnjo 
novih avtocest, popravljanje in obnavljanje avtocest. V prihodnjih 
letih bo ena od nalog avstrijske države in avstrijske vlade, da bo 
skupaj z drugimi članicami Evropske unije iskala rešitve za 
drugačno evropsko prometno politiko. 

S tem bom zaključil, je dejal, vam pa preostane, da premislite, v 
kolikšni meri je ta program nove avstrijske vlade sposoben držati 
stanje v avstrijskem gospodarstvu v nekem določenem ravno- 
težju, v kolikšni meri pa lahko ta avstrijski "otok blaženih", če tako 
imenujemo Avstrijo, v naslednjih letih pričakuje bolj viharne čase. 

Predsednik Tone Hrovat je menil, da je izredno pomembno, 
posebej še za sosednjo državo, dobro poznati drug drugega 
tako na gospodarskem kot na političnem področju. Na ta način je 
seveda marsikateri cilj, ki smo si ga zadali, s sodelovanjem lažje 
izpeljati. Zato je prav s tega stališča in vidikov še kako pomembna 
vsaka informacija. 

Marjan Oblak je najprej želel dobiti nekaj odgovorov s področja 
javnih financ. Zanimalo ga je, kako bi pri nas uskladili področje 
javnih financ, kajti pokojninski zakon bomo morali v nekaj letih 
ponovno korigirati. Državna uprava vključno z novimi občinami je 
v zadnjih letih preširoko zastavila svoje stroške. Nismo izpeljali 
prenosa tako imenovanih pristojnosti na občine, tako da imamo 
sedaj državno upravo v okviru države, imamo vse bivše občine 
kot upravne enote in imamo še nove občine. Vsekakor je preveč 
nivojev in nič več se ne opravlja kot neka "častna funkcija"; kolikor 
vem, je dejal, so v Avstriji občinski svetniki in nekatere funkcije v 
občinah povsem častne funkcije; pri nas imajo svetniki dobesedno 
plače. 

Naslednji problem je organizacija zdravstvene službe. Pred nekaj 
meseci je bilo rečeno, da se je zakon o organizaciji zdravstvene 
službe iz leta 1964 iztrošil, nimamo pa novega. Tudi na tem 
področju bi morali izpeljati tranzicijo, tudi nimamo splošnega 
programa za to. Bojim se, je dejal, da bomo v tranziciji še naslednjih 
deset let, kar bo pomenilo velike socialne nemire. 

Naslednji problem, ki se nanaša na javne finance, je zadolževanje 
države; zadolžuje se gospodarstvo, zadolžujejo se zasebniki kot 
podjetniki ali kot državljani. Čez pet let bo morda prišlo do težav v 
javnih financah, kajti država z javnimi prihodki - davki in prispevki 
- ne bo sposobna potegniti iz gospodarstva toliko, da bi 
odplačevala kredite, zasebniki pa gredo v likvidacijo ali pa se 
morajo dolžniški zneski poračunati in poravnati. Skratka, sedanje 
obdobje je za javne finance v Evropi in v Avstriji, pa tudi pri nas, 
zelo težko. 

Univ. prof. dr. VVerner Teufelsbauer je odgovoril, da veliko 
premalo pozna slovensko situacijo, da bi lahko dal kakršne koli 
nasvete. Lahko pa posreduje nekatere informacije, na primer 

glede plačevanja voljenih politikov. V Avstriji imamo v državnem 
oziroma negospodarskem sektorju sistem samouprave, je dejal. 
V ta sistem sodijo npr. občine in zbornice. Sam prihajam iz take 
zbornice; poleg tega pa sodijo sem tudi določene službe, recimo 
gasilci ali sistem skrbi za starejše. Na vsem področju negospo- 
darskega sektorja ima zelo veliko vlogo institucija neplačanega 
dela, se pravi častnega dela, ki se od organizacije do organizacije 
razlikuje. 

V občinah z nekaj sto prebivalci, in teh je v Avstriji zelo veliko, 
imamo občinski svet in župana, ki so ga izvolili volilci direktno ali 
ga je izvolil občinski svet. V takih majhnih občinah delajo vsi izvoljeni 
funkcionarji brez vsake plače in vsakega drugega nadomestila. 
Drugače je v večjih in velikih občinah, kjer, recimo, župan ali 
mestni svetnik, pristojen za finance, delata za občino poln delovni 
čas. V takem primeru prejemajo ti voljeni funkcionarji nadomestilo 
in sicer v višini izpadlega dohodka, ker so praktičnio ves dan ali 
poln delovni čas na razpolago občini; gre lahko za podjetnika, 
zdravnika ipd. To se pravi, da ne prejemajo plače, temveč 
nadomestilo za izpad dohodka. 

Gasilska društva imajo deset tisoč članov in vsi vse delajo 
brezplačno. Samo nekaj ljudi, ki skrbijo za koordinacijo in gasilsko 
infrastrukturo, prejema plačo. 

Za zbornice velja obvezno članstvo, vsak podjetnik mora biti član 
gospodarske zbornice in plačevati določen prispevek. Avstrijske 
zbornice imajo skupno 350.000 podjetnikov-članov; le-ti izvolijo 
12.000 zastopnikov, ki delujejo v raznih organih zbornic; od tega 
jih 11.000 ne prejema nikakršne odškodnine ali sejnine. Ostane 
torej tisoč ljudi, ki delajo v zbornici le del, večji del delovnega časa 
ali celo poln delovni čas; ti dobijo nadomestilo za stroške. 

Pri zadolževanju in financiranju je treba zelo razlikovati, za kakšne 
cilje se zadolžujejo javne finance. Zlato pravilo namreč pravi, da 
bi izdatke za potrošnjo morali pokrivati iz tekočih prihodkov. 
Povsem drugačno je stanje pri določenih investicijah. Če država 
potrebuje denar, to se pravi kredite za investicije v cestno 
infrastrukturo, za nove šolske stavbe itd., se predpostavlja, da 
se bo denar za take investicije prej ali slej vrnil. Tukaj je zadolžitev 
dopustna na enaki podlagi, kot je dopustna pri gospodarskih 
podjetjih. Tudi gospodarska podjetja se nenehno zadolžujejo, pa 
vendar, če se zadolžujejo preudarno, ne gredo v stečaj, kajti 
kredit za neko investicijo v prihodnosti prinaša ustrezen dobiček. 
Problem je nekje drugje in sicer v tem, da odločitve o porabi 
financ sprejemajo politiki, ki bi bili radi ponovno izvoljeni. Zato se 
nagibajo k temu, da več investirajo v potrošnjo kot pa v dolgoročne 
investicije. Dokaz za to hipotezo so tisti avstrijski problemi, za 
katere sem na začetku dejal, da smo jih povzročili sami, je zaključil. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil vsem udeležencem 
konference, zlasti pa predavateljem, ki so obogatili to srečanje. 
Še posebej se je zahvalil avstrijskemu veleposlaništvu ter 
prijateljem na Avstrijskem inštitutu za Vzhodno in Jugovzhodno 
Evropo, ki so pomagali pri organizaciji. 

Konferenco je ocenil kot enega izmed vzvodov, s katerim lahko v 
parlamentu vplivamo na sprejemanje zakonodaje, ki koristi tako 
gospodarstvu kot gospodarskemu sodelovanju z drugimi drža- 
vami. 
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Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum sta 6. marca 2000 

pripravila posvet z naslovom MOČ IN NEMOČ DRŽAVNEGA UPRAVLJANJA - Kaj 

mora in kaj zmore država? 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je po zahvali 
predsedniku Društva Občanski Forum dr. Radu Bohincu in vodji 
projekta dr. Rinu Simonetiju v imenu obeh organizatorjev pozdravil 
navzoče. Napovedal je, da bodo strokovnjaki s svojimi razpravami 
pripomogli k odgovorom na vprašanja, kdaj, kje, kako in koliko 
državnega intervenicionizma ustreza našim razmeram. 

To, je dejal, je izredno zanimivo in pomembno vprašanje tako v 
ustvarjanju nove demokracija in oblikovanju civilne družbe kot 
tudi v zvezi s politiko posameznih strank. 

Dr. Rado Bohinc, Društvo Občanski Forum, je pozdravil ude- 
ležence posveta v imenu društva kot drugega soorganizatorja. 
Poudaril je, da gre zahvala za organizacijo tega posveta predvsem 
dr. Rinu Simonetiju, ki je uspel zbrati eminentne slovenske 
strokovnjake s področja ekonomske vede in družboslovja. 

Temo posveta je ocenil kot zelo aktualno, saj gre za analizo 
razmer v gospodarstvu z vidika državnega intervencionizma, to 
je z vidika lastninske in regulatome pozicije države, kakršno ima 
ob izteku desetletja po reformah oziroma začetku privatizacije. 

Dr. Rino Slmoneti, Društvo Občanski Forum, je najprej pouda- 
ril, da se tema posveta nekoliko razlikuje od tiste, ki so jo pred 
kratkim pripravili v Gospodarski zbornici; to je bil posvet o politiki 
in vmešavanju strank v gospodarske odločitve, se pravi o zlorabi 
političnih elit, ki si prisvajajo odločitve, ki jim ne gredo. Tema 
današnjega posveta, je nadaljeval, pa naj pokaže, kje je delovanje 
državnih organov učinkovito oziroma primerno in kje ni, ob tem 
da je legitimno. Opozoril pa je, da je ločnica med obema poljema 
ozka in prehajata eno v drugo. 

Kot izhodišče je postavil trditev, da učinkovitost države v 
neposrednem upravljanju peša progresivno z obsegom poslov, 
ki se jih država loteva. Med avtorji pisnih prispevkov za posvet je 
opaziti popolno soglasje v oceni, da je bila začasna intervencija 
države na mnogih področjih v mladi državi potrebna in koristna. 
Toda država sprejema nove in nove naloge, ne korigira tržnih 
napak, ampak omogoča delovanje lastnih odločitev, ne pa 
delovanje trga, je dejal. Ta problem ugotavljajo tudi ugledne vladne 
ustanove ter Urad za makroekonomske analize in razvoj v svojem 
poročilu jeseni 1999. 

V naših razmerah se sam opredeljuje za tiste pristojnosti in 
odgovornosti države, kot so red, zakonitost, gospodarski, 
institucionalni okvir, je dejal, njeno področje pa je v celoti netržni 
sektor, v katerem so izobraževanje, zdravstvo, gospodarska in 
raziskovalna infrastruktura. Ugotavljal je visoko stopnjo soglasja 
laične in strokovne javnosti o tem, da je vsesplošni intervencio- 
nizem potreben, kar lahko dnevno spremljamo v vseh medijih, 
raziskovalci pa odkrivajo ta konsenz celo med gospodarstveniki. 

Na področju gospodarske preobrazbe in lastninjenja prihaja do 
deformacij klasičnih institutov tržnega prava, kot da finančna 
poravnava in stečaj nista civilizacijski pridobitvi tržne ekonomije, 
je ugotavljal. Pomanjkanje zavesti o svojem dometu dokazuje 
država z neposrednim upravljanjem na občutljivih negospodarskih 
področjih, tako v izobraževanju, raziskovalni dejavnosti, zdravstvu, 

kulturi, celo v medijih, medtem ko je na področju gospodarske 
infrastrukture negotova in stihijsko sledi idejam neoliberalistične 
privatizacije. Tako duhovno vzdušje ne spodbuja samozavesti in 
še manj podjetništva, posledica pa so razočaranje in umikanje iz 
aktivnega življenja. Izginjata solidarnost in občutek za družbeno 
pravičnost, pogrešamo ponos, da smo sposobni poskrbeti zase 
in pomagati šibkejšim. Verodostojnost, poštenost, zanesljivost niso 
vrline poslovnega in javnega delovanja. Pokrivanje privatizacijske 
vrzeli s strani države je vzoren primer njene neverodostojnosti, 
da o pravični delitveni privatizaciji, ki je ekonomsko-politični cinizem 
par excellence, ne govorimo, je končal svoj uvod. 

Akad. Veljko Rus, Fakulteta za družbene vede, državni svet- 
nik, je omenil tri teze, ki jih vsebuje njegov pisni prispevek, 
vsebujoč vprašanja o tem, ali imamo Slovenci sploh lahko 
polnovredno državo glede na vire, s katerimi razpolaga majhna 
slovenska populacija. 

Eno osnovnih vprašanj je, kako priti do čim bolj varčne in po drugi 
strani kljub temu čim bolj učinkovite države. Enega od možnih 
odgovorov je našel pri Michelu Crosierju, po katerem je moderna 
država predvsem skromna država. Po mnenju tega avtorja so 
osnovne disfunkcije ne samo v vzhodnoevropskih ali bivših 
socialističnih, torej postsocialističnih državah v tem, da so se 
ukvarjale z megalomanskimi projekti, kako oblikovati novo družbo 
in novega človeka, niso se pa ukvarjale z ugotavljanjem potreb 
prebivalstva in z zadovoljevanjem teh potreb. Zaradi tega so 
sodobne države še zdaj preveč intervencionistične, voluntaristične 
in megalomanske ter premalo ekonomične, uspešne in se premalo 
odzivajo na potrebe svojega prebivalstva. 

Iz teze o tem, da je država hkrati institucija in organizacija, je 
izpeljal hipotezo, da mešanje teh dveh elementov lahko vodi do 
usodnih posledic: do tega, da država opravlja funkcije, ki bi jih 
morala opravljati civilna družba, in obratno. Iz svoje knjige o socialni 
državi in družbi blaginje je navedel tezo, da je bila socialna država 
pri nas premalo razvita, ker je nudila premajhno socialno varnost. 
Še vedno je premalo razvita, po drugi strani pa ima prevelike 
ambicije, ker hoče dati človeku blagostanje, česar država ne 
more in tudi ne bi smela. Iz tega je nastal neke vrste koncept o 
delitvi dela med državo kot institucijo in državo kot organizacijo. 
Država kot institucija mora predvsem skrbeti vojaško in politično, 
pa tudi za ekonomsko, socialno in kulturno varnost človeka, 
medtem ko mora država kot organizacija skrbeti predvsem za 
uspešnost pri zadovoljevanju osnovnih potreb prebivalstva. 

Iz tega izhaja, je nadaljeval, da je lahko usodna zmota, če 
poskušamo razdržaviti državo kot institucijo in podržaviti državo 
kot organizacijo. Osnovna usmeritev za bolj oddaljeno prihodnost 
bi morala biti prav nasprotna, ker bi morali v kar se da veliki meri 
doseči, da se klasična država podržavlja in deprivatizira. Opozoril 
je na to, da smo imeli pojave ali poskuse privatizacije vojske in 
policije in da so ti pojavi še vedno prisotni. Po drugi strani pa 
poznamo nasprotne poskuse podržavljanja zlasti družbenih 
dejavnosti, pri čemer je omenil zakon o zavodih, ki je bil sprejet 
1991. Letapa tudi najnovejše poskuse, ki jih je omenil tudi dr. 
Simoneti v svojem uvodu. 

V nadaljevanju svojega pisnega prispevka se, kot je dejal, sam 
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ne ukvarja več s problemom podržavljanja države kot institucije 
oziroma deprivatizacije državnih resorjev ali državniških resorjev, 
kot so zunanja in notranja politika, vojska in policija, ampak samo 
s problemi razdržavljanja države kot organizacije, se pravi s 
problemi razdržavljanja družbenih dejavnosti. Predlaga paket 
ukrepov, ki šele skupaj lahko omogočijo relativno učinkovito in po 
drugi strani ne pretirano drago upravljanje celotnega področja 
družbenih dejavnosti, se pravi storitev, ki so ključna strateška 
točka razvoja tako notranjega življenja kot tudi mednarodne 
kompetitivnosti. V zvezi s tem je postavil hipotezo, da razdržavljanje 
ne pomeni nič drugega kot sprejemanje osnovnih načel tistega, 
čemur pravimo novi javni menedžment. Bistvena funkcija tega je, 
da z razvijanjem omrežij povezuje organe države s kvazi- 
državnimi organi in z organizacijami civilne družbe. Gre za enoten 
koncept razdržavljanja, ki naj bi pravzaprav ustvaril novo entiteto 
oziroma novo realiteto, v kateri so organi države z organizacijami 
civilne družbe v partnerskih razmerjih. 

Posebej je opozoril na to, da pri tem konceptu ne gre samo za 
varčnost, ampak tudi za kvaliteto upravljanja. Eden osnovnih 
problemov majhne države je namreč, da zelo težko doseže 
minimalno stopnjo funkcionalne diferenciacije oziroma nenehno 
trpi zaradi tako imenovane strukturne nezadostnosti. To pomeni, 
da je sama v sebi premalo razčlenjena, da bi lahko kvalitetno 
reagirala na impulze, ki prihajajo bodisi od znotraj, predvsem pa 
od zunaj. S povezavo med civilno družbo in državnimi organi se 
ta problem lahko ublaži, čeprav nikoli ne bo odstranjen, je dejal. 

Prof. dr. Janez Šinkovec, Pravna fakulteta, je v zvezi z 
normativno ureditvijo gospodarskega sistema dejal, da tega naša 
ustava izrecno ne opredeljuje. Iz določbe 74. člena, ki govori o 
svobodni podjetniški pobudi in o prepovedi dejanj nelojalne javne 
konkurence pa bi lahko sklepali, da se ustava opredeljuje za 
tržno naravnano gospodarstvo z nekaj korekturami, ki jih narekuje 
načelo socialne države. Nekatere normativne ureditve pa bi nas 
lahko omajale v takem sklepanju, je dejal in kot primer omenil 
zakon o kontroli cen. 

Temelj za urejanje normativne dejavnosti države je podan v 
ustavnih pravicah in svoboščinah, zato je bistvenega pomena 
način interpretacije le-teh. Temeljno pravilo je, da se določene 
pravice lahko le nebistveno omejijo in sicer, če je to nujno potrebno, 
če je to v splošnem interesu in če je ukrep sorazmeren z namenom 
zakona. To pomeni, da ne smemo uporabljati hujših ukrepov, če je 
namen mogoče doseči z blažjim ukrepom ter da poseg ne sme 
izničiti bistva ustavne pravice. 

V naši normativni praksi so najpogostejše kršitve ustave s spreje- 
manjem podzakonskih aktov, je ugotavljal. Po 87. členu ustave 
namreč lahko ureja pravice in obveznosti subjektov le zakon in 
tako podzakonski akti ne morejo samostojno nalagati obveznosti. 

Kot poseben problem je omenil tudi tako imenovane zakone 
ukrepanja, ki so se začeli pojavljati po drugi svetovni vojni za 
izravnavanje težavnih konfliktnih situacij ali ža nujne intervencije 
na določenem kriznem področju. Ti zakoni so nevarni, je opozoril, 
ker lahko odprejo vrata kršitvi načela enakosti pred zakonom. 

Pri nas je vrsta takih zakonov, je pojasnil, saj se sprejemajo za 
določene dejavnosti posebni zakoni z velikim odstopanjem od 
splošno veljavnih pravnih pravil. Kot primer pa je omenil zakone o 
sanaciji bank. Prav zato so v tujini oblikovane preiskovalne 
komisije, ki preučujejo določena sporna vprašanja, ugotavljajo 
dejanska stanja, razmišljajo o možnih pravnih posledicah - pri 
nas pa se žal te komisije pretežno ukvarjajo s škandali. 

Pomembne so, je nadaljeval, metode normativne dejavnosti, ki 
naj preprečijo politikantske rešitve. V to štejemo zahtevo po 

racionalnem pravu - pravo mora temeljiti na naravnih in tehničnih 
znanostih ter mednarodno priznanih pravnih institutih. Pot k 
racionalnemu pravu začnemo iskati zlasti takrat, ko se arbitrarnost 
odločanja poveča preko vseh mej, ko pravni sistem zgubi svojo 
povprečno učinkovitost in ko nekatere pravne vrednote zdrknejo 
daleč pod običajne standarde ali vrednote. 

Druga pomembna metoda, ki preprečuje sporne rešitve, je po 
njegovi oceni predhodna simulacija predpisov, kar pomeni, da se 
pripravi predpis in določijo se poskusni subjekti, pri katerih se 
nato v praksi preizkusi učinkovitost pripravljenih norm. S tem se 
lahko izognemo njihovemu stalnemu spreminjanju. 

Tretja metoda je uveljavitev načela sorazmernosti. Niso namreč 
dopustni ukrepi, ki presegajo namen zakona, ni dopusten strožji 
ukrep, če je mogoče doseči namen zakona z blažjim ukrepom. 

Zaključil je s stališčem, da se je treba v normiranju izogibati nedolo- 
čenim pojmom in preširoki uporabi prostega preudarka, saj ta 
dva pojma omogočata samovoljo in arbitrarnost državnih organov. 

, Dr. Rado Bohinc, Društvo Občanski Forum, je svoj pisni 
prispevek naslovil "Postprivatizacijska nadvlada države nad 
gospodarstvom v Sloveniji«. V prispevku ugotavlja, da je zelo 
poudarjena struktura institucionalnega lastništva slovenskega 
gospodarstva, ki vpliva na vse pomembnejše odločitve. 
Institucionalni lastniki, kot na primer različni skladi, nastali na 
podlagi privatizacijskega modela, banke, zavarovalnice, investi- 
cijske družbe na državni, pa tudi na lokalni ravni so pod nadzorom 
vladajoče politične nomenklature. Na drugi strani je pomemben 
del nacionalnega gospodarstva pod neposrednim ali vsaj posred- 
nim lastniškim vplivom države in politike. Zaradi tega obstaja 
nevarnost, da se do nerazločnosti prepletajo interesi države kot 
regulatorja, kot javnega upravitelja ali kot eksponenta političnih 
strank in interesov na eni strani ter države kot delničarja, katerega 
položaj se ravna po zasebnem pravu, po načelu enakopravnosti 
vseh delničarjev. 

Če govorimo o tem, kateri deli nacionalnega gospodarstva so v 
neposredni državni lasti, je nadaljeval, ne moremo mimo pretežne- 
ga dela gospodarske infrastrukture in lokalnih infrastruktur kot 
tudi pomembnega dela ostale industrije, bank, deloma finančnega 
sektorja - za nekatere finančne sektorje pa je celo sporno, ali so 
ali niso v državni lasti. 

Na drugi strani v Sloveniji prevladuje institucionalno in javno 
lastništvo delnic in deležev gospodarskih družb, ki so prav tako 
večinoma posredno pod državnim oziroma političnim nadzorom. 
Ta nadzor se izraža predvsem s političnim imenovanjem nadzornih 
svetov in s tem tudi uprav, odgovornih za poslovanje oziroma za 
sprejemanje poslovodnih odločitev. 

Uprave delniških družb so pod pritiskom interesnih usmeritev 
avtoritativnih delničarjev, kamor sam prišteva tako paradržavne 
institucije kot tudi državo. S tem prihaja do ravnanj, ki so v korist 
posameznih avtoritativnih delničarjev in v škodo družbe pa tudi 
drugih delničarjev. Zastavlja se vprašanje, je dejal, zakaj sodna 
praksa ne reagira odločneje na takšne pojave, kajti zakonodaja 
je vsekakor na strani majhnih, iz takšne dominacije avtoritativnih 
delničarjev ekonomsko izrinjenih delničarjev. 

Kot zanimivost je navedel empirično ugotovljeni podatek, da delež 
razpršenih lastnikov v lastninski strukturi močno pada, ne samo 
po obsegu oziroma po številu, ampak tudi po njihovem vplivu. 
Zato se srečujemo s političnim kadrovanjem v nadzorne svete, 
kar marsokje razvrednoti učinkovitost oziroma funkcijo nadzora 
v okviru korporacijskoga upravljanja nasploh. 

v 
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V pisnem prispevku je analiziral vzroke takega stanja: stvari se 
povezujejo na eni strani s privatizacijskim modelom, ki je ex lege 
dodelil določene deleže delnic za to posebej ustvarjenim 
institucionalnim lastnikom, na drugi strani pa gre to na račun 
procesa, ki se je odvil po privatizaciji. Značilnost tega procesa je, 
da so razpršeni lastniki svoje lastniške deleže prodali bolj ali manj 
po načelu borzne opcije, saj je manjkal organizirani vpliv bank in 
borznoposredniških družb na povezovanje delničarjev v 
delničarska združenja, kot to velja za nekatere evropske države. 

V istem gradivu je posredoval tudi kratek primerjalni pregled 
strukture lastništva. Opozoril je na dva ekstrema. ZDA z davčnimi 
ukrepi, pa tudi s finančno regulativo oziroma regulativo trga kapitala 
preprečuje oblikovanje velikih, koncentriranih blokov. Za precejšen 
del evropskih držav pa je značilen drugačen proces. Predvsem v 
Avstriji, pa tudi v Nemčiji in Franciji se oblikujejo veliki bloki, ki na 
ravni individualne korporacije pravzaprav spodbujajo tako 
imenovani delničarski aktivizem, na podlagi katerega se tako 
imenovana menedžerska korporacija spreminja v delničarsko 
obvladovano korporacijo. To pa teorija šteje kot negativno oziroma 
kot vzrok neučinkovitosti korporacijskoga upravljanja. 

Na vprašanje, ali slovenskemu tržnemu gospodarstvu ustreza 
koncentrirana in monopolna delničarska struktura ali ne, je njegov 
odgovor nikalen, ker delničarski oligopoli preprečujejo konkurenco 
na sicer plitvem trgu kapitala, dodatno pa se ustvarja močan 
politični in državni vpliv na gospodarstvo. To po naravi stvari 
omogoča poseganje v samostojnost in inventivnost pa tudi v 
odgovornost uprav in škoduje gospodarstvu. Zato so po njegovem 
mnenju nujni ukrepi za demonopolizacijo oligopolnega trga kapitala 
v korist konkurence, se pravi večjega števila lastnikov. S tem v 
zvezi predlaga, da se ob posodobitvi zakona o gospodarskih 
družbah razmisli o ukrepih za večjo profesionalizacijo nadzornih 
svetov; to bi bilo po njegovi oceni koristno, saj bi morali člani 
nadzornega sveta podobno kot revizorji opraviti poklicno 
preverjanje oziroma izpite strokovnih znanj. 

Po njegovem mnenju bi bilo nujno z davčno zakonodajo, za katero 
obstajajo predvsem v ZDA znani in tudi učinkoviti instrumenti, 
preprečevati oligopolno strukturo na trgu kapitala. V mislih je imel 
predvsem davčne posege na davek od dobička in na davek od 
kapitala od prodanih delnic v določenem obdobju, pa tudi regulativo 
glede razkritja podatkov v zvezi z lastništvom delnic oziroma v 
zvezi s položajem konkretne korporacije na trgu kapitala. 

Mislim pa, je dejal na koncu, da močno zamujamo s privatizacijo 
državne lastnine, predvsem na industrijskih in bančnem sektorju, 
pa tudi v delih infrastrukture. 

Peter Franki, časnik Finance, je povzel nekaj misli iz pisnega 
prispevka, ki ga je pripravil za posvet. Začel je z mislijo, da je v 
Slovencih še veliko avstroogrskega duha, povezanega - kar je 
še posebej hudo - s polpreteklim obdobjem socializma: vse naj bo 
urejeno in karseda preudarno, sicer nas bo k temu prisilila država, 
ki bdi nad nami. Morda je bilo v prvih letih tranzicije primerno, da je 
bila država nekakšen varuh. Danes pa se to očitno kaže kot 
zaviralni element, ki duši razvoj tržnega gospodarstva, saj se 
tako ustvarijo idealni pogoji za hipertrofijo in razraščanje 
nepreglednosti predpisov. 

Korupcija pri nas niso modre kuverte, ampak ustvarjanje 
gospodarsko-političnih fevdov, ki v daljšem obdobju lahko 
pripomorejo tudi k temu, da pridejo na oblast zelo nazadnjaške 
sile. Nič koliko je primerov, ki pričajo tem, da država ne želi izpustiti 
iz rok večine instrumentov, s katerimi v imenu javnega interesa in 
državljanov pretirano kroji razmere v gospodarstvu. Slovencem 
je poočital, da vse to mirno sprejemamo in smo tiho, ker je v 
skladu z našim nacionalnim značajem, ki se boji sprememb. 

Drža nas vseh in tudi nekaterih intelektualcev pomeni, je zaokrožil 
svojo misel, da se s tem, ko implicitno zagovarjamo vlogo države, 
pravzaprav zavzemamo za to, da bo država še naprej to, kar je. 

Dr. Neven Borak, Zveza ekonomistov Slovenije, je pojasnil, 
zakaj v naslovu svojega prispevka "Slovenske transformacije in 
država" govori v množini. Vsakokrat, ko smo se v Sloveniji srečali 
s pojmom ali s pojavi, ki ustrezajo današnjemu razumevanju 
transformacije, je dejal, smo omenjali državo, državne meje, 
gospodarski teritorij, politično ureditev in lastninske odnose. To 
se je zgodilo po prvi svetovni vojni, po drugi svetovni vojni in tudi 
po letu 1991. Transformacija je pravzaprav sprememba strukture 
sistema in pomeni tudi prehod iz enega stanja v drugo. V fazi 
vsakokratne transformacije smo v političnem in ekonomskem 
podsistemu družbe lahko opazovali tri različne procese: prilaga- 
janje posledicam spremenjenega gospodarskega prostora, se 
pravi prilagajanje učinkom odcepitve od Avstroogrske, Jugoslavije 
ali pridruževanja Evropski uniji; prilagajanje novo nastajajočim 
regulacijskim mehanizmom trg - netrg - trg; prilagajanje posledicam 
različnih vrst lastninskega preoblikovanja. Ob tem je naštel nekaj 
pojmov zanje, ki so se uporabljali od razpada avstroogrske 
monarhije dalje: nostrifikacija, nacionalizacija, državna lastnina, 
družbena lastnina, denacionalizacija, reprivatizacija. 

Vsaka sprememba ima v procesu transformacije samostojno vlogo, 
vendar vse tri delujejo hkrati in se tudi medsebojno kombinirajo, je 
dejal. In pri vseh treh je opazno, da je vedno igral odločilno vlogo 
politični podsistem, ki je izvajal tudi diferenciacijo, tako znotraj sebe 
kot znotraj ekonomskega podsistema. Ti procesi so na videz zelo 
podobni procesom, ki jih opažamo tudi v visoko razvitih kapitalističnih 
državah, vendar je razlika v resnici ogromna in se kaže v razvojnih 
fazah. Države oziroma družbe, ki so v transformaciji - mednje 
spada tudi Slovenija - so še vedno v fazi dezintegriranja, 
diferenciacije. Druga skupina držav, se pravi visoko razvite 
zahodnoevropske države, pa so v fazi reintegrirane diferenciacije 
obeh podsistemov. V prvih, se pravi v transformacijskih državah, 
se diferenciacija nadaljuje, v drugih pa se vzpostavlja reintegracija 
na nadnacionalni ravni. Zato je v prvi skupini bolj opazno iskanje 
legitimnosti novoporajajočih se institucionalnih sistemov na 
nacionalističnih ali religioznih osnovah kot pa na vrednotah 
ekonomske učinkovitosti. Pri religioznih in nacionalističnih vrednotah 
gre seveda za iskanje ideološke izključnosti, ekskluzivnosti oziroma 
skrajnosti kot legitimitetne podlage družbe. Ta izključnost se pojavi 
vedno, je dodal, ko se sprašujemo, koliko škode je bilo povzročene 
s transformacijo in kako je ta škoda porazdeljena znotraj populacije. 
Ta škoda namreč povratno vpliva na regulacijo celotnega sistema, 
pri nas vedno tako, da zmanjšuje pomen tržne koordinacije oziroma 
regulacije in da povečuje pomen državnega gospodarskega 
intervencionizma. Slovenska izkušnja s transformacijami v tem 
stoletju in z vlogo države je vedno taka, da je bila dana državi 
najprej defenzivna, potem pa tudi izrazito aktivistična vloga v smislu 
ohranjanja političnih ekskluzivnosti in v smislu zmanjšanja 
avtonomnosti gospodarskega posistema, je dejal na koncu. 

Dr. Oto Norčlč, Ekonomska fakulteta, je svoj pisni prispevek 
naslovil "Ekonomska vloga države". V njem najprej razvija tezo, 
da se ekonomska vloga države povečuje ali pa vsaj stagnira na 
dokaj visoki ravni kontrole družbenega produkta, celo na višini 
50 %. Zatem ugotavlja, da je treba opredeliti področja, kjer naj 
država to kontrolo najbolj učinkovito uporablja, da bo dosegla 
optimalne rezultate. Njegova tretja ugotovitev pa je, da je treba 
razviti čim bolj učinkovito reguliranje države na tistih področjih, 
kjer ne deluje tržni sistem, temveč t. i. družbeno ali pa državno 
planiranje. 

Tako je zato, je nadaljeval, ker je prišlo v zadnjih desetletjih v 
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razvitih državah do zelo velikih strukturnih sprememb v tržni 
strukturi, kjer prevladujejo oligopolne strukture transnacionalk na 
eni strani, in na drugi strani v sindikatih organizirano delavstvo, ki 
se soočajo in spopadajo, narašča pa tudi vloga države in 
monetarnih institucij. 

Na področju oligolipolne strukture podjetij se pojavlja tako 
imenovano administriranje cen, tudi trg ne deluje več oziroma 
deluje enostransko, transnacionalke postavijo cene in od teh cen 
ne odstopajo, kratkoročno tako rekoč s pribitkom uravnavajo 
svoje profite glede na to, kako hitro se hočejo širiti in izkoristiti 
potencialne možnosti, da dobijo čim več. 

Delavska združenja v tej igri nočejo zamujati in izsiljujejo čedalje 
višje plače. Mezde v teh časih presegajo rast produktivnosti in tu 
nastane konflikt, ki se pojavlja kot inflacijska spirala, proti kateri 
države niso izumile nobene prave ekonomske politike. Tudi trg 
delovne sile ni več pravi, odstotek brezposelnih je velik. Zato se 
seveda postavlja vprašanje učinkovitost tržnega sistema, tržnega 
mehanizma, ki ga praktično ni več in ga je treba pospešeno 
nadomeščati z drugimi mehanizmi. To je dejansko stanje na zahodu 
in to stanje se pojavlja vse bolj tudi pri nas. Na zahodu nekateri 
predlagajo, da je treba zadevo razrešiti na najvišji ravni države z 
nekim tripartitnim organom, v katerem bi bili zastopani delodajalci, 
delavci in državni uslužbenci, je dejal. 

Slovensko gospodarstvo glede tega ni izjema. Smo sicer manj 
razviti, ampak že desetletja se pri nas tržna struktura ravno tako 
spreminja. Z navdušenjem smo mislili, da bomo uveljavili popolno 
konkurenco in tržne sile, a to je bila utvara. Slovensko 
gospodarstvo sledi trendom v svetu; velike sisteme smo sicer 
razbili, vendar se bodo prej ali slej spet pojavili, mogoče ne več 
slovenski, ampak drugi, ki bodo imeli precej možnosti, da se 
uveljavijo in razvijajo. Trg kapitala je dokaj monopoliziran in v času 
tranzicije grobo diskriminira potencialne udeležence na tem 
področju in sicer na podlagi neenakopravnih položajev ljudi, kar 
izvira iz zakona o privatizaciji, je povzel iz svojega pisnega 
prispevka. Država bi morala posebej paziti, kaj se dogaja na 
področju infrastrukture, na področju skupne in splošne porabe, 
šolstva, zdravstva, državne uprave, obrambe itd., ki so tipična 
področja državnega reguliranja že od Adama Smitha naprej. Adam 
Smith je to natančno opredelil in celo izdal napotke, kako naj se to 
rešuje z neke vrste proračunskim planiranjem. 

Moramo se torej lotiti dela in zgraditi ekonomski sistem, ki bo 
zagotavljal enake pogoje gospodarjenja in sproti razmejeval med 
mehanizmi trga in delovanjem državne regulative oziroma njenega 
sistema planiranja. Država naj spet uveljavi svojo funkcijo in 
zagotovi reguliranje infrastrukture, družbenih dejavnosti itd., tudi 
pri velikih investicijskih projektih, ki bodo celo privatni ali polprivatni. 
Prav zato, je zaključil svojo misel, je treba narediti državno upravo 
učinkovito v njeni ekonomski funkciji. 

Dr. Viljem Merhar, Ekonomska fakulteta, je uvodoma pojasnil, 
da je naslov svojega pisnega prispevka "Proučevanje ekonomske 
vloge države - imperativ sedanjosti" zavestno izbral, opirajoč se 
na pozabljenega Marxa. Ta je postavil naslednji vrstni red 
preučevanja v politični ekonomiji: kapital, zemljiška renta, mezdno 
delo, nato pa država, zunanja trgovina in svetovni trg. Po tem 
vrstnem redu mu je uspelo preučiti kapital, zemljiško rento in 
mezdno delo, državo, zunanjo trgovino in svetovni trg pa je 
prepustil novim generacijam ekonomistov. 

Sestavina marksizma je namreč klasična politična ekonomija, ki 
jo je sistematiziral na posvetu že nekajkrat omenjeni Adam Smith. 
Pred ekonomskim liberalizmom - kajti Smithova teorija je 
pospešena teorija ekonomskega liberalizma - je imela država 
pomembno vlogo v procesih primarne akumulacije kapitala in s 

temi procesi je omogočila nastanek liberalnega kapitalizma. Ko 
se je liberalni kapitalizem utrdil, pa so ekonomisti menili, naj se 
država umakne iz gospodarstva in opravlja samo razredno 
funkcijo, to je funkcijo »nočnega čuvaja« lastnine. Tak liberalni 
kapitalizem je predpostavljal model popolne konkurence in pa, da 
bo ekonomski sistem oziroma Smithova »nevidna roka« vodila v 
polno zaposlenost kapitalističnega gospodarstva, ker drugega 
ravnovesja v takem gospodarstvu ni; vsak kapital, ki nastane v 
družbi, najde tudi svojo zaposlitev. 

Omenil je še enega ekonomista, J.M. Keynesa; ta se je približal 
Marxu v kritiki Sayevega zakona trga oziroma v spoznavanju 
dejstva, da tržni mehanizem, mehanizem »nevidne roke«, ne 
vodi v polno zaposlenost kapitalističnega gospodarstva, ker 
razvojne zakonitosti kapitalizma s koncentracijo in centralizacijo 
kapitala povzročajo monopolizacijo. 

Vloga države se je okrepila, je nadaljeval, in pojavil se je državni 
kapitalizem. Nekateri menijo, da je vodil v družbo blagostanja. 
Vendar pa je imela ta keynesijanska rešitev eno napako, in sicer, 
da je zgolj s povpraševanjem, se pravi z monetarno ekspanzijo 
vplivala na procese družbene reprodukcije. Monetarna ekspanzija 
pa vsebuje nevarnost inflacije in v sedemdesetih, osemdesetih 
letih tega stoletja se je začela pojavljati stagflacija. Adam Smith je 
naenkrat postal spet zelo zanimiv ekonomist in liberalistična 
evforija je zajela vse kapitalistične države, vendar je povzročila 
velike mednarodne katastrofe. Globalizacija na liberalističnih 
osnovah je zajela predvsem države v razvoju, še posebej države 
v tranziciji. Indoktrinirala jih je z liberalizmom in z vsemi posledicami 
liberalistične politike, med katere spada tudi brezposelnost. Naj 
ob tem še enkrat ponovim, je dejal, da je Smith natančno razmejil 
med tržnim mehanizmom in dejavnostmi, ki jih regulira Shmithova 
»nevidna roka« ter dejavnostmi, ki jih ne moremo uravnavati s 
tržnim mehanizmom. 

Profitno organizirani del je prepustil tržnemu mehanizmu, k 
uporabno-vrednostno opredeljenemu delu, ki ga mora zagotavljati 
in organizirati država, pa je prišteval obrambo, pravni red, vzgojo 
ter minimum drugih javnih podjetij na področju infrastrukture. 
Seveda je z liberalistično usmeritvijo nastala evforija, da je treba 
vse, kar je državno, privatizirati. V tem ozračju živimo zdaj tudi mi, 
saj dobivamo nove in nove vzpodbude, kaj vse bomo privatizirali 
v naši družbi, tudi na infrastrukturnih področjih. Ob tem je izrazil 
svoje mnenje, da bo kvaliteta zdravstva nazadovala, če ga bomo 
privatizirali. Po njegovi oceni namreč zdravnik - zasebnik ne bo 
imel časa za izpopolnjevanje v tujini, ker ga bo profitni motiv 
stimuliral, da bo doma. Po njegovem mnenju moramo ponovno 
razmisliti o Smithovi delitvi na profitno in na neprofitno organizirani 
del gospodarstva; pri slednjem mora imeti država svojo vlogo in 
na tem področju privatizacija nikakor ne bi bila dobra. 

Prof. dr. Rlno Slmonetl je na kratko povzel vsebino pisnega 
prispevka dr. Nevenke Hrovatln. Avtorica opozarja na nedoloče- 
nost prihodnjih lastninskih razmerij pri nas in sodi, da nam 
primanjkuje usposobljenih regulatornih institucij. Priporoča 
zadržanost pri privatizaciji gospodarske infrastrukture, na drugi 
strani pa dvomi v sposobnost države, da bi ohranila lastništvo 
infrastrukture in ga komercializirala po švedskem vzorcu. 

Dr. Peter Stanovnik, Inštitut za ekonomska raziskovanja, je 
povedal, da se njegov prispevek nanaša na intervencionizem 
države tam, kjer je to potrebno. Že izraženo stališče, naj država 
spodbuja raziskovalno dejavnost, je še razvil in sicer z idejo, naj 
intervenira tudi v nekaterih fazah inovacijskega procesa, če je to 
usklajeno z mednarodno dogovorjenimi pravili v okviru svetovne 
trgovinske organizacije in v okviru Evropske unije. Danes so 
državne pomoči kar velike, več kot 3,5 % bruto domačega 
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proizvoda znašajo; dejstvo je, da jih je potrebno po eni strani 
zmanjšati, po drugi strani pa preusmeriti na tista področja, kjer 
bodo dajale prispevek k bruto domačemu proizvodu. 

Tehnološki intervencionizem je po njegovem mnenju potreben 
zaradi tega, ker prihaja do velikih razlik med družbeno in zasebno 
velikostjo donosov, in sicer zaradi nezadostnega izkoriščanja 
eksterne ekonomije, zaradi soodvisnosti posameznih industrij, 
zaradi pomanjkanja znanja o bodočih trgih, ker so obstoječi sistem 
informacij in obstoječe cene pogosto neprimerni za učinkovito 
alokacijo investicij. Najpomembnejši gospodarski vir Slovenije je 
človeški kapital. Vemo pa, da so naložbe v človeški kapital socialne 
narave in jih ne smemo prepustiti trgu. 

Zaradi velikega števila državnih in paradržavnih institucij bi 
pravzaprav težko določili, kje se neha državna intervencija, je 
nadaljeval. V nekaterih uspešnih majhnih državah, na primer na 
Irskem, Finskem, Nizozemskem je kvalitetna državna uprava 
veliko prispevala k pospeševanju tehnološkega razvoja. Mi take 
kvalitetne državne uprave še nimamo in zato bomo morali usmeriti 
naše intervencije v določena področja tehnološkega razvoja, kjer 
se bodo te subvencije vračale. Določila Evropske unije pravijo, 
naj bi znašala dovoljena subvencija pri industrijskih raziskavah 
za pridobivanje novega znanja do 50 % stroškov, v posebnih 
primerih do 75 %. Poleg tega so predvidene tudi predkonkurenčne 
razvojne dejavnosti, vključno z razvojem prototipov novih storitev 
tehnološko intenzivnih izdelkov, kjer je dovoljena meja subvencije 
do 25 %, v izjemnih primerih do 50 %. Izjemni primeri se nanašajo 
na majhna in srednja podjetja, ki praktično nimajo inovacijskih 
potencialov, na manj razvite regije, na sodelovanje s tujino, na 
sodelovanje med zasebnim in javnim sektorjem. 

Posebna državna podpora v tehnološkem razvoju naj bi bila 
usmerjena v ukrepe za podporo proizvodnji novega znanja in druge 
ukrepe. Če pogledamo vlaganja v šolstvo in v raziskovalno 
dejavnost, je naša država s skoraj 8 % bruto domačega proizvoda 
po njegovem mnenju pravzaprav kar širokogrudna, bistveno slabši 
pa so ukrepi za izkoriščanje že obstoječega znanja in pa ukrepi za 
izboljšanje širjenja uporabe sodobne tehnologije. Tu bi se morali 
delno nasloniti tudi na tuje investicije za vlaganje v raziskave in 
razvoj, je dejal in menil, da je lep primer za to ponudba Goodyeara, 
da bi v Sloveniji ustanovil svoj tehnološki center za celo Evropo. 

Pri razširitvi mrežnega povezovanja na regionalni ravni bomo 
morali upoštevati pravila pomoči prek strukturnih skladov in prek 
kohezijskega sklada, potem promocijo omrežnega povezovanja 
industrijskih grozdov, kjer se nekaj že dela v ministrstvu za 
gospodarske dejavnosti, in pa komercializacijo raziskav prek 
sistema industrijske in intelektualne lastnine. 

Dr. Boštjan Zalar, Fakulteta za družbene vede, je iz svojega 
pisnega prispevka z naslovom "Kaj mora in zmore država z 
vidika človekovih pravic" izpeljal misel, da bi morali v slovenskem 
intelektualnem prostoru najprej odgovoriti na vprašanje, kaj je 
legitimni cilj države oziroma kaj je temeljno poslanstvo, ki bi bilo 
sodno iztožljivo in ali to poslanstvo oziroma legitimni cilj sploh 
obstajata. Njegova teza je namreč, da je mogoče pravno opredeliti 
tak legitimni cilj države, če bi zavezoval vse veje oblasti oziroma 
vse nosilce javnih funkcij. Ko bi ugotovili, kaj je temeljno poslanstvo, 
pa bi seveda lahko razpravljali tudi o načinu njegovega 
uresničevanja. 

Na človekovih pravicah temelji slovenska družbena pogodba, to je 
ustava, in na človekovih pravicah nastaja tudi evropski pravni 
sistem. Reforma oziroma zakon je legitimen, če je utemeljeno 
pričakovati, da bi z njim povečali možnosti za uresničevanje in 
varstvo človekovih pravic na določenem področju. V okviru tega ni 
pomembno le povečanje individualne ravni človekovih pravic; pravo 

o človekovih pravicah namreč sestavljajo individualne človekove 
pravice in tako imenovani koncept varovanja splošnih koristi, torej 
pravic drugih, ki so interesno vpleteni v določeno področje, sem pa 
sodita tudi koncepta varovanja narave in varovanja pravic prihodnjih 
generacij. Pri tem je bistveni pogoj, da se z reformo oziroma z 
zakonom povečajo možnosti za uresničevanje in varstvo pravic 
tistih, ki so na določenem področju najbolj deprivilegirani in sicer 
zaradi okoliščin, na katere posamezniki ne morejo vplivati. Ob 
reformiranju nekega področja je torej najprej treba identificirati te 
deprivilegirane skupine, ki ne dosegajo z zakonom določene 
minimalne ravni človekovih pravic, in jih nato z zakonom oziroma 
podzakonskimi predpisi pozitivno diskriminirati.Tako bi po njegovem 
mnenju na primer veljalo načelo socialne države iz 2. člena ustave 
razvijati v tej smeri, da bi bili deležni posebne ugodnosti samo tisti, 
ki so deprivilegirani na določenem področju, ker ne dosegajo 
minimalne ravni človekovih pravic, ne pa vsi. Vsi teh ugodnosti ne 
potrebujemo, po nekaterih ugotovitvah pa te ugodnosti na nas 
delujejo celo destimulativno, ne povečujejo odgovornosti, 
samoiniciativnosti, podjetništva in varčevanja. 

Z vidika odnosa med državo in civilno družbo potrebujemo za 
uresničevanje tega legitimnega cilja po njegovi oceni vsaj dvoje. 
Na eni strani potrebujemo stroge in dosledne presoje sodišč, ko 
odločajo o zakonitosti javno-pravnih aktov, ki posegajo v 
človekove pravice - predvsem gre tu za vlogo ustavnega sodišča 
in pa upravnega in vrhovnega sodišča, ki odločata v upravnih 
sporih. Gre namreč za sodišča, ki rešujejo spore med zasebniki 
in državo oziroma javno-pravnimi subjekti. Na drugi strani pa 
potrebujemo participativno civilno družbo, kajti bolj ko bodo 
zainteresirane skupine civilne družbe in strokovnjaki sodelovali v 
fazi oblikovanja zakonov, večja je verjetnost, da bodo odločitve, 
ki bodo pozneje sprejete v parlamentu, kakovostnejše. V primeru 
tovrstnega vključevanja in sodelovanja civilne družbe bi se 
zmanjšale možnosti, da bi se konflikti med interesnimi skupinami 
prenašali v fazo po sprejemu zakona, ko bi se zakon že moral 
začeti uporabljati. In tretjič: na ta način bi po njegovem mnenju 
lahko tudi prispevali k utrjevanju zaupanja ljudi v ključne politične 
institucije, ki je v Sloveniji na dnu lestvice. 

Država mora torej hitro, učinkovito in uspešno uresničevati legitimni 
cilj države in moč podeliti s civilno družbo, s katero mora stopiti v 
odnos sodelovanja, medsebojne povezanosti, soodvisnosti, ne 
pa dominacije. To pomeni, je poudaril, da postaja vloga države 
postopoma drugačna; še vedno je aktivna in odgovorna, vendar 
ne v smislu lastništva nad zemljo, podjetji ali katero koli drugo 
vrsto kapitala, tudi ne v smislu izključne pristojnosti na področjih, 
kot sta javna varnost ali pa celo sodstvo. Njena vloga bi morala 
biti aktivna in odgovorna v smislu večjega nadzora, kadar gre za 
vprašanja, ki zadevajo omenjeni legitimni cilj. Nadzor pa se ne 
sme omejevati samo na fazo ali obliko prisile, ampak mora država 
pospeševati in omogočati čim bolj kooperativna razmerja med 
javnimi in zasebnimi subjekti, ponekod mora delovati usklajevalno, 
se postaviti na stran šibkejših oziroma manj organiziranih interesov. 
To bo po njegovem mnenju še posebej pomembno v procesih 
razdržavljanja tako imenovanih družbenih dejavnosti, torej šolstva, 
zdravstva in socialnega varstva. 

Še naprej velja razvijati mehanizme varovanja koncepta, po 
katerem je oblast legitimna, kolikor je omejena z zakoni in kolikor 
izhaja iz neke višje oblasti, to pa je po njegovem mnenju civilna 
družba. Znova je poudaril misel, da imajo v Sloveniji fizične in 
pravne osebe iz sfere civilne družbe možnost izpodbijati 
posamične ali pa splošne javno-pravne akte, pa tudi dejanja, če 
le-ta posegajo v človekove pravice, kar pomeni, da se s tem 
postavljajo meje legitimnosti. Odprto pa ostaja vprašanje, kako 
strogo, dosledno, pravno korektno in z interdisciplinarnim 
pristopom bodo omenjena sodišča za kriterij legitimnosti štela 
pravo o človekovih pravicah in kako bomo v prihodnje razvijali še 
bolj učinkovite instrumente za nadzor civilne družbe nad nosilci 
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javnih funkcij. V tej zvezi bi bilo najbrž koristno razvijati in utrjevati 
mehanizme nadzora civilne družbe nad nosilci javnih funkcij 
oziroma nad oblastjo tudi, ko gre za tako imenovane akte 
poslovanja, ki pomenijo neracionalno ali nenamensko uporabo 
javnega denarja.Tovrstni akti poslovanja imajo namreč lahko velike 
posledice na raven zagotavljanja ekonomskih in socialnih pravic 
deprivilegiranih skupin. 

Odprto vprašanje, ki zadeva participativnost civilne družbe, pa je 
v tem, je zaključil, kako zagotoviti, da sodelovanje civilne družbe 
pri oblikovanju zakonov ne bo zmanipulirano. Državni organi bi 
torej sicer pritegnili akterje civilne družbe k oblikovanju zakonov, 
vendar pa ne bi upoštevali nobenih njihovih predlogov in kritike. 

Dr. Peter Tancig, Združenje raziskovalcev Slovenije, je razmi- 
šljanja ob temi posveta in poudarkih iz povzetkov referatov strnil 
v retorično vprašanje: »Obupati ali upati?« Po njegovem mnenju 
se je treba zanki ogniti bodisi tako, da se nekoliko spremeni 
akcija ali koncept. Pri tem pa sta po njegovem mnenju ključni dve 
zadevi: prva je državna politika, druga pa naš nacionalni značaj, 
saj vzbujajo določeno zaskrbljenost vprašanja, kot na primer, 
koliko smo mi sposobni neke vesele ustvarjalnosti, partnerstva, 
sinergije, ciljnosti, konstruktivnosti, veselja, odkrivanja novega. 

Na koncu je podal še dva konkretna predloga. Na nacionalni 
ravni pripravimo katalog znanja v različnih okoljih, tako individualnih 
kot institucionalnih, ki bi bil uporaben tako za tujino kot za domača 
razvojna prizadevanja. V tem projektu naj bi sodelovale vladne in 
nevladne organizacije, gospodarska zbornica, obe univerzi, 
inštituti in podobno. Drugi tak projekt je bolj pritegniti diasporo vsaj 
kot raziskovalno-razvojni segment. Vprašanje pa je, ali se znamo 
organizirati na sodoben način in pritegniti k sodelovanju Slovenski 
kongres, Slovensko matico, SAZU itd. 

Dr. France Arhar, guverner Banke Slovenije, je začetek svoje 
razprave izpeljal iz misli akad. Rusa, da država nastopa na eni 
strani kot institucija, na drugi strani kot organizacija. Ob tem je 
treba videti tudi naš položaj v svetu oziroma v Evropi. Evropa 
zahteva določen red in določena pravila ravno na trgu, torej tam, 
kjer naj bi se soočali s konkurenco. V drugi, tako imenovani 
suvereni sferi, ki naj bi ostala državi, pa nas pušča same, pri 
čemer besedico "same" razume skupaj s fiskalno aktivnostjo, ki 
jo ima država, ker naj s pomočjo tega instrumenta pokrije stroške, 
ki jih ustvarja tudi s socialno shemo. Kot primer za socialno shemo 
je omenil pokojninsko reformo, za katero, kot je dejal, že danes 
ve, da bo lahko vzdržala 4,5 let, da bi bil ohranjen ta del transferja 
ali dimenzije družbenega produkta kot ga dejansko izdvaja država. 

Na eni strani si seveda želimo, da bi svobodna aktivnost in prosti 
trg ne omejevala človeka in njegovih sposobnosti, na drugi strani 
pa pričakujemo, da bo po potrebi priskočila na pomoč država. 
Zato se, kot je dejal, ne more strinjati s tezo prof. dr. Šinkovca 
glede nacionalizacije lastnine. 

Po njegovem mnenju bi nam morala biti na eni strani vzor država 
take dimenzije kot je slovenska, na drugi strani vemo, kaj nas 
čaka pri urejanju trga in ta trg deluje v korist tistih, ki imajo tradicijo 
in so veliki, na tretji strani pa je tudi Slovenija orientirana k socialno- 
tržnemu gospodarstvu. Pri tem se je treba vprašati, kje so meje 
sociale pri novih lastninskih razmerjih, kajti če pogledamo 
lastninsko sliko v Sloveniji, moramo ugotoviti, da nastaja po 
podatkih svetovne banke 55 % bruto družbenega proizvoda v 
zasebni sferi. 

Prav gotovo je nujno, je končal, da iščemo optimalni model države, 
ob tem da je uspešnost evropskih vlad in institucij odvisna od 
uspešnosti materialne baze. V tem okviru se moramo srečati z 
drugimi državami in preživeti. 

Mag. Vladimir Murko, Slovenski razvojni svet, je najprej nanizal 
nekaj podatkov o številu zaposlenih v slovenski industriji, ki jih je 
bilo ob prehodu Slovenije v tranzicijo okoli 470.000, v začetku leta 
1999 približno 214.000, ob koncu preteklega leta pa okoli 205.000. 
Ko je stopil v veljavo še novi finančni zakon, je marsikatero podjetje 
in marsikaterega lastnika, ki je bil na robu, spravil tudi v stečaj ali 
pa ga še bo, kajti kazen 15 milijonov tolarjev zato, ker podjetje 
trenutno ni sposobno pokrivati vseh dolgov, pomeni zelo hudo 
osebno breme. Druge države poznajo večinoma princip ščitenja 
upnika, kar pomeni, da dokler je upnik živ, toliko časa je tudi 
možno, da se z njim posluje in da od njega tudi še kaj dobiš. 

Vprašal se je, ali bo slovenska industrija premogla dovolj zagona 
v drugo smer, se pravi, da bi imeli ob koncu leta 2000 recimo 
190.000 zaposlenih v industriji, da ne omenjamo še drugih panog, 
ob 460.000 upokojencih, 30.000 državnih uslužbencih in približno 
120.000 do 130.000 brezposelnih. 

Tako imenovano majhno industrijo po njegovi oceni najbolj moti, 
da je državna intervencija usmerjena v saniranje bank, industrijo 
pa je pustila ob strani; čeprav se ta s tehnološkim razvojem ohranja, 
na nek način počasi hira. Slovenija v primerjavi z nekaterimi drugimi 
evropskimi državami, na primer Nemčijo, tudi ne pozna modela 
ponovne oživitve proizvodnje za podjetja, ki so šla v stečaj, na 
primer z ugodnimi krediti za modernizacijo in podobno. Temu je 
treba dodati še finančno izredno zahtevne posledice zakonodaje, 
če se pojavijo viški delovne sile, česar manjša industrijska podjetja 
ne zmorejo prenesti. 

Ob vrsti drugih težav, ki ovirajo ali otežujejo razvoj malega 
gospodarstva, je ob koncu podal konkretni predlog, da bi finančni 
minister vendarle našel z zakonom zagotovljena sredstva za 
pospeševanje tehnološkega razvoja in bi se povečalo tudi število 
zaposlenih v industriji. 

Prof. dr. Franc Vodopivec, državni svetnik, je dejal, da ga silno 
moti, ko se v javnosti apostrofira država za stvari, ki so v izključni 
pristojnosti vlade, državnega zbora, državnega sveta, Banke 
Slovenije in tako dalje, kajti država sama ni operativni organ. 

Zatem je izjavil, da se ne čuti odgovornega za stranpoti, nekatere 
prav hude, vseh naših vlad, ki so nam od leta 1990 naprej nakopale 
kup problemov, ki jih še nekaj generacij ne bo rešilo, kajti zavedati 
se moramo, da je treba dolgove vedno plačati. 

Sicer pa se je strinjal z vsem, kar je povedal akad. Rus; dr. Norčiča 
je opozoril, da ni trga brez pravnega reda, se pravi, najprej pravni 
red, potem trg. Soglašal je z dr. Merharjem, da se moramo vendarle 
učiti razumnega tržnega gospodarstva in razumnega kapitalizma, 
kajti tako majhen prostor, kot je Slovenija, se z nekaterimi drugimi 
državami ne more primerjati. Različni vzori iz Združenih držav 
Amerike mu vzbujajo samo občutek, da tisti, ki dela te primerjave, 
ne pozna zakona o delovanju mas, enega temeljnih zakonov 
termodinamike, fizike in kemijskih ravnotežij. 

Dr. Rino Slmonetl se je zadnjemu razpravljalcu zahvalil za 
opozorila o nujnosti natančnega izražanja in dodal, da pa je seveda 
možno govoriti o državi tudi na tak način. Tema posveta namreč 

18 



ni bila niti izvršna nili zakonodajna oblast, ampak celoten sklop od 
državne uprave pa do zakonodajne oblasti. Tako je to pač nek 
generični, univerzalni pojem, o katerem je mogoče govoriti sine 
ira et studio. 

Posvet je končal z zahvalo vsem sodelujočim za vse pobude in 
izrazil željo, da bi bil državni svet naklonjen izdaji zbornika, v 
katerem bodo objavljeni referati in povzetek razprav. 

Zbrane je v začetku nagovoril predsednik državnega sveta Tone 
Hrovat. Povedal je, da posvetu prisostvujeta tudi predsednik 
Društva Občanski Forum dr. Rado Bohinc in predsednik Sveta 
društvenih organizacij Slovenije g. Marjan Jemc in ju tako kot 
predstavnike posameznih zvez, predstavnike civilne družbe in 
druge goste lepo pozdravil. Izrazil je prepričanje, da je državni 
svet kot zastopnik socialnih, kulturnih, lokalnih, poklicnih in 
gospodarskih interesov v neposredni povezavi z vsemi 
institucijami civilne družbe. V obstoječi ustavni ureditvi ima državni 
svet vlogo organizatorja in prenašalca interesov civilne družbe. 
Menil je, da smo se z odločitvijo za demokracijo, kakršno poznamo 
v Sloveniji, opredelili za večstrankarski sistem.Ta se v parlamentu 
odraža predvsem v državnem zboru, v drugem delu parlamenta, 
državnem svetu, pa je demokratičnost zastopana preko posa- 
meznih interesnih skupin.Te so razdeljene med interese negospo- 
darstva, sociale, kulture, šolstva, znanosti, delodajalcev, deloje- 
malcev, kmetov, obrtnikov in svobodnih poklicev. V tej mreži, ki 
sestavlja bazo državnega sveta, je seveda močno prepletena 
organiziranost društev in civilne družbe. In prav tu je po njegovem 
mnenju najti bogatejši del naše demokracije, neke vrste višjo 
stopnjo demokracije, kar je za državo izrednega pomena. Državni 
svet se tega zelo močno zaveda, zato že od samega začetka 
tesno sodeluje s civilno družbo in organizira posvetovanja in javne 
razprave. Na ta način se izvaja pomemben del korekture, za 
katero je državni svet po ustavi zadolžen. Pokazalo se je, da je 
suspenzivni veto pogosto korektura potem, ko je že vse dorečeno. 
Velikokrat je tudi preglasovana, zato je potrebno sprožiti ustavni 
spor ali pa podati zakonsko iniciativo. Največji uspeh pa je zagotovo 
takrat, ko se državni svet v zakonodajo vključuje ob samem 
sprejemanju zakona ali predpisa. V tej fazi so izredno koristni 
predlogi, ki jih dajejo posamezniki ali skupine iz civilne družbe, 
posameznih društev, različnih strok, še posebno pa tisti predlogi, 
ki se porodijo na takšnih posvetih, kot je pričujoči, je nadaljeval. 

Potem ko je na kratko spregovoril o problematiki suspenzivnega 
veta in ustavnem sporu, se je vrnil k možnostim, ki jih imajo 
posamezniki in društva, da sodelujejo pri oblikovanju posame- 
znega zakona. Zaključki posvetov, ki jih pripravlja državni svet, 
namreč nemalokrat posledično povzročijo ponovno razpravo ali 
popravke, posebno ko gre za določene člene ali pa dele členov 
posameznega zakona. Dodal je še, da državni svet izredno 
uspešno sodeluje posebno s tistimi členi civilne družbe, ki so 

Objavljamo povzetke uvodnih prispevkov 
in razprav na osnovi dobesednega zapisa 
(magnetograma). 

Vsebinsko in s prilogami dopolnjeni 
celotni prispevki in razprave so 
objavljeni v zborniku, ki ga je 
izdalo Društvo Občanski Forum. 

dovolj pogumno in samozavestno ugotovili, da lahko zelo uspešno 
delujejo znotraj manevrskega prostora državnega sveta. 

Ob koncu svojega uvodnega nagovora je spodbudil vse prisotne, 
da v suspenzivnem vetu, referendumu, ustavnem sporu, zakonski 
pobudi in parlamentarni preiskavi vidijo možnosti tudi za svoj 
posredni vpliv na oblikovanje zakonodaje, ki bo čim bližje civilni 
družbi. 

Čestital je društvom, da so zbrala argumente in moč za pripravo 
in podpis Deklaracije o civilni družbi ter pozitivno ocenil usklajeno 
delovanje vseh členov civilne družbe. 

Povzetek uvodnih razprav 

Prof. dr. Rado Bohinc, predsednik Društva Občanski Forum, 
je uvodoma poudaril, da je Društvo Občanski Forum le eno izmed 
skoraj 14.000 društev v Sloveniji, v delo katerih je vključen kar 
milijon Slovencev, torej polovica celotne populacije. Vprašanje, ki 
si ga upravičeno zastavljamo, je ali ima ta skupina ljudi tudi tako 
močan vpliv v družbenem življenju oziroma ali vpliva na prihodnje 
tokove razvoja na Slovenskem. Poudaril je, da je skupna 
odgovornost društev in posameznikov, da poiščejo odgovor na ti 
dve vprašanji. 

Društvo Občanski Forum je v nedavno izdani publikaciji z naslo- 
vom Modra knjiga - Civilna družba v Sloveniji in Evropi zbralo 
nekaj več kot šestdeset slovenskih teoretikov, znanstvenikov, 
raziskovalcev in strokovnjakov iz različnih področij, da zapišejo 
svojo misel o civilni družbi. Iz te publikacije izhajata ideji za dvoje 
gradiv, ki jih je pripravilo društvo. Prvo gradivo je Deklaracija o 
civilni družbi v Sloveniji, drugo je delovno gradivo o pospeševanju 
delovanja društev oziroma o možnostih za njihove boljše 
sistemske pogoje. 

Z veseljem je ugotovil, da je deklaracijo podpisalo precejšnje število 
slovenskih društvenih organizacij in zvez že med pripravami na 
posvet. Poleg Društva Občanski Forum so to Olimpijski komite, 

Državni svet Republike Slovenije, Društvo Občanski Forum in Svet društvenih 

organizacij Slovenije so 28. marca 2000 pripravili posvet POBUDE ZA IZBOLJŠANJE 

POGOJEV ZA DELOVANJE DRUŠTEV KOT ORGANIZIRANE CIVILNE DRUŽBE. 
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Gasilska zveza Slovenije, Planinska zveza Slovenije, Turistična 
zveza Slovenije, Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije, 
Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije, Zveza kulturnih organizacij 
Slovenije,'Zveza prijateljev mladine ter Zveza združenj šoferjev 
in avtomehanikov. K začetnemu podpisu so povabili vseh šestnajst 
tovrstnih organizacij. 

Pričakovati je, da se bodo podpisu pridružile tudi druge organizacije 
in posamezniki ter predstavniki društev. Z deklaracijo o civilni 
družbi želijo opozoriti na položaj civilne družbe v Sloveniji. Prav 
tako želijo z njo osvetliti procese v desetletnem obdobju po 
demokratizaciji v Sloveniji, predvsem procese etatizacije in 
partitokratskega obvladovanja tako družbenih dejavnosti kot 
gospodarstva. S to deklaracijo želijo pozvati k enakopravnosti 
tistih, ki delujejo v politiki in strankah, s tistimi ljudmi, ki delujejo v 
civilni družbi in želijo vplivati na slovenski civilizacijski razvoj po 
tej poti. In ne nazadnje, državne organe in tudi politiko ter vso 
slovensko javnost želijo pozvati k temu, da zaustavi in spremeni 
nekatere procese in okoliščine, ki so po njihovem mnenju za 
Slovenijo in njen razvoj škodljive. To so zlasti razraščanje in tudi 
popolno obvladovanje s partitokratskimi pristopi ter omalova- 
ževanje in zatiranje civilne družbe, pa tudi državnobirokratsko 
obvladovanje pomembnih segmentov življenja, vključno z 
gospodarstvom in kulturo. Deklaracija predstavlja poziv k 
streznitvi in k demokratičnemu razmisleku. Društva so nadvse 
pomemben del družbenega življenja. To je velik slovenski potencial 
s pestro tradicijo in z različnim, manjšim ali večjim vplivom na 
kulturne in splošne razvojne tokove. 

Potem ko je na kratko orisal pomen in predstavil rdečo nit posveta, 
se je vrnil k vsebinskemu delu publikacije Civilna družba v Sloveniji 
in Evropi. Pisci prispevkov v zborniku so različno ocenjevali stanje 
na področju civilne družbe in društev razmerje med državo in 
politiko. Središčna misel je po njegovem mnenju naslednja: 
razmerje med civilno družbo in državo je eminentno vprašanje 
vsake sodobne demokracije, stopnja demokratičnega razvoja 
pa se presoja po tem, v kolikšni meri so v upravljanje družbe 
vključene poleg strank tudi nepolitične, zasebne združbe, kakršna 
so tudi društva. Povzel je mnenje profesorja Žagarja iz Fakultete 
za družbene vede, ki trdi, da so civilna družba in njeni akterji igrali 
pomembno vlogo v procesu demokratizacije in politične 
preozbrazbe v Sloveniji v 80. letih. Mnogi voditelji civilne družbe 
po demokratični reformi in uvedbi večstrankarskega sistema so 
po prvih volitvah postali pomembni politični funkcionarji in nosilci 
oblastvenih funkcij; zato, pa tudi zaradi nekaterih drugih razlogov 
je vloga civilne družbe po formalni uvedbi demokracije vse 
šibkejša. Zanimivo paralelo tej tezi je postavil profesor dr. Veljko 
Rus, ki pravi, da je v avtoritarni državi komplementarna pasivna 
družba, v liberalni državi aktivna družba, v pravni državi pa civilna 
družba. Gre za pomembno korelacijo, ki velja tudi za našo 
siceršnjo usmeritev. Dodal je še misel dr. Rudija Rizmana: za 
razliko od globalne družbe sestavljajo po njegovem mnenju civilno 
družbo državljani, ki v javnosti na kolektiven način izražajo svoje 
interese, ideje, predloge, izmenjujejo informacije, dosegajo skupne 
cilje, državi postavljajo zahteve in imajo državne funkcionarje za 
osebe, ki so odgovorne za določena stanja v družbi. 

V nadaljevanju se je vprašal, kako je s položajem društev v 
Sloveniji. Sistemski odnos oblasti do društev kot tudi odsotnost 
nacionalne politike in nacionalnega programa do društvenega 
delovanja se izraža v nezainteresiranosti, pa tudi v nevednosti in 
nezavedanju politike glede pomena vključevanja društev v 
snovanje in izvajanje politik. Pravzaprav gre za neke vrste 
ignoranco, tudi za podcenjevanje pomena društev v razvojni, 
kulturni in socialni politiki in s tem tudi v demokratizaciji. In prav 
zato so zbrali nekaj nasvetov in predlogov za sistemske 
preureditve. 

Na prvem mestu je med vprašanji v tem okviru vprašanje statusa 

tako imenovanega društva v javnem interesu. Izrazil je odločno 
prepričanje, da je institut društva v javnem interesu na nek način 
zgrešeni udarec. Nikakršnega učinka namreč nima na finančnem 
področju, čeprav so društva, ki v glavnem delujejo v javnem 
interesu, pričakovala od države stabilen finančni odnos. Postopki 
za podeljevanje statusa društva v javnem interesu so neenotni, 
pojavlja se samovolja in arbitrarnost izvršilnih oblasti pri dodelitvi 
tega statusa. Čeprav je zakon o društvih zavezal k zakonskemu 
in enotnemu urejanju kriterijev za opredeljevanje statusa društva 
v javnem interesu, se je postopek odvijal na različnih področjih v 
glavnem s podzakonskimi predpisi, kar ni v skladu s 87. členom 
ustave. Obenem je prišlo do prav tistih procesov, ki sem jih prej 
kvalificiral kot birokratske, kot samovoljne, je dejal. 

Drugo pomembno vprašanje je vprašanje pridobitne dejavnosti 
društev. Društva lahko po veljavni zakonodaji opravljajo pridobitno 
dejavnost, vendar naj bi prihodke usmerila v razvoj dejavnosti, 
ne med člane. Kljub temu da gre za ustvarjanje prihodkov na trgu 
ter nemalokrat tudi za neutrudno amatersko delo članov, so 
davčne obveznosti take, kot da bi se ti prihodki ustvarili v okviru 
redne gospodarske dejavnosti. Ti prihodki so prav tako obdavčeni 
z davkom na dodano vrednost in tudi z davkom od dobička, kljub 
temu da se tako pridobljena sredstva usmerja v društvene 
nepridobitne javno koristne namene. Gospodarska dejavnost, ki 
jo društva občasno izvajajo v obliki posamičnih projektov, kot so 
na primer gasilske veselice, z namenom, da bi pridobili prihodke 
za društvene aktivnosti in za potrebe nakupov, je podvržena 
enako zapletenim in strogim predpisom opravljanja gospodarskih 
dejavnosti. Tak način obravnave je nesprejemljiv in hromi društvene 
dejavnosti. 

Izvršilna oblast ima tudi neenotno ter pridobitni dejavnosti izjemno 
nenaklonjeno politiko. Dogaja se celo, da se ne potrjujejo društvena 
pravila, če vsebujejo člen, da se društvo ukvarja z gospodarsko 
dejavnostjo. Nasprotuje se podeljevanju koncesij za opravljanje 
pridobitne dejavnosti, prednost dobivajo zasebniki, društva nimajo 
možnosti pri kandidiranju na razpisih za javna naročila, čeprav 
za kaj takega ni zakonske podlage. 

Naslednje pomembno vprašanje je financiranje društvene dejav- 
nosti nasploh. Sistemskih podlag za financiranje društvene 
dejavnosti sploh ni. Izjalovila se je tudi podlaga, ki govori o društvu 
v javnem interesu, zato je financiranje prepuščeno dobri volji 
tistih, ki razporejajo proračunska sredstva. Z njihovo arbitrarnostjo 
in s politično pripadnostjo so povezane tudi različne slučajnosti v 
organih izvršilne in tudi lokalne oblasti. Na področju financiranja 
društvene dejavnosti torej ni sistema, niti nacionalnega programa 
in ne konsistentne in trajne politike. 

Na oblikovanje odločitev o financiranju društvene dejavnosti 
društva sama nimajo nikakršnega vpliva. Odločajo tisti, ki so 
upravljalci davkoplačevalskega denarja. Pogosto se dogaja, da je 
pogoj za financiranje društvene dejavnosti zahteva oblasti po 
prilagoditvi društvenih programov na način, kot- to veleva 
vsakokratna politika na vsakem posameznem področju. To je 
nedopusten poseg v avtonomijo oblikovanja programov znotraj 
društev, v avtonomijo društev. Društvene projekte, ki se financirajo 
zgolj iz članarine, bi morali sistemsko izključiti iz vseh davčnih 
obveznosti, tudi davka na dodano vrednost. Tudi s prostovoljnimi 
prispevki zbran denar za društvene projekte, ki so ponavadi 
javno koristni, se v velikem delu vrne v državno blagajno zaradi 
neprimernega sistema obdavčevanja. Od tod torej zahteva za 
davčne prilagoditve tudi na področju davka na dodano vrednost, 
je dejal. 

Nato je predstavil ugotovitev, izhajajočo iz primerjave z drugimi 
evropskimi državami, da je ustanavljanje društev v Sloveniji vse 
preveč zapleteno. Podzakonski predpisi omogočajo, da se 
postavljajo dodatne zahteve v postopkih, povezanih z izdajanjem 
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soglasij, kar bi moral zakon o društvih preprečiti. Prav tako bi 
moral zakon preprečiti arbitrarnost in samovoljo registrskih 
organov, pa tudi tistih, ki v podzakonskih fazah na ravni uredb in 
odlokov dodatno zapletajo postopke ustanavljanja. 

Naš zakon tudi ne dovoljuje, da bi bile tudi pravne osebe člani in 
ustanovitelji društev. Ustanovitelji društev so lahko le posamezniki, 
kar je nenavadno in ni v skladu z evropsko usmeritvijo. Poleg 
tega je zelo nepraktično, saj je potrebno v različne zveze in druge 
oblike sodelovanja vključiti tudi druge pravne osebe. Nenavaden 
je tudi 28. člen zakona o društvih, kjer je zapisano sledeče: "Najvišji 
organ društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva. Sklep 
mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, 
ustanovljenega na podlagi tega zakona, na katerega se po 
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. 
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu." 

S tem členom država posega v svobodo, v zasebnost, v civilnost 
položaja društva, ki bi moralo biti povsem avtonomno tudi glede 
premoženjskih vprašanj. Nemalokrat gre namreč tudi za 
precejšnje premoženje. 

Pobudniki za boljše pogoje delovanja društev želijo preprečiti nove 
nacionalizacije in sprejem kakršnih koli predpisov, na osnovi 
katerih bi moral postati del premoženja, ki naj bi bil bolj pomemben 
ali v javnem interesu, občinska ali državna lastnina. Društvo je pri 
nas in tudi po svetu zasebne narave in zasebno naj bo tudi njegovo 
premoženje. Nikakršna pravila, ki s splošno, prisilno zakonsko 
normo obvezujejo društva, da vrnejo ali prenašajo svoje 
premoženje na druge ravni, pa naj bo to na raven zveze ali na 
raven države, niso v skladu z neodvisno zasebno civilno naravo 
društva kot civilno-družbene organizacije, je dejal. 

Predlogi, ki jih imajo sestavljalci gradiva za posvet in podpisniki 
Deklaracije o civilni družbi, to sta Svet društvenih organizacij 
Slovenije in Društvo Občanski Forum, so usmerjeni predvsem v 
cilj, da postane društveni sektor pomemben ob javnem in 
zasebnem sektorju. Zato bi morali uzakoniti določeno obveznost 
aktivnega sodelovanja društva na vseh ravneh odločanja, tako v 
državnem zboru, vladi, ministrstvih in drugih institucijah, ki imajo 
neposredni vpliv na položaj društva. Poleg tega bi bilo potrebno v 
društvih o vseh vprašanjih predhodno izvesti razpravo, saj se 
tako lahko o predlaganem izrečejo, predno se o vprašanjih vrstijo 
nadaljnje parlamentarne razprave. Največkrat se dogaja, da se 
skupaj s političnimi problemi, o katerih razpravljajo v parlamentu, 
razrešujejo tudi povsem pragmatična, vsebinska ožje strokovna 
vprašanja, ki bi jih lahko razrešili v prehodnih razpravah. Povsem 
primerne bi bile tudi poti, ki jih je v uvodnem nagovoru opredelil 
predsednik državnega sveta Tone Hrovat. Gospod Hrovat že 
sedaj zelo uspešno vodi koordinacijo strokovnih predlogov, 
sprejetih v okviru društvenega delovanja, je dejal. 

V nadaljevanju je predlagal, da se predstavniki društev zavzamejo 
za takojšnje spremembe zakona o društvih v točkah, o katerih je 
govoril v začetku in za spremembe davčne zakonodaje, tako 
davka na dodano vrednost kot tudi zakona o dohodnini. V zvezi s 
slednjim je predlagal povečanje davčnih olajšav iz sedanjih treh 
na deset odstotkov, če gre za izdatke v kulturne, športne, 
humanitarne, znanstvene, turistične in ekološke namene. Predlagal 
je tudi popravke zakona o davku od dobička pravnih oseb, pri 
čemer bi bilo zaželeno, da se vsi izdatki, za katere sedaj velja 
davčna olajšava na ravni 0,2 odstotkov, povečajo na 1 odstotek 
vseh prihodkov. 

Ob koncu je predlagal, da sodelujoči ovrednotijo predloženo 
gradivo s predlogi, ga dopolnijo in dosežejo soglasje v tem smislu, 
da bo sprejetih čim več predlaganih sprememb in dopolnil. 

Marjan Jemec, predsednik Sveta društvenih organizacij Slo- 
venije, je izrazil zadovoljstvo, da je prišlo do tega posveta ter v 
imenu Sveta društvenih organizacije Slovenije izrekel priznanje 
predsedniku državnega sveta za pobudo zanj. 

Verjamem, je dejal, da je to pomemben korak v prizadevanjih, da 
bi društvenim organizacijam in celotni civilni družbi v Sloveniji 
namenili večjo vlogo, kot jo imajo v sedanjem, društvom in celotni 
civilni družbi ne posebej naklonjenem ozračju. Svet društvenih 
organizacij Slovenije je koordinacija, ne organizacija, nastala leta 
1994, ko so bili prvi pripravljeni osnutki zakona o društvih 
društvom izrazito nenaklonjeni. Še močneje se je kazala potreba 
po skupnem nastopanju društev ob sprejetju zakona o posebnem 
davku na določene prejemke, ko je država obremenila potne 
stroške volonterskih delavcev z visokim davkom. Tedaj smo videli, 
je nadaljeval, da društev in v njih množice posameznikov, ki so 
pripravljeni vsak na svojem področju prispevati k blaginji države 
in njenemu napredku, vlagajoč v to svoje znanje, sposobnosti in 
čas, država ne ceni in se ne zaveda vrednosti in pomena tega 
dela. Drži, da je bil ta zakon kmalu umaknjen, vendarle pa se je z 
njim legitimiral odnos države do društvene sfere. 

Nato je pritrdil naslednji misli iz nekega tujega medija: med vladnimi 
in nevladnimi organizacijami ne bi smelo vladati rivalstvo, ampak 
partnerstvo. Vladne organizacije nikakor ne bi smele vehementno 
in ukazovalno ždeti na svoji strani, nevladne pa ne vegetirati na 
drugi, je dejal. Le korektno partnersko sodelovanje lahko daje 
dolgoročne optimalne rezultate. Postopki vladnih in občinskih 
upravnih struktur, ki moč proračunskih sredstev uporabljajo za 
nadvlado nad drugo stranjo, v tem primeru nad društvi, ne vodijo 
v blaginjo naroda. Iz dosedanjih informacij, pa tudi iz današnje 
razprave bo razvidno, da je v Sloveniji temu v veliki meri žal tako, 
je nadaljeval in postavil retorično vprašanje: ali lahko začnemo 
tako stanje spreminjati? Menil je da, je to mogoče, saj se vse več 
družbenih struktur začenja zavedati, da je podržavljanje 
društvenih dejavnosti ter društvenega premoženja za demokratič- 
ne procese nesprejemljivo, če se želimo pridružiti demokratičnim 
tokovom zahodno evropskih držav, ki jih tako radi navajamo kot 
obljubljeno deželo. Nisem prepričan o brezmadežnosti tako 
opevanih zahodnih demokracij, je dejal, toda razvoj naj bi šel in 
gre v tej smeri. Razveseljivo je, da na vladni strani vsaj državni 
svet razume in podpira pomen in vlogo društev in civilne družbe 
v celoti. Iz mnogih drugih razgovorov, zlasti z nekaterimi poslanci 
državnega zbora, pa tudi z najodgovornejšimi osebnostmi ob 
novih slovenskih občinah je razbrati, da je tudi v drugih strukturah 
države in občin vse več ljudi, ki razmišljajo podobno. 

Zatrdil je, da zakon o društvih, ki ga analizira tudi predsednik 
Društva občanski forum dr. Rado Bohinc ob sodelovanju članov 
koordinacijskega odbora Sveta društvenih organizacije Slovenije, 
za društva v mnogih elementih ni sprejemljiv. Tak zakon 
prvenstveno potrebuje država, ne pa društva. Država z njim ne 
le ureja stanje na področju društev, ampak jih skuša tudi 
disciplinirati in sankcionirati v točkah, ki so po njenem mnenju 
sporne ali vsaj vprašljive. Mnogi strokovnjaki so sodelovali pri 
nastajanju tega zakona in menil je, da so ga tedaj uspeli spraviti 
na raven, kakršno je stopnja demokratizacije tedaj dopuščala. 
Letošnja novela zakona, ki stvari bistveno ne spreminja, to raven 
še dopušča. Kolikšna je dejanska vloga društva v prihodnje, pa 
bo pokazal tudi današnji posvet, še bolj pa dogajanje v prihodnjem 
obdobju. 

Absurdno je, da država sankcionira kršenje zakona, ko naj bi šlo 
za društva, ko ga za krši sama, pa sankcij ni. Nekaterih 
podzakonskih aktov, ki bi bili potrebni za izvajanje zakona o 
društvih, država po več kot štirih letih še nima. Rok za to pa je bil 
šest mesecev po sprejetju zakona, je zatrdil. 

Osebni interes, ki ga državljani uresničujejo v društvih, ni namenjen 
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zgolj njim samim, saj je v mnogih primerih veliko pomembnejši za 
soljudi, in za državo samo, je dejal.To velja še zlasti v primerih, ko 
ljudje izpostavljajo svoje zdravje in celo svoje življenje, da uresničijo 
svoj interes, ki ga je mogoče enačiti tudi z izrazom nesebične 
pomoči ljudem, ki so te pomoči potrebni. Zatrdil je, da pri tem ne 
misli le na organizacijo društev, ki delujejo v ekstremnih pogojih, 
kot so gorski reševalci, reševalci iz vode, gasilci, Rdeči križ in 
drugi. Eno najbolj spornih vprašanj zadeva že problematizirano 
opredelitev javnega interesa, v zakonu o društvih. V njem je 
zapisano, da društva delujejo v javnem interesu, če opravljajo 
naloge za nečlanstvo. Mar pozitivne posledice, ki jih društvo 
dosega z delom za članstvo, niso v javnem interesu, se je vprašal. 
Velika večina društev životari, saj jim država in občine ne 
namenjajo zadostne pomoči, a to še ne pomeni, da ta društva ne 
delujejo v javnem interesu. Takšno razmišljanje je za društva vse 
prej kot spodbudno. Še bolj pa je zaskrbljujoče, je dejal, da so mu 
pritegnili tudi ljudje iz nekaterih društvenih organizacij. Kriteriji za 
opredeljevanje društev v javnem interesu, kakršne si je izmislila 
država, kažejo na skrajno birokratski pristop. Lahko bi celo dejali, 
da hoče država delovanje društev onemogočiti. 

Pozval je odgovorne k temu, da država z zakonodajo zagotovi 
legitimne vire financiranja društev in s tem prepreči anomalije, ki 
društva tako rekoč silijo v spreminjanje namembnosti usmerjenih 
sredstev ali v še hujše nezakonitosti. Povedal je, da ni jasno, 
zakaj država in občine dušijo prostovoljne iniciative, ki jih skušajo 
državljani uresničevati z delom v društvih, saj mnogo bogatejše 
države načrtno razvijajo prostovoljne akcije. Mar smo res tako 
bogati, se je vprašal, da skuša država s profesionalnimi zavodi in 
agencijami nadomestiti prostovoljno delo društvenih organizacij? 
Dobra polovica slovenske volilne baze je vključena v razna društva. 
Menil je, da bi moral biti tudi odnos političnih strank do društev eno 
izmed meril, komu volilni upravičenci iz društev namenjajo svoje 
zaupanje na volitvah, tokrat na državni, naslednjič na občinski 
ravni. Potrebno bi bilo tudi preučiti, kaj so posamezne stranke v 
tem pogledu obljubljale doslej in kaj se je od obljub uresničilo. 

Ob koncu je prisotne spomnil, da vsi zelo radi poudarjajo, naj v 
društvih vlada stroka in ne ideologije in politične usmeritve. Toda 
s politiko je neobhodno sodelovati, saj ima ta v rokah škarje in 
platno, vendar uravnoteženo, z vsemi strankami, je dejal. Svoj 
prispevek je zaključil z upanjem, da bo država v prihodnje 
društvom mati in ne mačeha. 

Povzetek razprave 

Janez Sodržnlk, Olimpijski komite Slovenl|e, je povedal, da je 
prisoten v vlogi predsednika Športne zveze Ljubljane kot največje 
športne asociacije v lokalni samoupravi v Sloveniji. Strinjal se je z 
večino trditev, še posebej s tistimi, ki govorijo o tem, da so 
največkrat prisiljeni prilagajati svoje letne načrte, vsebine in 
programe interesom uradnikov v občini, katerih položaj je odrejanje 
sredstev iz javnih financ. Uradniške pozicije ne šteje apriori za 
negativno, problematično pa je izhodišče, da je stališče uradnikov 
vedno pravilno, stališče društva pa napačno. Tudi v zakonskih 
predpisih bi morali urediti določilo, s katerim bi bili organi na državni 
in lokalni ravni dolžni upoštevati predloge organizirane civilne 
družbe, asociacij, društev in zvez vsaj pri pripravi tistih predpisov, 
ki se nanašajo na njihovo delovanje. Navedel je primer določila 
zakona o športu, ki v 64. členu govori o lastninjenju športnih 
objektov. Meni, da gre v tem določilu za velik nesporazum med 
tistim, kar je pripravljalec določila želel, in tem, kako ga sedaj 
občine tolmačijo. Dogaja se, da morajo športna društva, zveze in 
vsi, ki želijo postati lastniki društvene lastnine, po zapletenem 
postopku dokazovati, da so res kdaj v preteklosti vlagali, 

soustvarjali in gradili objekte, ki jih uporabljajo. Zelo težko je za 20 
in več let nazaj dokazovati, katere gradbene spremembe in 
adaptacije so bile izvedene na posameznem objektu. Iz prakse 
so poznani številni primeri, iz katerih je razvidno, da to določilo ne 
velja zgolj za društva, povezana s športnimi dejavnostmi. Velja na 
primer tudi za gasilce. 

Navedel je še dodatno dilemo, ki bi jo bilo treba sankcionirati v 
zakonodaji. To je različen odnos lokalne skupnosti do tistih društev, 
ki delujejo v objektu, ki je občinska last, in do tistih, ki delujejo v 
lastnem objektu. Financiranje bi moralo biti odvisno od programov, 
od tega, kaj je v dobro javnega interesa in ne od tega, ali si 
slučajno v nekem objektu že od nekdaj, je dejal. Zakon ne omogoča 
korektne ureditve problematike lastništva zemljišča in lastništva 
objekta. Dogaja se, da je občina lastnik zemljišča, ki je vpisano v 
zemljiško knjigo, objekt na njem je bil zgrajen iz sredstev društva 
ali zveze, občina pa danes zavzema stališče, da je poleg zemljišča 
v njeni lasti tudi objekt. 

Ob koncu svoje razprave je predlagal, da se v seznam zakonov, 
ki jih je potrebno dopolniti, navede tudi zakon o stavbnih zemljiščih. 
Ta zakon je zelo restriktiven, ko gre za plačevanje nadomestila 
za stavbna zemljišča in za komunalni prispevek. Prav ta prispevek 
pa je nemalokrat zelo visok znesek, ki ga morajo društva, zveze 
ali organizacije plačevati vsako leto. Oprostitev tega plačila je 
možna le, če društvo deluje v občinskem objektu. Zato se dogaja, 
da neko društvo dobi sredstva iz proračuna, ki naj bi jih namenilo 
za svojo dejavnost, potem pa mora prav s temi sredstvi plačati 
nadomestilo za stavbna zemljišča tej isti občini, le na drugi konto 
istega proračuna. S tem prihaja do dvojnega izgubljanja denarja, 
je dodal. 

Angelca Žiberna, Zveza društev upokojencev Slovenije, je v 
začetku razprave izrazila strinjanje z vsemi izhodišči in zasnovo 
deklaracije. Menila je, da je zadnji čas, da se na področju društvene 
dejavnosti v Sloveniji naredi nekaj več. V preteklem letu, ki je bilo 
leto starejših, so ugotovili, kakšno težo in vrednosti imajo programi 
ter predvsem dejanja naših društev in prostovoljnih organizacij v 
skrbi za sočloveka, za invalida, za mladino in podobno. Res je, je 
zatrdila z gotovostjo, da je položaj teh organizacij absolutno 
neurejen. Večjo pozornost bi bilo treba nameniti delovanju Sveta 
društvenih organizacij Slovenije, zanj bi morali izvedeti tudi mediji. 

Osredotočila se je na podatke dr. Černjakove, ki je naredila analizo 
o delovanju in financiranju društvenih organizacij. Po tej analizi 85 
odstotkov društvenih organizacij ne občuti svojega vpliva na 
politiko in na oblikovanje raznih programov. To pomeni, da smo tu 
res zelo na nizki stopnji moči vplivanja, je dejala. Glede virov 
dohodkov je bilo ugotovljeno, da izhajajo v 19 odstotkih iz 
članarine, v 20 odstotkih gre za donatorstvo, le 19 odstotkov 
prispevajo občine, komaj 6 odstotkov država preko razpisov, 16 
odstotkov in celo več pa društvo ustvarja s svojimi lastnimi prihodki 
od akcij, prireditev in podobno. Torej je na tem področju resnično 
nujno potrebno nekaj storiti. 

Glede razpisov ministrstev za razne projekte je navedla podatek, 
da so tako zahtevni, da se društva in društvene organizacije 
nanje največkrat ne morejo prijaviti. 

V nadaljevanju je podala nekaj predlogov za izboljšanje dela 
društev. Ugotovljeno je bilo, da se programi številnih organizacij in 
društev prekrivajo. Zato bi morale organizacije, ki imajo sorodne 
vsebinske usmeritve, izoblikovati koordinacijo, s pomočjo katere 
bi programe med seboj bolje spoznali in tudi lažje enotno nastopali 
v javnem življenju. 

Več pozornosti naj bi posvetili vplivanju na razne programe, kot 
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sta denimo program boja proti revščini in program boja proti nasilju. 

V Sloveniji bo prihodnje leto predstavljen mednarodni program 
prostovoljnega dela, ob katerem bo v Ljubljani velika prireditev. 
Prostovoljno delo pri nas ni pravilno ovrednoteno. Vsako leto je to 
delo manj cenjeno, vemo pa, da je potrebno tudi z moralnega 
vidika prav to dejavnost podpreti. Zato smo kot asociacija v zvei 
s tem programom dolžni pripraviti še kaj več, je dejala. Pomembno 
je tudi vključevanje mladih, kajti danes so v prostovoljnih skupinah 
večinoma starejši. Manjka tudi srednja generacija, zlasti pa je 
tako dejavnost potrebno uvesti v šolah, v procesu vzgoje. 

Letošnje leto je mednarodno leto boja proti nasilju. V Sloveniji 
čutimo, da ne gre le za nasilje nad ženskami in otroki, ampak je 
vse več žrtev tudi med starejšimi ljudmi. Zato je priporočila, da bi 
pripravili skupni program za ozaveščanje, saj bi se tako 
posamezne organizacije še bolj angažirale pri preprečevanju 
negativnih pojavov. 

Franc Pance, predstavnik Gasilske zveze Slovenije, je povedal, 
da ta zveza združuje približno 1500 društev s 130 000 člani. 
Strinjal se je z vsebino Deklaracije o civilni družbi, ki jo je njihov 
predstavnik že podpisal. 

Poudaril je, da gasilca vsakdo pozna po požarih, vendarle gasilci 
sodelujejo tudi v primeru povodnji, snega, potresa, izginotja ljudi, 
prometne nesreče, razlitja nevarnih tekočin. Mediji predstavljajo 
lik gasilca kot pripadnika stare civilne zaščite, a danes ni več 
tako. Danes so gasilci združeni v množični organizaciji, na katero 
se ljudje lahko zanesejo, je dejal. Dodal je, da tudi z njimi postopajo 
mačehovsko. Država jim sicer nameni svoj delež, vendar jih je 
zelo prizadela uvedba davka na dodano vrednost. 

Gasilci so znani kot zbiralci denarja na veselicah in s pobirapjem 
prostovoljnih prispevkov po domovih, je dejal. Toda če spravijo 
skupaj štiri enote denarja, občina ali država pa primakne eno 
enoto, jim nato z 19-odstotnim davkom država vzame nazaj prav 
tisto, kar jim je namenila in ima na ta način zastonj požarno varstvo. 

Ob koncu je poudaril, da je alternativa prostovoljnim gasilcem 
2000 profesionalnih, birokratskih uslužbencev - gasilcev, ki jim 
bo to zgolj poklic. Seveda pa bi to povečalo obseg državnega 
proračuna. 

Rado Stojanovič, glavni tajnik Zveze za tehnično kulturo 
Slovenije, je začel z izjavo, da se z večino predhodnih razprav v 
zvezi s problematiko društev in ciljnega sektorja strinja. V 
nadaljevanju je podal dva konkretna predloga za izboljšanje 
materialne osnove za delovanje društev. 

Podal je kritično repliko na predlog dr. Bohinca, da bi se vsota, ki 
jo lahko pravne osebe darujejo društvom, povečala iz dveh 
promilov celotnega prihodka podjetja na en odstotek. Upoštevanje 
dveh promilov kot stroškov pravnih oseb ne prinaša društvom 
nikakršnih prednosti, zato je sam predlagal, da se tovrstne 
materialne olajšave vežejo neposredno na davčno olajšavo. 

Predlog je ponazoril s konkretnim primerom. Zveza za tehnično 
kulturo Slovenije ima zelo velik obseg poslovanja. Od tega ustvari 
približno 40 do 50 odstotkov z lastnimi sredstvi, kar znaša približno 
50 milijonov tolarjev letno. To je za nekatere zelo veliko. V tej vsoti 
pa deležu za donatorstvo predstavlja natanko 100.000 tolarjev, 
kar pomeni, da na tem področju ni nobenega interesa, je pojasnil. 
Pravne osebe si namreč lahko odhodke, ki se jim štejejo za 

stroške, ustvarijo drugače, ne samo z darovanjem društvom. V 
zvezi s tem je podal predlog, da se spremeni del zakona o davku 
na dodano vrednost, ki govori o stimulacijah in da država prizna 
gospodarskim organizacijam kot pravnim osebam neposredno 
davčno olajšavo za določen odstotek sredstev, ki jih nameni 
društvom, delujočim v javnem interesu. 

Ministrstva pa naj pri svojih javnih razpisih, ki niso namenjeni 
samo društvom, predvidevajo v razpisni dokumentaciji prednost 
za tista društva, ki že imajo status društva, delujočega v javnem 
interesu, je predlagal. 

V zvezi z izvedbenimi akti zakona o davku na dodano vrednost je 
opozoril, da so društva, ki so davčni zavezanci, na trgu 
nekonkurenčni v primerjavi z gospodarskimi subjekti. Zakon 
predvideva, da lahko štejemo kot vhodni davek le tolikšen del 
vhodnega davka na dodano vrednost, kolikršen je odstotek naše 
gospodarske dejavnosti. To v praksi pomeni, da v primeru, da je 
50 odstotkov proračunskih virov, ki dejansko niso proračunski 
viri, ampak so sredstva, pridobljena na trgu, na podlagi 
sodelovanja v javnih razpisih ta odstotek zmanjšamo za vhodni 
davek na dodano vrednost. Državi moramo odvesti približno za 
polovico več in če hočemo biti konkurenčni, morajo biti cene 
naših storitev na trgu tudi toliko višje, je dejal. 

Takšna situacija je absurdna in tudi to področje bi moral 
zakonodajalec po praksi, ki kaže določene rezultate, spremeniti, 
je zaključil. 

Dr. Marjan Rožič, predsednik Turistične zveze Slovenije, je 
razpravo začel z ugotovitvijo, da je pospeševanje razvoja turizma 
povezano z delovanjem društev in s tem civilne družbe. Tudi 
turistična društvena organizacija sodeluje kot nevladna 
organizacija, kot organizacija civilne družbe v turizmu. Turizem ni 
le gospodarska panoga, temveč tudi dejavnost, ki ustvarjalno in 
razvojno povezuje dve tretjini industrije in gospodarstva ter kulturo, 
šport in druge dejavnosti. Razvoj turizma je ne le ekonomsko, 
marveč širše družbeno vprašanje, saj je turizem na pragu novega 
tisočletja ustvarjalno družbeno gibanje, zasnovano na javnem, 
zasebnem in društvenem sektorju, je zaključil svoj uvod. 

Društveni sektor je predvsem nepridobitno, včasih pa tudi prido- 
bitno delovanje društev kot civilne družbe v turizmu, zasnovane 
na interesih, pobudah in ustvarjalnosti ljudi, ki so zainteresirani, 
da turizmu dajejo vedno nove razvojne impulze. Le-ti niso 
motovirani le z dobičkom, temveč predvsem z množico drugih 
rezultatov, ki zadovoljujejo pospeševanje in motivacijo turistov. 
Civilna iniciativa v turizmu ima svoj globlji smisel v tem, da daje 
nove razsežnosti kakovosti turistične ponudbe, turističnim 
produktom daje značaj doživetij, ustvarja pogoje za kakovostne 
odnose med gostiteljem in gostom in prispeva h kakovosti življenja. 
Državni organi pa so v glavnem gluhi za potrebe društev in kar je 
seveda zaskrbljujoče, tudi za potrebe stroke. Turizem ne more 
biti uspešen, je poudaril, če je ujetnik le materialističnih hlastanj po 
hitrem pridobivanju dobička. 

Normalno in nujno je, je pripomnil, da je turistična dejavnost tržno 
naravnana, rezultati pa se izražajo tudi prek drugih vrednosti: 
turizem ne sme uničevati naravnega okolja, kulturne in naravne 
dediščine, upoštevati mora socialno okolje. Razvoj turizma je 
torej pogojen in motiviran z demokratizacijo družbe, s pluralizmom, 
človekovimi pravicami in nestrankarskim pristopom, torej z 
iniciativo in ustvarjalnostjo civilne družbe. Temelji na etiki 
posameznika, etiki človeka kot državljana gostitelja in gosta ter 
na spoštovanju človekovih pravic obeh, je končal uvodni del. 

V nadaljevanju je navedel v sodobnem svetu posebej pomembno 
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spoznanje, da je turizem tudi faktor povezovanja ljudi. Turistična 
društvena organizacija v Sloveniji je najrazvitejša množična in 
široko organizirana civilna družba v turizmu, saj v njej deluje prek 
500 turističnih društev. Pri svojem samostojnem delu pa ji država, 
včasih pa tudi lokalne skupnosti ne zagotavljajo zadostne pomoči 
in ustreznih pogojev delovanja. Ustavni položaj društvene 
dejavnosti je načeloma dobro utemeljen, državnim organom pa je 
samostojno delovanje društev često v napoto, je zatrdil. Tam, kjer 
lokalna samouprava deluje kot demokratična akcija ljudi, je dovolj 
prostora in dobrih pogojev za ustvarjalno delovanje turističnih 
društev. Kjer pa se lokalna samouprava ne zmeni za iniciative 
civilne družbe, je dejal, in je zaverovana v moč vladanja ali je le 
strankarsko obarvana, tam turistična društva ostajajo brez 
možnosti za učinkovito ustvarjalno delovanje. 

Omenil je, da so tudi nekaterim strankam samostojna in aktivna 
turistična društva v napoto. Želijo jih podrediti svojemu vplivu in jih 
spreminjati, če se le da, v transmisijo, kar pa seveda ne gre. 
Zrelost turističnih društev je dovolj velika in večina deluje 
nestrankarsko, samostojno, v njih kot člani ali udeleženci različnih 
akcij sodelujejo pripadniki različnih strank, združuje pa jih turizem. 

Povedal je, da je pričujoči posvet po osamosvojitvi Slovenije prvi 
resnejši strokovno utemeljeni razgovor na temo razvoja in uveljav- 
ljanja društev kot specifične oblike interesnega združevanja ljudi 
in uresničevanja temeljnih človeških potreb. Deklaracija o civilni 
družbi, ki so jo pred pričetkom posveta pričeli podpisovati, je 
poziv vsem odgovornim, naj omogočijo, da bo postala civilna 
družba aktiven dejavnik demokracije in razvoja. Društva so 
izredno razvita, vendar premalo cenjena in uveljavljena oblika 
delovanja civilne družbe. Poudaril je, da je za razvoj Slovenije 
nujno uveljavljati zasebni, društveni in javni sektor. Menil je, da 
društva kot nevladne organizacije na različnih področjih, 
gospodarskem, športnem, socialnem, kulturnem, turističnem in 
podobno, s prostovoljnim delom, z znanjem, s strokovnostjo in 
sposobnostjo veliko prispevajo k razvoju. V njem sodelujejo, ga 
sooblikujejo, toda njihova dodana vrednost ni dovolj spoštovana 
in cenjena. Seveda se včasih vrivajo v prostor civilne družbe tudi 
taki, je dejal, ki tja ne sodijo, in tudi o tem kaže razmišljati. Zato 
društva pri svojem delu potrebujejo več ekonomskih spodbud, 
stabilnejše pogoje za svoje delo, pa tudi pravno varnost. Nujno je 
spodbujati društva, da opravljajo gospodarsko dejavnost, na ta 
način pa si prislužijo del sredstev, in vse to v pogojih, ki veljajo na 
tržišču, in ob podpori, ki naj bi jo zagotovila država. Poudaril je, da 
je normalno, da soustvarjajo nacionalni dohodek, ne da čakajo na 
miloščino in da delujejo samostojno. Uveljavljati kaže načelo, da 
društvo z ustanovitvijo in registracijo deluje v javnem interesu, o 
čemer sta prepričljivo govorila že dr. Bohinc in gospod Jemec. 
Zakaj bi se torej podrejali ponovni proceduri, birokratskemu 
preverjanju in uradniški miloščini brez učinkov, se je vprašal. 

Zavzemal se je za to, da društva oziroma njihove krovne asociacije 
sodelujejo pri pripravi zakonov s svojega področja, in to še 
pravočasno, da sodelujejo pri nastajanju in sprejemanju razvojnih 
programov na določenih področjih, pri vključevanju v evropske 
integracije, pri razvoju mednarodnega delovanja, da postanejo 
še aktivnejši del lokalne samouprave v okolju, kjer delujejo. Iz 
zakonodaje je treba izločiti vse tisto, kar društva ovira, da bi 
delovala kot angažirani del civilne družbe, je še dodal. 

Za konec je ugotovil, da je ta posvet pomemben dogodek za 
razvoj in uveljavljanje društvene dejavnosti. Izrazil je prepričanje, 
da kaže po tem posvetovanju pripraviti poseben program skupnih 
aktivnosti, ki bodo zagotavljale, da to ne bo le enkratno dejanje ali 
nekaj mesecev trajajoča kampanja, marveč sistematična 
društvena aktivnost. 

Dr. Rado Bohinc je v repliki povedal, da se zahvaljuje dr. Rožiču 

za njegov dragoceni prispevek glede širših vidikov pomena 
društvenega delovanja. Gradivo da je pomanjkljivo prav zato, ker 
je premalo poudarjena kontinuiteta, je dejal. Predlagal je, da se 
enkrat letno organizira podoben zbor, kot je ta, z vsemi predstavniki 
društvenega delovanja. Na njem naj bi s problemsko razpravo ob 
konkretnih primerih in izkušnjah opozorili na aktualna vprašanja. 
Upajmo, je zaključil, da začenjamo novo tradicijo, ki bo prispevala 
k večjemu vplivu društvenega delovanja v javnem življenju. 

Dr. Rino Simoneti je uvodoma pojasnil, da ne zastopa nobene 
od organizacij in društev. Sam je že 50 let član lovske in ribiške 
organizacije in njegovo skromno izkustvo znotraj organizacij je, 
da je registracija društev že dolgo kamen spotike z registrskimi 
organi. Ta spor se kaže na razne načine, zabeležen pa je tako v 
pravni literaturi kot tudi v sklepih oziroma sodbah ustavnega 
sodišča. Čeprav so ustavne omejitve za organizacijo društev 
zelo restriktivne, je dejal, pa so napredne in demokratične le tri.To 
so varnost, javna varnost države in zaščita zdravja, za registracijo 
katerih si registrski organi izmišljujejo vedno nove zapreke in 
tolmačenja. V zadnji številki Lovca se državni sekretar z 
Ministrstva za notranje zadeve sprašuje, ali je načelo samostoj- 
nosti kršeno, če društvo prenese drugostopenjsko disciplinsko 
odločanje na zvezo. Toda že objavljeni judikati čisto jasno povedo, 
da je pravica svobode združevanja daleč pred regulacijp notranjih 
pravil in da je načelo regulirati ali neregulirati podrejeno načelu 
samostojnosti. Iz lastne izkušnje je povedal, da je drugostopenjski 
organ v isti organizaciji nevzdržna zadeva; vedno se obnaša kot 
suveren organ, ki ni vezan na judikate iz preteklosti, ki ni vezan 
na minimalne pravne postopke in se obnaša tako, kot bi imel pred 
seboj prvi in hkrati zadnji primer. Tako so vedno obsojeni tisti, ki 
so nekoliko manj družabni, introvertirani in vase zaprti, oproščeni 
pa tisti, ki so veseljaki, odprti in družabni. 

Podobni primeri se dogajajo tudi v gospodarstvu, je nadaljeval. 
Takrat ko so slovenski samoupravni fundamentalisti prenesli 
odločanje o disciplinskih postopkih iz zunanjih organov na delavski 
svet, kot se je izrazil, se je korektno sojenje v disciplinskih zadevah 
zaključilo. Kajti tudi delavski svet se je obnašal kot suveren. O 
istih zadevah se je sodilo tako, je dodal, kot je narekovala 
človekova narava, saj vedno delujejo tudi psihosocialne 
komponente. 

Žalostno je, je zaključil, da obseg in vsebino organiziranja društev 
kar naprej poskušajo krojiti državni organi. Zoper to deluje le 
povečana upornost s pomočjo ustavnih tožb. 

Primož Šporar, direktor Pravno-informacijskega centra ne- 
vladnih organizacij - PIC, se je uvodoma zahvalil za povabilo k 
sodelovanju in za organizacijo tega pomembnega posveta. 

Izjemno problematična je pridobitev statusa društva v javnem 
interesu oziroma pridobitev statusa nevladne organizacije v 
javnem interesu, je dejal. V letošnjem letu so na PIC-u uspeli 
navezati stike z iniciativno skupino, ki pripravlja podobno 
zakonodajo za področje vzhodne Evrope pod okriljem svetovne 
banke. Potrebno je poenotenje kriterijev na državni ravni, da ne bi 
bili več prepuščeni posameznim ministrstvom, v nekaterih primerih 
pa tudi temu, da določena postavka ni urejena niti z akti, ki bi 
dejansko morali obstajati. Morda je možno organizirati komisijo, ki 
bi na državni ravni priznala subjektom, da jim pripada določeni 
status. V taki komisiji bi moralo biti primerno število članov 
nevladnih organizacij, ki uživajo določeno mero spoštovanja in 
podpore v civilni družbi. 

Naslednja pobuda, ki jo je podprl, je predlog sprememb davčne 
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politike. Prisotne je spomnil, da je v preteklem letu državni svet že 
vložil predlog, ki ga sedaj z novo pobudo spreminja. Kar se tiče 
predlaganih sprememb zakona o davku od dobička pravnih oseb, 
je povedal, da popravke podpirajo, vendarle pa je predlagateljem 
postavil vprašanje, ali se je namerno zapisala dikcija novega 
predloga, da gre za pridobitev statusa neprofitne organizacije, 
saj je bil do sedaj govor o statusu organizacije v javnem interesu. 

Izrazil je veselje nad predlogom, da se zviša stopnja davčne 
olajšave na en odstotek. Vprašal se je, ali takšna stopnja temelji 
na določeni analizi, kaj konkretno pomeni v številkah in ali gre le 
za bolj zaokrožen znesek. V zvezi z madžarsko zakonodajo, ki 
sicer nima neposredne povezave s tem predlogom, je omenil, da 
imajo uveljavljen en odstotek od davčne osnove, ki jo zavezanec 
namenja državi. To je stimulacijsko bistveno bolje, je pripomni1/, 
ker se zavezanec ne odloča med lastnimi interesi in interesi 
nevladnih organizacij, ampak tisti denar, ki bi ga namenil državi, 
nameni nevladnim organizacijam, v našem primeru pač društvom. 
Sodeč po dikciji v predlogu zakona o dohodnini (celotni znesek) 
ima takšna donacija oziroma prostovoljni prispevek enak sta'ius, 
kot ga ima samoprispevek, kar je zelo pogumno zastavljeno. 
Menil je, da je potrebno, da tako zakon o davku od dobička pravnih 
oseb kot tudi zakon o dohodnini pogumno zastavita izboljšanje 
pogojev. Šele potem bi kazalo govoriti tudi o stopnji enega odstotka. 

Dotaknil se je tudi dohodnine. V stikih z nekaterimi društvi je večkrat 
slišal, da ima zakon o dohodnini posebej opredeljeno članarino za 
sindikate in politične stranke. Sam pa ne vidi nobene ovire, da 
članarina ne bi bila med prostovoljnimi denarnimi prispevki, zato 
je predlagal razmislek o dopolnitvi zakona. 

Posvetil se je tudi vključevanju nevladnih organizacij oziroma 
društev v procese sprejemanja zakonodaje ter sprejemanja 
podzakonskih aktov. Povedal je, da je PIC že v preteklem letu 
začel s projektom, katerega rezultat je danes skorajda dodelan 
predlog zakona o sprejemanju podzakonskih predpisov, v 
katerem sta podani dve možnosti. Prva je možnost iniciative 
nevladnih organizacij, s tem seveda tudi društev, druga pa 
možnost vključevanja teh subjektov v sprejemanje aktov. Na PIC- 
u so trdno prepričani, da se v Sloveniji z akti ureja pravice in 
obveznosti, ki jih dejansko ne bi smeli urejati, zato meni, da ima 
civilna družba pravico sodelovati v teh postopkih. Akti, ki jih je 
pripravil PIC, bodo naslovljeni tudi na sodelujoče organizacije v 
pregled in konzultacijo. Dodal je, da je lahko že v prihodnjem 
mandatu državnega zbora sprejet tak zakon, ki bo društvom 
omogočil sodelovanje v zakonodajnih postopkih. 

Svoj prispevek je sklenil z ugotovitvijo, da prihajajo predvsem s 
strani manjših društev in pa nevladnih organizacij v zadnjih dveh 
letih iniciative, ki niso več namenjene samo kritikam obstoječe 
zakonodaje. Sedaj je prišlo do faze, ko lahko civilna družba in 
nevladne organizacije dejansko same pripravijo zakonske 
predloge in ko lahko računajo, kot je uvodoma dejal predsednik 
državnega sveta Tone Hrovat, tudi na podporo državnega sveta, 
včasih tudi posameznih poslancev in vložijo predloge v 
parlamentarno proceduro. Mislim namreč, je sklenil svoj prispevek, 
da nas je večina na marsikaterem področju predolgo čakala na 
ureditev s strani države. 

Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije, je 
pričela z razlago, da so, še preden je Slovenija postala samostojna, 
uporabili zakon o političnem združevanju in ustanovili zvezo 
potrošnikov. To so storili zato, ker niso hoteli imeti različnih soglasij 
družbenopolitičnih skupnosti in so lahko svojo članarino uveljavljali 
kot olajšavo. Danes tega ne morejo več, zato meni, da je absurdno, 
da je članarina političnih strank davčna olajšava, članarina društva, 
tudi če je zelo majhno, pa ne. 

Zveza potrošnikov Slovenije ima 7.000 članov, toda vsak, ki je 
plačal članarino, se vpraša, zakaj se mu ne bi štela kot olajšava. 
Ljudje bi na ta način vsaj začeli razmišljati, kam bodo namenjali 
del davčnih obveznosti in koga bodo podpirali. 

V nadaljevanju je podprla kolega Šporarja v razmišljanju o statusu 
društva v javnem interesu. Pojasnila je, da Ministrstvo za ekonom- 
ske odnose in razvoj nima razvitih kriterijev za delovanje društva 
v javnem interesu, zato sploh niso mogli zaprositi za ta status. 
Obrnili so se na Ministrstvo za zdravstvo, kjer so jih kljub 
projektom, usmerjenim v zdravstvo, zavrnili, češ da je to njihova 
sekundama dejavnost, saj je primarna na Ministrstvu za ekonom- 
ske odnose. Soočamo se tudi s situacijami, je dejala, ko se 
pojavljajo kvazi civilna društva, ko s podporo politike nastajajo 
nove organizacije in dobivajo velika finančna sredstva. Evropska 
komisija je ta problem identificirala v okviru projekta Politika varstva 
potrošnikov, ki definira usmeritve varstva potrošnikov v srednji in 
vzhodni Evropi. Ta projekt je skupaj z britanskimi partnerji dobil 
naš mednarodni institut, je še pojasnila. 

Neprofitni status na omenjenem področju ni dovolj, ker lahko 
prihaja do konflikta interesov, pa naj bo to krinka politike ali pa 
krinka gospodarskih interesov. Dotaknila se je tudi zelo aktualnega 
problema v zvezi z ocenjevanjem izdelkov ali storitev: ocenjevalci 
so dobro plačani za svoje delo, s tem pa je postavljena pod 
vprašaj objektivnost ocene. 

Kriteriji, ki sicer veljajo na neprofitnem področju, so na področju 
varstva potrošnikov še zahtevnejši, je menila. V prostoru srednje 
in vzhodne Evrope bodo na njihovi zvezi v naslednjih šestih 
mesecih definirali, kako izoblikovati objektivne kriterije javnega 
interesa in kako jih čim bolj izločiti iz ozkega okolja. Potrebno bi 
bilo tudi določiti, kdo lahko koga zastopa, do katerega nivoja se 
namenja podpora iz javnih sredstev, saj v primeru, da dela društvo 
v javnem interesu, društvu pripada javni denar. Pri nas pa je to 
bolj odvisno od dobre volje posameznega uradnika, je dodala. S 
pomočjo teh kriterijev se izoblikuje politika krepitve nevladnega 
sektorja, ki počasi začenja prevzemati določena javna pooblastila 
za tisto, kar dela ta sektor bolje, ceneje in bolj v korist ljudi. Da bi 
šel razvoj po tej poti, pa moramo začeti razmišljati tudi o tem, kje 
se bodo društva in nevladne organizacije povezovale. Priporočila 
je povezovanje na skupnih projektih. Seveda pa ni dovolj ugotoviti, 
da je v Sloveniji 13.000 društev in da so vsi za povezovanje. 

Zaključila je v prepričanju, da so na področju varstva potrošnikov 
odprti za iniciative in za skupen nastop. Tudi letošnji svetovni dan 
potrošnikov so obeležili tako, da so sodelovali z okoljevarstvenimi 
organizacijami, skupno delo pa nameravajo nadaljevati na področju 
gensko spremenjene hrane. Prispevek je sklenila z mislijo, da z 
majhnimi koraki postopoma lahko dosežemo velike rezultate. 

Nace Breltenberger, Zveza prijateljev mladine Slovenije, je 
uvodoma pohvalil pestro razpravo in dejstvo, da so se predstavniki 
društev zbrali v tako velikem številu. Menil je, da bolj ali manj vsi 
čutijo potrebo po drugačni organiziranosti, tudi v tej državi, ki se 
proglaša za demokratično. 

Povedal je, da že več kot 30 let deluje tako v Zvezi prijateljev 
mladine kot tudi v mladinskem odseku planinske organizacije, 
zato ga problematika društev tudi osebno prizadeva. 

Menil je, da so največje bogastvo delovanja v društvih ljudje. Te 
ljudi pa bodo izgubili in zapravili vse tisto, kar združujejo, če 
problemi ne bodo rešeni. Prav pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije 
ves čas poudarjajo, kolik.o novih nestrankarskih, neprofitnih, 
volonterskih, humanitarnih društev že šteje njihova organizacija. 

25 



Volonterske organizacije so v svetu ravno tako razvite kot pri 
nas, vendar imamo na 1000 prebivalcev večji odstotek društev 
oziroma zvez. Razlika je med razvitim svetom in državami v 
tranziciji. V državah vzhodne Evrope je vzorec zaposlovanja v 
društvih bistveno drugačen kot pri nas. Nas pa je bilo vedno 
strah, je dodal, ali je res prav, da je nekdo v društvu tudi zaposlen. 
Menil je, da društva ne morejo delovati, če ne bodo imela tudi 
strokovnih služb, ki stvari pripravijo na strokovnem nivoju, 
zagotovljenih osnovnih materialnih virov, da se lahko združujejo 
množice ljudi.Tako se v Zvezi prijateljev mladine, ki ima po nekaterih 
podatkih okoli 180 društev, združuje čez 200.000 članov, ki delujejo 
v javnem interesu. 

Vsa društva vedno znova ugotavljajo, da drugi njihovo delo 
premalo poznajo. Izrazil je domnevo, da je v društvenem delovanju 
za posameznika na prvem mestu uresničevanje njegovih lastnih 
interesov, vendar je pomembno, da so ti interesi v širšem interesu 
družbe. 

Zmotna je misel, je dejal, da imajo Zveza prijateljev mladine ter 
šole in vrtci enake programe. Trditev je podkrepil s primerom 
Male šole, ki je nastala kot program njihove zveze, pozneje pa je 
država ugotovila, da bi bilo potrebno program uzakoniti in izvajati 
v okviru obveznega sistema. Enako velja za Šolo v naravi in 
Otroški parlament. 

Glede davčne politike je tudi on omenil že opisano pot: prisiljeni so 
zaprositi za sredstva, da lahko delujejo, nakar jih dajo državi 
toliko, da izkoristijo lahko le ostanek. Menil je, da bi bilo zelo 
zanimivo izvedeti, kolikšen del financ država zbere na ta način. 
Unicef je v preteklem letu dobil iz proračuna 6 milijonov tolarjev, v 
proračun pa jih je vrnil 27I Izrazil je ogorčenje, da se takšni primeri 
sploh dogajajo. 

Za konec je dejal, da je človek neusahljiv vir bogastva in ga ne 
smemo izgubiti ter da v njihovi zvezi poskušajo pridobivati tudi 
mlade. Menil je, da se država niti približno ne zaveda, kakšen 
potencial se skriva v teh društvih. 

Branko Žnldarič, Športna zveza Ljutomer, je menil, da so 
društva ena izmed najcenejših oblik vlaganj države in lokalnih 
skupnosti, saj za svoje programe samostojno pridobijo med 70 in 
80 odstotki lastnih sredstev. Nelogično je, da od države oziroma 
lokalne skupnosti prejemamo sredstva, je dejal, v naslednjem 
trenutku pa jih v obliki davka na dodano vrednost zopet vračamo. 
Sredstva, ki jih za delovanje društev namenjata država oziroma 
lokalna skupnosti, se ne bi smela šteti pod prihodke, ki bi povzročili, 
da društvo postane davčn i zavezanec. Nelogično je tudi, da 
država predpisuje zakonske in vsebinske okvire, na primer 
nacionalne programe, sredstev za izvedbo pa ne zagotavlja v 
zadostni višini. Tako so društva zopet prepuščena sami sebi, da 
se znajdejo, kakor vejo in znajo. Če milijon državljanov, povezanih 
v društvih v Sloveniji, ni dovolj zgovoren kazalec javnega interesa, 
je nadaljeval, bi verjetno res potrebovali društva v javnem interesu. 
Športna zveza Ljutomer z veseljem podpira Deklaracijo o civilni 
družbi, je dejal, saj verjamejo, da bo prispevala k večjemu 
razumevanju društvene dejavnosti na Slovenskem. 

Svoj prispevek je sklenil s predlogo m, da se vsaj minimalni odstotek 
od dohodnine eksplicitno nameni' za delovanje društev, do teh 
sredstev pa naj bi bilo možno priti tudi znotraj lokalnih skupnosti. 

Viktorija Rekar, Društvo za promocijo In vzgojo za zdravje 
Slovenije, je uvodoma povedala, da je nedavno sodelovala na 
izobraževanju, namenjenem nevladnim organizacijam z naslovom 

Neprofitni sektor in pridobivanje sredstev. Menila je, da je 
pomembno tudi upoštevanje izrazoslovja in opredelitev, ali je govor 
o neprofitnem sektorju, o nevladnih organizacijah ali o civilni družbi. 
Neprofitni sektor naj bi delal na primarnem nivoju, je pojasnila, 
primami nivo pa pomeni tudi institucije kot so zdravstvo, sociala 
in podobno. V Sloveniji je registriranih že skoraj 17.000 društev in 
med njimi je po njenem mnenju vsaj 95 odstotkov takih, ki ne 
pridejo v poštev za plačevanje davkov, taks in dohodnine. 

Strinjala se je, da bi morali podpreti dohodkovno davčno politiko, 
da bi društva dobila toliko denarja kot v nekaterih demokratičnih 
družbah. Ni pa se strinjala z izjavo, da v nekaterih demokratičnih 
ureditvah danes ta dejavnost usiha. Predvsem gre za drugačne 
pristope in drugačno upoštevanje prostovoljnega prispevka. 
Menila je, da gre v primeru društev za zelo veliko število tistih, ki 
morajo plačevati davke kljub neprofitnosti. Demokratične družbe 
pa predlagajo, da 30 odstotkov svojih sredstev namenjajo 
neprofitnim organizacijam, 40 odstotkov prispevajo organizacije 
z iastno aktivnostjo, 30 odstotkov pa dobijo od sponzorjev in 
donatorjev. 

V navedbah Deklaracije o civilni družbi pogreša sektor zdravstva 
in sociale, saj sama izhaja iz društva za promocijo zdravja. 
Predlagala je, da se navede tudi ta sektor, saj gre za zdravje 
celotne populacije. 

V zver.i s pozitivnimi vrednotami, kot sta resnica in poštenost, je 
menila, da bi jih morali začeti ljudem ponovno predstavljati. Menila 
je, da bi bilo dobro uvesti kvalitativni management za nevladne 
organizacije oziroma za vodje nevladnih organizacij, saj bi se na 
ta način lahko status organizacij precej izboljšal. Mnogi delajo na 
društvenem področju resnično iz svoje lastne iniciative, primanjkuje 
pa jim specifičnih znanj in usposobljenosti, je še dodala. 

V zvezi z davki in dohodnino je predlagala, da bi v društvo dobili 
davek od prodanega tobaka, znesek pa bi usmerili v preventivne 
aktivnosti. 

Društvo, katerega predstavnica je, ima status državnega pomena. 
Dobili so ga na osnovi pravilnika v zvezi z opredeljenim javnim 
interesom na področju zdravstva. Ta pravilnik je urejen, zato pri 
njih ne prihaja do večjih problemov. Menila je, da do problemov 
prihaja takrat, kadar ljudje nimajo dobro izdelanih programov. Dobro 
izdelan program pa pomeni, da so zagotovljena tudi sredstva za 
izvedbo. Programi bi morali biti zasnovani tako, da so pogoji enaki 
za vse kandidate, od lokalne do državne skupnosti. 

Prispevek je sklonila s povzetkom rdeče niti vseh razprav, ki se 
vrtijo okrog tem, ki se društvom zdijo zanimive in pomembne za 
prebivalstvo. Pričeli so s komunikacijo z javnostmi, človekovimi 
pravicami, nadaljevali pa z zdravjem. Danes se v največji meri 
ukvarjajo s tematiko "preveč črnih sporočil v promociji zdravja". 
Povedala je, da ljudje dobimo veliko negativnih vplivov in sporočil 
in jih težko selekcioniramo, kar pa je za zdravje prebivalstva 
dolgoročno škodljivo. 

Dr. Rado Bohinc se je v repliki strinjal, da je odprtih precej 
terminoloških vprašanj v zvezi s pojmi nevladna organizacija, 
neprofitni sektor in podobno. Dejstvo je, je nadaljeval, da v Sloveniji 
nimamo zakonodaje ali zakona, ki bi urejal nevladne organizacije 
in različne statusne oblike na področju volonterskoga in nepro- 
fitnoga sektorja. 

Glede pripomb gospe Rekar v zvezi z deklaracijo je povedal, da 
je podpis v podporo stvar volje in odločitve posamezne organiza- 
cije oziroma posameznika. Predlagal je, da opombe ali predloge, 
ki jih bodo v njihovem društvu sprejeli v zvezi z deklaracijo, 
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posredujejo avtorjem za učinkovito nadaljevanje aktivnosti na 
tem področju. 

Andreja Težak, Ministrstvo za notranje zadeve, je poudarila, 
da je tudi sama članica več društev. Tokrat pa govori v vlogi 
uslužbenke Ministrstva za notranje zadeve, ki je resorni organ 
za področje društev. Zato je zainteresiran, da se spoznava s 
problematiko društev in jo skuša reševati po svojih močeh. 

V nadaljevanju je navedla uradne podatke iz letnega poročila za 
leto 1999. Registriranih društev na dan 31.12.1999 je 14.722. To 
število je enako že nekaj let, vendar je bilo v času po sprejemu 
zakona precej društev zaradi neaktivnosti izbrisanih iz registra, 
ker prejšnji zakon ni omogočal ugotavljanja, ali društvo deluje ali 
ne. Menila je, da je društev vse več. Leta 1999 je bilo na novo 
registriranih 1.039 društev, le 405 društev pa je uskladilo svoje 
delovanje z novim zakonom, čeprav je dveletni rok za prilagajanje 
že potekel. Še vedno je 1.938 društev, za katera ni znano, ali 
delujejo oziroma ali bodo delovanje uskladila z novim zakonom. 
Po novem zakonu ni bilo društva, ki bi ga črtali, saj se ni za 
nobeno društvo izkazalo, da ne želi več delovati, je dodala. Zakon 
o društvih je bil sprejet leta 1995 in sicer ob sodelovanju civilne 
družbe oziroma društev in sveta, ki je sodeloval celo na sejah 
parlamentarnih odborov in vlade ter ves čas dajal predloge za 
oblikovanje posameznih členov. Zato je zatrdila, da predlog zakona 
ni bil narejen striktno v okviru Ministrstva za notranje zadeve, 
ampak dejansko s pomočjo civilne družbe. Na predlog civilne 
družbe je bila v zakon vnesena določba o statusu društva, ki 
deluje v javnem interesu, za katero so na ministrstvu upali, da bo 
zaživela in upravičila svoj namen, kajti ta določba je bila takrat 
novela zakona. Poudarila je, da so zaradi usklajevanja zakona z 
ustavo in poenostavljanja določenih postopkov ter uresničevanja 
pravice do svobodnega združevanja v letu 1999 zakon spremenili. 
Rešili so tudi vprašanja v zvezi s prenehanjem, ki do takrat niso 
bila dosledno izpeljana. 

Glede prenosa premoženja je navedla, da ne drži, da se edino 
država lahko polasti določenega premoženja. Ta rešitev je podana 
kot možna rešitev, potem ko so vse druge možnosti izčrpane. 
Društvo lahko prenese svoje premoženje na drugo sorodno 
društvo. Tak primer so bili gasilci, ki so želeli, da se njihovo 
premoženje ohrani v okviru lokalne skupnosti ali natančneje 
krajevne skupnosti; ker ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je naslednik 
premoženja oziroma ko sorodnega društva ni bilo, so v zakon 
dodali možnost nasledstva s strani države. 

Poudarila je, da tudi druge evropske zakonodaje predvidevajo, 
da se premoženje prenaša na sorodno društveno organizacijo. 
Poleg zakona obstajajo tudi drugi podzakonski akti, ki še otežujejo 
postopke registracije. Obstaja tudi pravilnik o vodenju registra 
društev, ki pravzaprav ureja postopek vpisa v register. Gre za 
fizični vpis oziroma za vnos v računalniško evidenco, ki ga opravi 
upravna enota. Ta ne vpliva na upravni postopek, ki se vodi v 
zvezi z registracijo in strankam ne otežuje postopka. 

Strinjala se je s trditvijo, da se na upravnih enotah ti postopki 
vodijo tudi različno. Ministrstvo je sicer izdalo enotna navodila, 
referenti so se na seminarjih seznanili s temi postopki, vendar je 
v zagovor različno strokovno izobrazbo, ki jo imajo ljudje na 58 
upravnih enotah. Zatrdila je, da je v interesu ministrstva, da se 
izvajanje postopkov poenoti, da se upravne enote držijo okvirov 
zakona in društvom ne otežujejo teh postopkov. 

V nadaljevanju se je posvetila pripombam v zvezi s statusom 
društva, ki deluje v javnem interesu. Na Ministrstvu za notranje 
zadeve so prav marca 2000, ko je bil organiziran pričujoči posvet, 
pripravili informacijo o uresničevanju statusa društev, ki delujejo 

v javnem interesu. Izvedli so obsežno analizo stanja na tem 
področju. Strinjala se je z večino trditev, ki jih je navedel dr. Bohinc. 
Status društev, ki delujejo v javnem interesu, naj bi opredeljevali 
področni .zakoni.Tega naj ne bi urejali s podzakonskimi akti, saj je 
bila ta rešitev podana le kot začasna v prehodnem obdobju, ker 
so predvidevali, da večine zakonov ne bo mogoče sprejeti tako 
hitro. Toda praksa, je nadaljevala, je šla v povsem drugo smer. 
Ugotavili so, da se s pravilniki urejajo tudi procesna vprašanja, 
kar je nedopustno, saj so ti kriteriji zelo različni; ponekod je dveletni 
rok, preden društvo prične z delom, drugod petletni. Vse tiste 
določbe, ki so nanašajo na splošne zadeve, bi morale biti enake 
in veljavne za vsa društva. Določbe, ki opredeljujejo kriterije in 
pogoje, izhajajoče iz specifične dejavnosti društev, naj bi vsako 
ministrstvo določilo samo, saj so ti na vsakem posameznem 
področju drugačni. 

Z analizo so na ministrstvu ugotovili, da je le nekaj zakonov takih, 
ki status društva, delujočega v javnem interesu, resnično urejajo 
tako, kot je bilo .zamišljeno. Poudarila je, da je najbolj neurejen 
zakon o športu, kar je absurdno, saj je prav na področju športa 
največ društvenih organizacij. Registriranih je namreč več kot 
4.300 društev, vendar so vsa ta društva omejena pri uveljavljanju 
statusa in pri kandidiranju za sredstva iz tega naslova. 

Društva, ki združujejo gasilce, lovce ter ribiče in Rdečem križ 
Slovenije so organizacije, ki delujejo v javno korist. Na ministrstvu 
menijo, da ne bi bilo potrebno ugotavljati njihovega statusa in 
izdati posebne določbe, ampak bi njihov status uredili s področnim 
zakonom. Strinjala se je tudi s tem, da bi morala imeti dostop do 
tega statusa vsa društva, ne da se določeni kriteriji navezujejo 
samo na zveze, ker je v zakonu jasno opredeljeno, da lahko ta 
status pridobi vsako društvo. 

Menila je, da je definicija društva, ki deluje v javnem interesu, 
povsem ustrezna, saj obstaja cela vrsta društev, ki so kljub vsemu 
zgolj ljubiteljska. To so lahko pivci piva in podobna združenja, za 
katera dejansko ne moremo govoriti, da delujejo v javno korist; 
gre za nekaj ljudi, ki imajo skupen interes in so se odločili, da bodo 
ustanovili društvo. Prav iz tega naslova je povedala, da ne podpira 
predloga, da bi tak status imela vsa društva. 

Postopek pridobitve statusa je zelo zahteven, je zatrdila, nazadnje 
pa društvo ugotovi, da s tem pravzaprav ni pridobilo ničesar. 
Vsak zakon, ki bi te kriterije in pogoje urejal, bi moral določiti tudi 
bonitete. 

Zaključila je v upanju, da bo omenjena informacija v kratkem 
času prišla na vlado in da bi uspeli problematiko in bonitete 
zakonsko urediti. Dodala je še, da se pojavljajo poleg statusa 
društva, ki deluje v javnem interesu, še nekateri drugi statusi. 
Zakon o varstvu potrošnikov je uvedel nov termin potrošniške 
organizacije, ki je širši od samega pojma društva. Pripravljata se 
tudi zakon o humanitarnih organizacijah in zakon o invalidskih 
organizacijah. Sedaj oba zakona vežeta pridobitev statusa teh 
organizacij na status društva, ki deluje v javnem interesu, kar je 
seveda pozitivno, ker to je neke vrste boniteta. Pozorni pa bi 
morali biti na to, da teh statusov ne bo preveč, saj bodo tako 
izgubili svojo pravo težo. 

Andrej Brvar, Planinska zveza Slovenije, je povedal, da njihova 
zveza združuje 230 planinskih društev. Uvodoma se je pridružil 
vsem predlogom, ki so bili dani v zvezi s finančno zakonodajo. 
Dejal je tudi, da država nima strategije za prostovoljno delo, z 
nekaterimi ukrepi ali dejanji ga celo podcenjuje in zaničuje. 

V razpravi se je opredelil za nekaj dodatnih predlogov in jih ponazoril 
s primeri. Nekaj lokalnih skupnosti in država so skupaj ustanovili 
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agencije in zavode, ki opravljajo enako dejavnost, kot so jo še 
včeraj društva. Na področju športa so bile do nedavnega dejavne 
občinske športne zveze, potem pa so v občinah čez noć nastale 
razne agencije in zavodi. V njihovi zvezi se soočajo s t. i. krajami 
programov, ki so nastali znotraj planinske organizacije, danes pa 
se izvajajo v prej imenovanih zavodih, zlasti na področju šolstva. 
Do te točke je še vse legalno, je dejal, saj navsezadnje za planinstvo 
te vsebine niso izgubljene. Toda poudaril je, da so ti programi še 
enkrat dražji, kot so bili izvorno. Zato se jim poraja vprašanje, 
zakaj bi razvijali nek program, ki se navsezadnje izvaja v državni 
instituciji. 

Zakon o športu je povzročil, da so bili športni objekti, s katerimi so 
še nedavno gospodarili, športnim društvom odvzeti. Vprašal se 
je, kako bo naprej, ko bo vzdrževanje teh objektov neprimerno 
dražje, kajti noben športni delavec ne bo več hodil in zastonj 
vzdrževal teh objektov, pač pa bodo to plačevale l okalne skupnosti. 

Nedopustno je, je dejal, da je tudi planinsko društvo dobilo od 
občinskega uradnika pismo, da bodo deležni sredstev za 
vzdrževanje planinske koče le v primeru, če jo bodo vpisali kot 
občinsko last. Navedel je primer dolgotrajnega dokazovanja, da 
je gorska reševalna služba, ki deluje znotraj Planinske zveze 
Slovenije, humanitarna organizacija. Uradniki so mu dokazovali, 
da nimajo šifre dejavnosti, ki ustreza takšni organizaciji in zato ne 
more biti deležna javnih financ iz tistega področja. Tudi podmladku 
planinske zveze so na uradu za mladino svetovali, naj se 
osamosvojijo, pa bodo pridobili ustrezno šifro dejavnosti, iz 
naslova katere bodo prejemali finančna sredstva. 

Povedal je, da so predstavniki njihove zveze sodelovali pri 
nastajanju zakona o društvih in takrat so raztolmačili zakonodajni 
oblasti, kakšna je razlika med društvi. Zakonodajna oblast je 
predlogom prisluhnila in zakon sprejela. Problem se je pojavil pri 
izvršni oblasti. Planinska zveza je poslala na pet različnih 
ministrstev dokumentacijo, kjer dokazujejo, da so društva v 
javnem interesu. Doslej sta to pripoznali le dve. 

Osredotočil se je tudi na vlogo in položaj zvez. Planinska zveza 
Slovenije deluje že več kot 100 let in zato jim je tolmačenje, da 
bodo morali ob registriraciji pridobivati soglasje vseh 230 društev, 
popolnoma nerazumljivo. Povedal je, da so porabili ogromno časa, 
da so hodili po terenu in prepričevali društva, da tako stara 
organizacija kot je Planinska zveza Slovenije ne potrebuje 
sprejema samoupravnih sporazumov. Pri registraciji statuta so 
imeli nemalo težav, ko so uradnike prepričevali, da so elementi 
statuta iz njihove stoletne zgodovine dobri tudi za razvoj planinstva. 

Svoje misli je sklenil z ugotovitvijo, da se počutijo v neenako- 
pravnem položaju, ko prihajajo v stik s kolegi iz Avstrije, Nemčije, 
Italije, Švice. Tamkajšnje zveze imajo tudi odgovornost za razvoj 
planinstva, zato so vsa društva oblikovana kot sekcije, pri nas pa 
zveza lahko deluje le tako, kot si zamisli društvo. 

Boris Šuštaršič, državni svetnik, je deklaracijo ocenil kot zelo 
koristno in aktualno in izrazil prepričanje, da se bodo svetniki 
trudili, da se čim več zadanega uresniči. 

Dejal je, da se ne čudi, da so v zadnjem desetletju civilno družbo 
odrinili na rob, saj so nekdanji voditelji civilne družbe presedlali na 
državne funkcije, s tem pa je nastala določena praznina. Taka 
posvetovanja in deklaracije so prav gotovo prava vzpodbuda, da 
civilna družba že spet pridobi pomen in ustvarja dovolj vzgona za 
spremembe in za nadaljnji razvoj.Povedal je, da je sam tudi v vlogi 
predsednika sveta invalidske organizacije, zato je v nadaljevanju 
podal tudi nekaj izkušenj iz svojega področja. 

Slovenija ima tudi zakon o ustanovah, je navedel, v njem pa so 
zajeti vsi tisti civilno-pravni elementi, ki se lahko regulirajo preko 
ustanov. Zato je podprl prizadevanja, da se ovire za sodelovanje 
in povezovanje odpravijo. 

Sam se je prvič vključil v društvo leta 1966 in tedanji zvezni 
jugoslovanski zakon o društvih je omogočil tako društveno 
organiziranost, kot je značilna za srednjo in tudi za zahodno 
Evropo. Po tej organiziranosti obstajajo nacionalne zveze, ki so 
osnovni subjekti, obstajajo pa tudi podružnice. Slovenija še vedno 
vztraja na tem, je poudaril, da mora biti društvo temelj, šele nato 
sledi zveza. 

Predlagal je, da se določi kriterij, po katerem je društvo tista 
skupnost, ki združuje vsaj 10 državljanov. Z odločbo ustavnega 
sodišča je danes dovolj le nekaj državljanov in s tem so nehote 
odprli prostor tako imenovani kvazi civilni družbi. V invalidskih 
organizacijah so jo doživeli v tistem trenutku, ko so se vse 
slovenske invalidske organizacije, nekatere tudi s skoraj 100- 
letno tradicijo, zavzele za to, da ostane loterijski denar izven 
državnega proračuna. Zavzele so se tudi za ustanovitev javne 
fundacije, po enakem postopku kot vse post-industrijske družbe, 
in zabeležili pojav kvazi institucij, vezanih na domačega politika, 
ki ni bil tako suveren, da bi sam zagovarjal drugačno tezo. 

Določene državne institucije želijo igrati vlogo civilne družbe, ne 
opravljajo pa državne funkcije. Trditev je pospremil s primerom 
Urada Vlade Republike Slovenije za invalide, ki si prizadeva 
opravljati vlogo invalidskih organizacij, v ustanoviteljskem aktu, 
znotraj katerega so definirane vsebinske naloge, pa zaman 
iščemo kakšno aktivnost. 

Uvedba davka na dodano vrednost je po njegovi oceni odločno 
preveč posegla v denar društev. V invalidskih organizacijah 
računajo, da bo v letu 2000 na ta račun odvedeno v državni 
proračun vsaj 12 do 15 odstotkov. Gre za zmanjšanje virov, ki jih 
sicer pridobivajo invalidske in humanitarne organizacije in 
nesmiselno je, da država na eni strani zagotavlja denar, po drugi 
strani pa ga jemlje, je dejal. 

Ob koncu je opozoril tudi na to, da so računovodski standardi za 
društva pomanjkljivi. Če poslovanje društev naleti na problem, jih 
standardi enostavno napotijo, naj ravnajo tako kot v gospodarskih 
družbah, kar pa seveda pomeni, da društva silimo k administrativnim 
opravilom, ki niso utemeljena oziroma povzročajo nepotrebne 
stroške. 

Leo Kremžar, predstavnik Olimpijskega komiteja Slovenije 
- Združenja športnih zvez, je spomnil, da se osnovno vprašanje 
nanaša na to, kaj v društvih želijo. Dejal je, da s tem ne misli na 
vprašanje glede dejavnosti, saj mora biti le-to popolnoma jasno. 
Znotraj društev bi se morali vprašati, ali želijo le delček javnih 
financ ali želijo tudi soodločati o tem, kako se deli finančna 
sredstva. Menil je, da država v osnovi civilne družbe in 
društvenih organizacij ne potrebuje, saj ima svoje mehanizme. 
Potrebuje pa društva zaradi nekega izraza demokratičnosti. Zato 
si morajo društva sama izboriti svojo pozicijo, kar seveda ni 
enostavno. 

Način sodelovanja s političnimi strankami se mu ne zdi sprejemljiv. 
V primeru sodelovanja z eno samo politično stranko je to zanimivo 
zgolj zanjo. Če bi sodelovali z vsemi, kar bi bilo prav, pa to zanje 
ni več zanimivo, saj so potem vsi na istem. Podal je predlog, da bi 
se zorganizirali v organizacijo civilne družbe, ki bi bila lahko pravi 
sogovornik državi v tistih vprašanjih, kjer se med seboj lahko 
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pogovarjamo. Dodal je, da se bo država z društvi pogovarjala 
šele takrat, ko bodo pravi partner za pogovore. 

V športu je zasledil nekaj tovrstnih primerov na različnih ravneh, 
od zelo majhnih občin preko mest in do države. Mestni sveti 
sprejmejo merila in kriterije, znotraj teh kriterijev pride do delitve 
denarja, ki ga razporeja asociacija društev. To je sicer skregano 
z idejami nekaterih, ki se ukvarjajo z javnimi financami.Toda princip 
je zanesljivo učinkovit in dober, kajti o tem se pogovarjajo ljudje, ki 
jim je mnogo več do tega kot kateremu koli svetniku v mestnih in 
občinskih svetih. To je ena od metod, je dejal, ki lahko društva 
pripelje korak naprej. Ni dvoma, da je teh štiri tisoč organizacij v 
športu in ostalih enajst tisoč organizacij večinoma v javnem 
interesu. Njegovo prepričanje temelji na tem, da je mnogo 
elementov, od zdravja do preprečevanja zlorabe mamil, ki potrjujejo, 
da so športna društva prav tako v javnem interesu. 

Svoj prispevek je sklenil z ugotovitvijo, da je veliko odvisno od 
organiziranosti znotraj društev. Edino dobro organizirana in 
povezana društva lahko postanejo enakovreden partner državi 
v pogovorih in pogajanjih. 

Stane Inkret, Zveza združenj šoferjev in avtomehanikov 
Slovenije, je želel poudariti predvsem, da njihova združenja zelo 
veliko delajo na preventivi in varnosti v cestnem prometu, katere 
stanje Slovencem ni v čast. Strinjal se je s trditvami, da v nevladnih 
organizacijah občutijo, da ima država mačehovski odnos do 
njihovega dela, predvsem ko gre za davčno politiko. Menil je, da 
so vsi zbrani prepričani o istih stvareh; vsi vedo, da gre za 
družbeno koristno, humano delo, akcije, v katere je vloženega 
veliko volonterskoga dela. Z gospo Težakovo z Ministrstva za 
notranje zadeve zelo dobro sodelujejo, vendar ne predstavlja 
izvršne veje oblasti. Prav to pa je veja, ki bi morala slišati izrečene 
pripombe. Poznana so jim prizadevanja državnega sveta za 
urejanje in funkcijo, ki jo ima po ustavi, vendar pa je zakonodajna 
veja oblasti državni zbor. Torej, je sklenil svojo ugotovitev, so 
manjkali na tem posvetu ministri, državni sekretarji in poslanci. 
Zato je odnos države do društev tako mačehovski in rezultat je 
upadanje števila članstva v vseh društvih. 

Zaključil je z mislijo, da je upadanje članstva problematično z 
dveh vidikov: člani vidijo, kakšen odnos ima država do dela društev 
in kako ga ceni, upada pa tudi volontersko delo. 

Marjan Jemec, predsednik Sveta društvenih organizacij 
Slovenije, je pritrdil gospodu Inkretu, da tu ni tistih, ki bi morali 

sklepne ugotovitve slišati, hkrati pa je ugotavil, da je bil storjen 
korak naprej. Državni svet je prevzel pobudo, organizacijski odbor 
pa bo imenoval skupino, ki bo pripravila ustrezne rešitve in sklepe 
o pobudah, ne samo predlogih zaključkov, ki so bili izpostavljeni 
že v delovnem gradivu. Zahvalil se je dr. Bohincu za njegovo 
sodelovanje s strani Društva občanski forum pri Svetu društvenih 
organizacij. 

Iz razprave je izluščil zelo jasen zaključek, da je potrebno, da se 
vse nevladne organizacije med seboj povežejo. Vse društvene 
organizacije so neprofitne in nevladne, skladno z zakonom o 
društvih. Vemo pa, je zaključil, da obstajajo še druge nevladne 
organizacije, s katerimi moramo najti stik, da bomo ustvarili enotno 
fronto vseh teh naših prizadevanj, je dejal. 

Prof. dr. Rado Bohinc, vodja posveta, je ob koncu razprav 
povzel misel gospoda Inkreta:" ...večinoma smo vsi prepričani o 
istem." Dodal je, da je bila na posvetu dosežena visoka stopnjo 
enotnosti, tako glede predlogov v gradivu kot tudi s pritrjevanjem 
razpravam in idejam, ki so jih obravnavali posamezni predstavniki. 
Razveselilo ga je, da se je potrdila potreba po posvetu, poudaril 
pa je, da je potrebno s projektom nadaljevati. 

Zatrdil je, da bodo gradivo obogatili, ga razširili z dodatnimi predlogi 
in s poudarki, predvsem v uvodnem delu. K sodelovanju bodo 
povabili tiste, ki so te misli prispevali, da jih tudi konkretneje 
predstavijo in formulirajo. Tako bo nastalo še bolj enotno gradivo 
o sistemskem položaju društev in o predlogih za njegovo 
izboljšanje. Odzvali se bodo idejam, ki jih je danes predstavil 
predsednik državnega sveta Tone Hrovat in poskušali vzpostaviti 
ustvarjalen pretok predlogov za različne zakonske spremembe, 
ki so predstavljene v gradivu, v zakonske pobude, naslovljene 
na pristojne institucije. 

Predlagal je, naj to ne bi bila kampanjska akcija, temveč začetek 
tradicije vsakoletnega zbora društev v Sloveniji, ki bi enkrat na 
leto ovrednotila svoj položaj in naslovila na oblast in politiko svoje 
pobude. 

Sklepno misel je namenil Deklaraciji o civilni družbi, saj je podpora, 
ki jo je deklaracija doživela, zelo odločna. To je dokument, ki 
presega zgolj društveni okvir, ki presega problematiko delovanja 
društev, saj posega v celoten demokratičen ustroj današnje 
družbe, v položaj civilne družbe. Posvet je sklenil z mislijo, da bo 
skušalo Društvo Občanski Forum skupaj s Svetom društvenih 
organizacij Slovenije dobiti čim širšo podporo tako društev kot 
tudi drugih civilno-družbenih organizacij in posameznikov. Naslovili 
naj bi jo na slovensko javnost in politiko. 
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Državni svet Republike Slovenije, Avstrijski inštitut za Vzhodno in Jugovzhodno 

Evropo - izpostava v Ljubljani, Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Urad za žensko 

politiko Republike Slovenije so 18. maja 2000 organizirali predavanje ŽENSKE IN 

ZNANOST. Predavala je univ. doc. dr. VValtraud Heindl, direktorica Avstrijskega 

inštituta za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo na Dunaju. 

Zbrane je v začetku pozdravil predsednik Državnega sveta 
Republike Slovenije Tone Hrovat. Uvodoma je poudaril, da je 
Državni svet predavanje pripravil skupaj z Avstrijskim inštitutom 
za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo - izpostavo v Ljubljani, 
Ministrstvom za znanost in tehnologijo ter Uradom za žensko 
politiko Republike Slovenije. Tako so predavanju poleg številnih 
poslušalcev prisostvovali tudi predstavniki omenjenih institucij, in 
sicer državna sekretarka Ministrstva za znanost in tehnologijo 
dr. Verica Trstenjak, direktorica Urada za žensko politiko Vera 
Kozmik ter direktor Avstrijskega inštituta za Vzhodno in 
Jugovzhodno Evropo, izpostave v Ljubljani, doc. dr. Miroslav 
Polzer. Iskreno dobrodošlico je predsednik Hrovat izrekel 
predavateljici doc. dr. VValtraud Heindl, ki si je kljub obilici dela in 
mnogim univerzitetnim obveznostim vzela čas za delovni obisk 
Slovenije in predavanje v državnem svetu. 

Ob koncu je dodal, da si dr. Heindlova na področju zgodovinopisja 
že dolga leta prizadeva za znanstveno uveljavitev žensk. Kot 
direktorica Avstrijskega inštituta za Vzhodno in Jugovzhodno 
Evropo na Dunaju je ena redkih žensk v Avstriji, ki zasedajo 
najvišja vodstvena mesta v znanosti. 

Doc. dr. VValtraud Heindl 

Spoštovani gospod predsednik, spoštovane gospe in gospodjel 
V posebno veselje mi je, da sem povabljena v Državni svet 
Republike Slovenije in prav prisrčno se vam zahvaljujem, gospod 
predsednik Hrovat, za to vabilo. Zahvaljujem se tudi gospe državni 
sekretarki dr. Trstenjakovi in sekretarki državnega sveta gospe 
mag. DrofenikOvi za pomoč pri pripravi mojega obiska v Sloveniji. 

Izpostava našega inštituta v Ljubljani, ki ste jo označili kot enega 
od stebrov avstrijske znanstvene politike, deluje pod vodstvom 
kolega dr. Polzerja zelo dobro in predvsem me veseli, da je to 
sodelovanje povezano tudi z vašo inštitucijo. Avstrija in Slovenija 
sta kot sosedi že zelo dolgo povezani s skupno zgodovino, ki ni 
bila vedno razveseljujoča. Drug drugega kar dobro poznamo in 
imamo dobre medsebojne odnose. Zlasti znanost ne sme imeti 
nobenih meja, kar je zelo pomembno za prihodnost obeh dežel, 
saj dobro sodelujemo zlasti na znanstvenem in kulturnem 
področju. 

Zahvaljujem se tudi gospodu mag. Maximilianu Eichingerju, atašeju 
za kulturo na Veleposlaništvu Republike Avstrije, da je prisoten 
na tem predavanju, kolegu dr. Miroslavu Polzerju, da je prevzel 
sodelovanje med državama za pripravo današnjega dogodka. 

NI vedno enostavno govoriti o tako obsežni temi, kot je področje 
uveljavljanja žensk na vseh ravneh znanosti. Prizadevanja Avstrije 
in Evropske unije za vključevanje žensk na vseh ravneh znanosti 
so izjemno velika in danes vam lahko posredujem le skromen 
vtis, kaj vse se na tem področju dogaja. V svojem predavanju se 
bom osredotočila na dve ravni. Ena raven je zakonska podlaga, 
druga raven pa so praktični spodbujevalni ukrepi, ki obstajajo v 
Evropski uniji in v Avstriji. Na tem mestu je Avstrijo potrebno 

opredeliti kot članico Evropske unije, ki nima neznatnega, prav 
tako pa tudi ne pozna izrazitega spodbujanja delovanja žensk. V 
Avstriji imamo srednjo raven spodbujanja žensk. Predstavila vam 
bom tri izhodišča. V prvem izhodišču bom podala kratek uvod, v 
katerem želim pravzaprav postaviti naslednje vprašanje: 
zgodovina žensk v znanosti - je to zgodba o uspehu ali neuspehu? 
V drugem izhodišču bom govorila o pravicah žensk. Pravice žensk 
so človekove pravice, tu gre za Ustavo, tu gre za raven zakonov. 
In tretje izhodišče - enakost ali razlike med spoloma kot teorija, 
pa tudi praksa, kjer lahko preverjamo učinke praktičnih 
spodbujevalnih ukrepov. 

Da bi se lahko bolj poglobili v to temo, sem s seboj prinesla tudi 
nekaj knjig, ki so jih večinoma izdala avstrijska ministrstva za 
izobraževanje, znanost in kulturo. V njih so obravnavana 
vprašanja, ki zadevajo delovanje znotraj Evropske unije, oziroma 
vprašanja praktičnega spodbujanja žensk. 

Naj na kratko predstavim prvo izhodišče, ki je povezano s 
statusom žensk v znanosti. Doajen ameriškega ženskega 
zgodovinopisja Priscilla Robertson je v svoji knjigi An Experience 
of VVomen (Izkušnja žensk, op. p.) zapisala: "V 19. stoletju so si 
moški izbojevali svoje demokratične pravice, v 20. stoletju so bile 
ženske tiste, ki so se zavzemale za to, da bi pred zakonom 
dosegle državljanske pravice in enakost." Ta ugotovitev je sicer 
pravilna, je pa tudi pomanjkljiva. Priscilla Robertson je govorila o 
zahodni in ne o vzhodni Evropi in govorila je o moških na splošno, 
ki se, kot boste slišali v nadaljevanju, tudi v 20. stoletju na različnih 
področjih še vedno bojujejo za svoje pravice. Kajti vse zadano ni 
bilo tudi uresničeno. Že več kot stoletje, natančneje rečeno, že 
150 let obstaja tudi močno gibanje žensk za emancipacijo na 
vseh področjih življenja, na področju izobraževanja, na področju 
političnih pravic, delovnega prava, družinskega in zakonskega 
prava. 

Najprej, in to bi rada poudarila, so padle ovire institucionalnega 
izobraževanja. Na zahodu Avstroogrske monarhije, kamor je sodila 
tudi Slovenija, so ženske v letu 1897 dobile dostop do najvišjih 
izobraževalnih institucij, do univerz, najprej do filozofske fakultete 
in korak za korakom so sledile še druge fakultete. To torej pomeni, 
da imajo od začetka 20. stoletja ženske dostop do izobraževanja, 
do usposabljanja, saj so lahko študirale za želeni poklic. Takšna 
je bila teoretična koncepcija. 

Politične pravice žensk so bile v večini držav Evrope uresničene 
v času med prvo svetovno vojno in petdesetimi, šestdesetimi leti. 
Govorim o aktivni in pasivni volilni pravici ter o dostopu do 
parlamentarnih institucij. In če se danes, v letu 2000, ozremo 
nazaj, lahko zadovoljni ugotovimo, da je enakost spolov pred 
zakonom zagotovljena v skoraj vseh ustavah demokratičnih 
držav Evrope. To torej pomeni, da je s tem vzpostavljena enakost 
"de iure". Vendar pa se moramo vprašati, ali kljub temu lahko 
označimo.demokratično gibanje žensk za enakost kot zgodbo o 
uspehu. Govorila sem o teoriji. V praksi pa naj to ponazorim s 
primerom znanosti. Na avstrijskih univerzah je leta 1999 znašalo 
število študentk nekaj nad 47 odstotkov. To pomeni, da so 
predstavljale ženske približno polovico vseh študentov. Tistih, ki 
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šo študij zaključile z doktoratom, je bila ena tretjina, natančneje 
32 odstotkov, asistentke so danes zastopane v 21,8 odstotkih, 
izrednih profesoric je 6 odstotkov, rednih profesoric pa le 4 
odstotke. To pomeni, da smo priča hierarhični lestvici, pri kateri 
lahko zasledimo trend upadanja števila, bolj ko se pomikamo po 
lestvici navzgor.Te številke pa nam dajo misliti, saj dokazujejo, da 
enakost "de facto" ne sovpada z enakostjo "de iure". Praksa se 
torej zelo razlikuje od teorije. 

Prehajam na današnja razmerja, na vprašanje, kaj lahko popravimo 
v ustavah. Navedla sem avstrijske razmere, toda v skoraj vseh 
državah članicah Evropske unije vlada ta neenakost "de facto". 
Naj navedem naslednji primer. Prebrala sem knjigo, ki je 
pravzaprav priročnik, o enaki obravnavi moških in žensk v 
Evropski uniji. Zlasti za slovenski parlament oziroma za državni 
svet je to pomembno čtivo. V tej knjigi sem zasledila podatek, da 
je od januarja 1993 do junija 1998 Evropsko sodišče v Strasbourgu 
obravnavalo 60 sodb o vprašanjih enake obravnave žensk in 
moških. To je več kot v celotnem obdobju med letoma 1970 in 
1992.Te številke nam dajo misliti, kajti nakazujejo, da na evropski 
ravni enakost "de facto" ni vzpostavljena, sicer ne bi bilo toliko 
pritožb pri Evropskem sodišču. Poudarim naj, da so se pritoževali 
tudi moški, ne le ženske.To je tako rekoč negativna ocena. Vendar 
pa iz teh številk izhaja tudi pozitiven sklep. Politična zavest o 
nedemokratičnih razmerjih, ki še veljajo glede vprašanja spolov, 
se je bistveno izostrila. In to je pozitivni sklep. 

Danes v državah Evropske unije ni več nikakršnega dvoma o 
tem, da je enakost žensk izvedena "de iure", vendar ne v politični 
realnosti in na področju dela in tudi ne na področju znanosti. Kot 
sem povedala uvodoma, je znanost zadnje področje, kjer je bila 
ženskam odprta pot do večjih karier. Javna služba je glede tega 
veliko naprednejša in pozneje bom predstavila še nekaj primerov 
s tega področja. Zavedanje neenakosti "de facto" se je moralo 
izostriti počasi. Enakost "de iure" je namreč zakrivala pogled v 
smeri neenakosti "de facto". Najprej je bilo potrebno nevidno 
narediti vidno. Od 70-ih let naprej so vedno znova in z veliko 
vztrajnostjo opozarjali na prej omenjeno okoliščino zlasti prizadetih: 
s številkami, s primeri diskriminacij, s številnimi primeri 
razporejanja na delovna mesta in podobno. 

V veliko pomoč so bila tudi prizadevanja Združenih narodov. 
Združeni narodi so pod geslom Pravice žensk so človekove 
pravice opozorili različne države, da izostrijo čut do tega zavedanja, 
da bi tako pokazali, da gre za primanjkljaj v demokraciji, ki v 
resnici pomeni diskriminacijo žensk. Zelo pomembno je bilo 
naslednje dejstvo: leta 1975 so Združeni narodi sprejeli 
konvencijo, ki preprečuje vsakršno obliko diskriminacije žensk. 
To konvencijo Združenih narodov so ratificirale skoraj vse države, 
tudi tiste, ki so takrat še sodile v t. i. Vzhodni blok. Tudi Slovenija je 
ratificirala to konvencijo in prav tako Avstrija, v letu 1982. 

Vedno znova se opozarja na to konvencijo, vendar je zelo slabo 
poznana in tudi stalno opozarjanje na njen obstoj ni zadoščalo. Z 
enako vztrajnostjo se je v tem času, torej od 70-ih let pa vse do 
sredine 80-ih let, vedno znova opozarjalo odgovorne, da enakost 
"de iure" pravzaprav obstaja. Dejansko je šlo za nekakšno 
odklanjanje realnosti, ki pa je ni bilo mogoče spregledati. Naj 
navedem primer s področja znanosti, o katerem bom pozneje še 
govorila. Od sredine 70-ih let so bile ženske zastopane na vseh 
univerzah. Predsedujoči so zasedanja vedno znova pričenjali z 
"Dober dan, gospodje moji!" Zame je to pomenilo dejansko 
odklanjanje realnosti, kajti namenoma so spregledali, da so ženske 
tudi prisotne. Zdaj ni več tako, kajti ženske so se nekega dne 
zganile in so rekle:"Prosim lepo, tudi me želimo, da nas pozdravite." 

Razlogi za blokiranje delovanja žensk na različnih ravneh so 
največkrat v podedovanih tradicijah, ki predvidevajo delitev vlog 
v javni in zasebni sferi, kar v dobršni meri označuje našo družbo. 

To razumevanje je zelo togo in ženskam še vedno dodeljuje pasivno 
vlogo v zasebni sferi, moškim pa dodeljuje vlogo javnosti - javno 
sfero. Tak način razumevanja je danes še vedno ohranjen in s 
tem se tudi danes nadaljuje zavračanje realnosti, kajti že davno 
se je politična realnost popolnoma spremenila. Vsem so znani 
tradicionalni predsodki, temu pa se pridružujejo še konkretni 
strahovi pred konkurenco s strani moških. Ti so deloma utemeljeni 
in deloma neutemeljeni, so racionalni in iracionalni. Utemeljeni in 
racionalni so zato, ker gre za trg dela, ki je vedno manjši. Če na 
trgu dela konkurirajo tudi ženske, je ta strah moških razumljiv, 
sicer pa ni utemeljeno, da želijo moški zaščititi teh nekaj delovnih 
mest, ki naj bi bila namenjena le njim. 

Takšne iracionalne strahove smo zasledili tudi pri dunajskih 
filharmonikih in to še v letu 1997, saj ženske niso bile zaželene. 
Ko je znova prišlo do zahteve po sprejemu žensk v orkester, so 
jo zavrnili z argumentom: "Zvok tega znanega orkestra bi bil z 
ženskami, ki bi v njem igrale, drugačen. Ne slabši, vendar 
drugačen." V tem času ne bi bilo več primerno reči "slabši". Toda 
navsezadnje so morali filharmoniki še isto leto sprejeti tudi ženske, 
tako rekoč so bili v to prisiljeni, saj bi jim sicer ukinili subvencije. 

Ob trditvi, da pravna enakost sama ne zadošča, sem vendarle 
izpustila pomemben element, saj je kljub temu zasidranost v ustavi 
najpomembnejša točka. Avstrija je že v Zvezni ustavi iz leta 1920 
v 7. členu zagotavljala, da so vsi državljani pred zakonom enaki. 
Večina ustav evropskih držav vsebuje od francoske revolucije 
naprej takšne formulacije v zvezi z načelom enakosti za vse ljudi. 
Načelo enakosti pa ni bilo uresničeno vse do 20. stoletja. 
Neupoštevanje tega načela je pogojevalo in še vedno pogojuje 
ekonomske, kulturne in politične razlike, kar se kaže v 
zapostavljanju ženske polovice človeštva. Počasi, torej od 70. let 
naprej, se je začelo uveljavljati prepričanje, da je v demokratično- 
političnem pogledu na področju ženske politike potrebno še 
marsikaj postoriti. 

Naj navedem še primer avstrijske Ustave. Predstavila sem 
konvencijo Združenih narodov iz leta 1975, ki sicer nedvoumno 
"de facto" zahteva enako izhodišče za oba spola. Avstrija je svojo 
ustavo v duhu te konvencije in po pristopu v Evropsko unijo v letu 
1998 tudi korigirala. V 7. členu avstrijske Ustave je bilo zapisano: 
"Vsi občani so pred zakonom enaki." Po korekturi je definicija 
naslednja: "Vsi zvezni državljani so pred zakonom enaki." Sledi 
zelo pomemben stavek, namreč točnejša definicija: "To je 
protidiskriminacijski zakon. Prednosti zaradi rojstva, spola, statusa 
ali verske pripadnosti so izključene, nikogar se ne sme omejevati 
zaradi njegovih telesnih hib. Država, zvezne dežele in občine 
izražajo pripravljenost, da bodo zagotavljale enako obravnavo 
invalidnih in neinvalidnih ljudi na vseh področjih javnega življenja." 

Kaj dejansko pomeni nadvse pomembna definicija, da zvezne 
dežele in občine izražajo pripravljenost za enak položaj moškega 
in ženske? Ukrepi za praktično pospeševanje enakega položaja 
žensk in moških pomenijo zlasti, da se odpravi obstoječe 
neenakosti. Danes je to zapisano v ustavi. Nato sledi še tretja 
točka v ustavi, ki se mi zdi tipično avstrijska, da namreč oseba 
lahko uporablja naziv, ki izraža spol nosilca funkcije. To velja za 
različne titule, kot so akademski nazivi in poklicne oznake: doktor 
- doktorica, docent - docentka in podobno. 

Sedaj prehajam na stanje v Evropski uniji. Kot vam je znano, je 
Avstrija po plebiscitu iz leta 1993 pristopila k Evropski uniji in se 
znašla pred celo vrsto zakonov in direktiv, ki se jim je morala 
podrediti ali jim prirediti obstoječe zakone. Od leta 1994 naprej 
smo sprejemali nove zakone in nove direktive. Kakšno je stanje 
glede kategorije spola v Evropski uniji? 

Evropska unija izhaja iz Evropske gospodarske skupnosti. Leta 
1957 so že v sporazumu o ustanovitvi Evropske gospodarske 
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skupnosti v ustanovitveno listino zapisali tudi načelo enakega 
plačila. Poglejte, že leta 1957 načelo o enakosti plačila, ki se 
nanaša na razlike pri nagrajevanju, torej tudi plačilu med moškimi 
in ženskami! V Evropski uniji so od 70. let naprej zlasti v Evropski 
komisiji zelo intenzivno delali na uveljavitvi enake obravnave 
moških in žensk v delovnem okolju. Svetu so med letoma 1975 in 
1986 predložili pet direktiv za enako obravnavo žensk in moških. 
Med letoma 1992 in 1998 so dodali še tri direktive. Skupne teme 
teh direktiv so zaščita mater, dopusti za starševstvo in tako dalje. 
Poleg tega obstajajo tudi nasveti Sveta, ki za evropske države 
niso pravno zavezujoči, imajo pa usmerjevalni pomen za 
Evropsko sodišče. Evropsko sodišče namreč vedno uporablja 
priporočila Sveta pri odločanju o svojih sodbah. 

Navedla bom nekaj podatkov o pogodbah. Pogodba iz Maastrichta 
vsebuje dodatek, ki je za ženske zelo pomemben. Sporazum o 
socialni politiki vsebuje tudi pristojnost Evropske unije za 
sprejemanje minimalnih predpisov, med drugim tudi za področje 
enakih možnosti žensk in moških. To pomeni, da ima Evropska 
unija pooblastila, da sprejema minimalne predpise za enake 
možnosti moških in žensk. Naj citiram pogodbe iz Amsterdama. 
Po zaključeni ratifikaciji vsebujejo le-te tudi besedilo o ukrepih za 
doseganje enakega plačila za oba spola ter za zagotavljanje 
uporabe načela enakih možnosti in enake obravnave pri vprašanjih 
dela in zaposlovanja. Definicija je sicer zapleteno izražena, toda 
načelo enakega plačila je v amsterdamski pogodbi postavljeno 
zato, da bi odpravili razlike med moškimi in ženskami v delovnem 
okolju. Evropska unija se je in se še vedno ukvarja z delovno 
pravnimi vprašanji. 

S seboj sem prinesla tudi seznam različnih nasvetov iz obdobja 
1975 do 1997 o direktivah in smernicah, ki so jih sprejemali v 
zvezi z enakostjo spolov pred zakonom. Vse se dotikajo delovnega 
prava. Ta vprašanja so izredno pomembna, kajti ženske v znanosti 
tudi predstavljajo skupino delojemalcev in njim so te direktive 
namenjene. 

Dovolite, da spregovorim še nekaj o enakosti "de iure". Vsak Svet 
Evropske unije je vedel, da še tako dobri predpisi zelo malo koristijo, 
če ne obstajajo tudi različne oblike podpore in pospeševanja v 
praksi. V mnogoterih nasvetih in smernicah sedaj Svet izrecno 
zapiše, da pravni predpisi o enaki obravnavi niso dovolj, da bi 
odpravili vse faktične neenakosti. Zaradi tega Svet med drugim 
tudi podpira pospeševanje enakih možnosti s pozitivnimi akcijami. 
Gre za vrsto pospeševalnih ukrepov, ki se imenujejo tudi pozitivni 
ukrepi. Expresis verbis je zapisano tudi, da bi morali udeležbo 
žensk v različnih poklicih, v katerih so zapostavljene, in tudi v 
sektorjih, kjer imajo prihodnost, pospeševati. 

Iz hierarhije, ki sem jo predstavila glede univerz, je razvidno, da je 
na delovnih mestih z visoko stopnjo odgovornosti zelo malo žensk. 
Podoben primer lahko zasledimo marsikje. Ves svet govori o 
premajhni zastopanosti žensk v določenih poklicih ter o podpori 
napredovanja v poklicih, ki so zelo odgovorni. 

Leta 1995 in leta 1997 je prišlo do dveh odločitev Evropskega 
sodišča v korist moških, ko so pospeševalne ukrepe za ženske 
sicer že sprejeli, moški pa so se na to naknadno pritožili in v obeh 
primerih so dali prav moškim. Prvi primer je tako imenovan primer 
"Kalanke" in drugi iz leta 1997 primer"Marschall-Urteir. Gre za 
primera iz dveh nemških zveznih dežel. Primera sta naletela na 
močan politični odpor številnih ženskih organizacij in znotraj 
različnih komisij v Evropski uniji ter s strani Sveta Evropske unije. 
Odpor je bil izredno močan zlasti ob primeru iz leta 1995. Evropsko 
sodišče je v tem primeru sicer sprejelo odločitev, kot je pač mislilo, 
da je pravilna, toda reakcija na razsodbo je bila izredno močna. V 
drugem primeru sodbe je Evropsko sodišče prišlo do zaključka, 
da sicer ni mogoče ničesar pripomniti v zvezi z nacionalnim 
urejanjem razporejanja določenih funkcij ženskam, toda samo v 

določenih primerih. Uresničevanje enakosti možnosti v različnih 
državah Evropske unije, pa tudi v tistih, ki bodo postale članice 
Evropske unije, je Evropsko sodišče posebej opredelilo. Moškim 
kandidatom je potrebno v vsakem primeru zagotoviti, da je njihova 
kandidatura predmet objektive obravnave, prav tako je potrebno 
vedno upoštevati osebnost kandidata in kriterije, ki pri tem 
izstopajo. Ženske so izredno močno diskriminirane, kar 60- 
odstotno, in zaradi tega se je moške postavljalo v drugi plan, ker 
je veljalo, da je potrebno dajati prednost ženskam. Zdaj sodišče 
meni, da je nujno upoštevati vsakega kandidata posebej, ne pa 
na osnovi spola vnaprej odločiti, da mora biti na primer izbrana 
ženska. 

Preprosto rečeno, prednost ženske odpade v primeru, če je moški 
kandidat boljši. Vedno, ko gre za več kandidatov, je vprašanje, 
kakšni so kriteriji, ko razlikujemo med posameznimi kandidati. 
Torej morajo biti kriteriji isti. Kriteriji za pospeševanje uveljavljanja 
žensk ne smejo imeti diskriminatornega učinka. Na tak način se 
priznava pravni temelj pospeševanja poklicnega uveljavljanja 
žensk tudi s strani Evropskega sodišča, priznava pa se tudi 
enakost možnosti. 

Prehajam na tretjo točko, ki govori o načelu enakosti ali razlike. 
Še enkrat se bom dotaknila evropske ravni, saj gre tu za pozitivne 
učinke pospeševanja delovanja žensk, z namenom, da bi odstranili 
obstoječe neenakosti. Lahko rečem, da je imela Avstrija na tem 
področju ob vstopu v Evropsko unijo leta 1994 dobro osnovo. 
Leta 1993, le malo pred pristopom v Evropsko unijo, je Avstrija 
sprejela Zvezni zakon o enakosti. Le-ta pomeni enako obravnavo 
pri zaposlovanju v zveznih službah. Kako je prišlo do tega? 
Predvsem je šlo za delo nekaterih zelo angažiranih žensk v politiki 
in v upravi, ki so vedno znova poudarjale, da obstaja velika zahteva 
po izboljšanju položaja žensk. Pri teh pospeševalnih ukrepih je 
šlo za eno samo načelo. Odločiti se je bilo potrebno, ali pri vsakem 
ukrepu v praksi velja naslednje: Je temelj enakost ali različnost 
spolov? To je zelo težavno vprašanje. V načelu gre za teoretično 
razpravo, ki je med pravnicami in pravniki v vseh evropskih 
državah še vedno v teku. 

Potencialno mogoče negativne posledice za ženske bi vam rada 
razložila z naslednjim primerom. Vsi vemo, da so med moškimi in 
ženskami določene razlike, ki zadevajo njihov življenjski ritem in 
način življenja. Mislim tudi na nosečnost in na vzgajanje otrok. V 
delovnem okolju je to lahko tudi slaba stran. V nekem primeru je 
šlo za to, da so na univerzi razpisali habilitacijske štipendije. 
Obstaja možnost, da ženske dobijo štipendijo, tudi na Akademiji 
za znanost. V različnih parlamentarnih in neparlamentarnih telesih 
so razpravljali o tej temi in postavilo se je vprašanje, kako naj bi 
uredili starostne omejitve, ali naj bi pri tem delali razliko med moškimi 
in ženskami. Kajti dobro veste, da so med 30. in 40. letom ženske 
zaposlene z rojevanjem, z vzgojo otrok in nimajo veliko časa, da 
bi se posvečale karieri. Zato je bilo rečeno, da ima načelo razlike 
svojo utemeljitev. V tem življenjskem obdobju so ženske bolj vezane 
na družino in takšna je realnost. 

Zato je bolje, da se v starostnih skupinah postavijo meje. Postavili 
so 45-letno zgornjo mejo za ženske in 40-letno za moške. Nato 
so o tem še večkrat razmišljali in ženske so se odločile za 
princip enakosti, namreč, da naj ne bi naredili razlike v starostni 
omejitvi in da tudi moškim omogočijo štipendije za habilitacijo do 
45. leta. Obrazložitev je bila preprosta: v realnosti bi lahko moški 
vedno znova opozarjali, da se ukvarjajo s svojo poklicno kariero 
tudi zaradi družine in da zaradi tega privatno sfero, torej vzgojo 
otrok in gospodinjstvo, prepuščajo ženskam. Zato je pravzaprav 
princip neenakosti v tej ali drugi starosti moških in žensk 
negativen za žensko. Videli boste, da je izredno veliko 
pomislekov, ki pri vsakem ukrepu pripeljejo do različnih odločitev. 
Štipendija za habilitacijo je bila le eden izmed primerov. V praksi 
so torej stvari zelo različne. 
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Rada bi tudi citirala politologinjo Vlasto Jalušič, ki v zadnji številki 
časopisa Tranzit govori o položaju v vseh postkomunističnih 
državah, ne le v Sloveniji. Navedla je šest razlogov, zakaj je 
vprašanje enakih možnosti moških in žensk tema, ki se ne v 
nekdanjih socialističnih državah ne obravnava prav pogosto. 
Preprosto pravi: "Enako izhodišče in emancipacija sta bila del 
socialističnega sistema in temu primerni so bili tudi zakoni ter 
celotna zakonodaja. Na področju dela so imele ženske v 
socialističnih državah verjetno boljše izhodišče kot v tako 
imenovanih kapitalističnih državah." Jalušičeva tudi pravi: "Ženske 
in žensko vprašanje je bilo pogosto povezano tudi s tipičnimi 
političnimi ženskami." 

Predvidevam, da obstaja tukaj prepad med "de iure" in "de facto". 
Težko bi verjela, da je v Sloveniji dosti drugače. V strategiji izvajanja 
prakse se je pri nas nabralo že kar precej zelo koristnih izkušenj, 
ki bi jih rada posredovala tudi vam. Te izkušnje bom razdelila na 
pet točk. Opozorilo o demokratičnem dejstvu, da so ženske 
pravice državljanske pravice, se je izkazalo kot zelo koristno, 
kajti kdo med nami želi biti nedemokratičen? 

Zato navajam 4. člen Konvencije Združenih narodov iz leta 1975, 
ki je bila ratificirana leta 1982 v Avstriji in katere omenjeni člen je 
še danes veljaven. Govori, citiram, o "prehodnih posebnih ukrepih 
za pospeševanje udejanjanja "de facto" enakega položaja oziroma 
enakopravnosti moških in žensk." Gre za to, da bi se "de facto" 
enak položaj tudi izrecno pospeševalo. Drugič, zelo koristno je, 
da moški in ženske, zaposleni v vplivnih ministrstvih, tudi delajo v 
tej smeri. Če naj bi veljalo načelo enakosti, je to v naših institucijah 
izredno koristno. Zlasti ministrstvo za znanost je reklo, da bo 
namenjalo manj sredstev različnim institucijam, če ne bodo dali 
ustreznih možnosti ženskam. 

Ukrepi za pospeševanje delovanja žensk morajo biti pravno 
zavezujoči. Prvi zakon o pospeševanju dela žensk smo v Avstriji 
sprejeli že leta 1981 in sicer za službovanje v zveznih organih. 
Toda ta zakon se je pokazal kot malo učinkovit, kajti vodjem 
ministrstev je dajal precej svobode pri odločanju. Pravno zavezujoč 
položaj je izredno močan in pomemben. Ženske iniciative so se 
vedno izkazale kot zelo koristne. Mlada gibanja se rada zapletajo 
v bitko okoli dogem. In tudi ženske organizacije so padale v takšne 
borbe. Če pomislimo na francosko revolucijo ali na marsikateri 
element v socialističnem ali v socialdemokratskem gibanju, lahko 
rečemo, da imajo vsa mlada gibanja značilnost, da so dogmatična 
in zato neizogibno pride do sporov. Ko gre za ženske organizacije, 
ki so v svojem delovanju ideološko razdvojene, je vedno zelo 
koristno, če sodelujejo za skupno dobro določenih zakonov. V 
Avstriji so se nekoč samo ženske aktivirale za ženske pravice, 
zdaj pa sodelujejo tudi mnogi moški v raznih strankah, ministrstvih 
in drugih institucijah in to je izredno koristno. Mislim, da je izredno 
pomembno, da v tovrstnih aktivnostih niso dejavne le ženske, 
ampak tudi moški. Pri tem so zelo pomembne izkušnje, ki so jih 
zbrale tudi ženske v drugih državah Evropske unije. Na Dunaju 
smo imeli leta 1998, ko je Avstrija predsedovala Evropski uniji, 
konferenco z naslovom "Promotion of VVomen" (Promocija žensk, 
op. p.), kjer so na to temo razpravljale ženske iz različnih držav. 

Na konferenci so rekli, da zavestno delujoče ženske v 
organizacijah, različnih telesih in v javnih službah ali na univerzah 
veliko prispevajo k enakosti možnosti za ženske. Vedno je 
pomembno, da zavedni ljudje oziroma ženske in moški, ki se 
zavedajo te problematike, sedijo na ustreznih mestih. Javne službe 
so bile pri tem vedno tista točka, kjer se lahko preseka gordijski 
vozel. Država kot delodajalec za javne službe mora biti bolj 
demokratična in mora bolj ustrezati človekovim pravicam ter mora 
upoštevati vsa ta pravila. Veste, da se privatna podjetja rada 
umikajo; ustavni zakon sicer velja tudi za nje, toda nihče se ne 
ukvarja s tožbami. Torej je res država najbolj pristojna, da uveljavlja 
vse te pravice. 

Naj navedem še nekaj podatkov s področja znanosti. Tako v 
Avstriji kot tudi v večini evropskih držav je znanost del javnega 
sektorja. V javni službi je bila razvita cela vrsta ukrepov, ki služijo 
področju spodbujanja razvoja znanosti. Pravno gledano obstaja 
v Avstriji absurdna situacija, kajti vsi spodbujevalni ukrepi so bili 
razviti v skladu s pravicami manjšin, Slovencev, Hrvatov ter v 
zadnjem času tudi Romov in Čehov in ti dejansko predstavljajo 
manjšino. Ženske pa z 52-imi odstotki v Avstriji predstavljajo 
večino. To pomeni, da bi morale biti manjšinske pravice prirejene 
za večino. In to je pravno gledano absurdna situacija. 

Zdaj prehajam še na avstrijski Zvezni zakon o enakem 
obravnavanju iz leta 1993. Z Zakonom o enakem obravnavanju 
je bila zadana naloga, da bo delojemalec državo zavezal na tak 
način, da bodo ženske v okviru zaposlenih močneje zastopane. 
Devet zveznih dežel v Avstriji je temu sledilo in zdaj imamo devet 
deželnih zakonov o enakem obravnavanju, ki so boljši ali slabši. 
Najboljši je pravzaprav zakon zvezne dežele Dunaj. Zvezni zakon 
o enakem obravnavanju iz leta 1993 predvideva zapoved enakega 
obravnavanja, pa tudi posebne spodbujevalne ukrepe. V skladu s 
tem zakonom je delodajalec dolžan biti pozoren na preprečevanje 
diskriminacije. Po zapovedi enakega obravnavanja je javna služba, 
torej delodajalec, na strani spodbujevalnih ukrepov za ženske in 
sedaj citiram - prvič: "Gre za preprečevanje obstoječe 
zapostavljenosti žensk v okviru skupnega števila redno 
zaposlenih.Ta člen se sklicuje na direktivo Evropske unije." Drugič: 
"Gre za preprečevanje obstoječih zapostavljanj žensk v povezavi 
z delovnim razmerjem." 

Sedaj pa h kvoti. Določena je bila kvota 40-ih odstotkov. To je 
sporna kvota, saj gre za omejevalno kvoto. Statistično je namreč 
dokazano, da so ženske v omenjenih institucijah udeležene v 
manj kot 40-ih odstotkih. Torej teh 40 odstotkov v Avstriji ni 
doseženih skorajda nikjer, vendar pa se vedno znova lahko 
sklicujemo na ciljno kvoto. 

V avstrijskem parlamentu je delež žensk od sprejetja zakona o 
enakem obravnavanju drastično narasel. Pri različnih strankah je 
bil ta porast različen, vendar pa je ta kvota sporna, ker pravzaprav 
lahko pride tudi do poslabšanja kakovosti. To je vedno 
pomanjkljivost, kajti dober moški je prav gotovo boljši kot slaba 
ženska in to bo vsak delodajalec vedno znova poudarjal. Po drugi 
strani pa je pomembno, da slabša ženska na slabem mestu 
učinkuje kontraproduktivno. Po tretji strani pa, če ni določena 
ciljna kvota, v strankah pride do pojava, da zapostavljajo tudi 
dobre ženske. To pomeni, da je potrebno v vsakem posamičnem 
primeru dobro pretehtati možnosti in odločitev. V parlamentu je 
bilo to dejstvo pomembno zato, ker so različne stranke, tudi tiste, 
ki niso naklonjene ženskam, prišle do spoznanja, da so tudi ženske 
volivke in če bodo sprejeli spodbujevalne ukrepe, jim bo to koristilo 
na volitvah pri zbiranju glasov. Vzporedno z zakonom o enakem 
obravnavanju so bile ustanovljene različne institucije, ki naj bi 
zagotavljale enako obravnavo spolov. 

In zdaj o enaki obravnavi in spodbujanju žensk na znanstvenem 
nivoju. Ustanovljenih je bilo pet različnih institucij, ki dejansko 
uveljavljajo spodbujanje žensk. Prva takšna institucija je Delovni 
krog.Ta ima nalogo, da deluje proti vsakršni diskriminaciji na osnovni 
spola. Nekoliko več vpogleda v to institucijo imam zaradi tega, ker 
sem kot predavateljica obiskala delavnico na Dunaju in tam so mi 
rekli, citiram: "V 80-ih odstotkih so ženske tiste, ki vlagajo pritožbe, 
toda v 20-ih odstotkih smo sprejeli tudi pritožbe moških." Obstajajo 
tudi moški, ki so ogroženi v svojem delovnem razmerju. Ko gre za 
spolno nadlegovanje, gre pri moških zelo pogosto za homo- 
seksualce in to se presenetljivo pogosto dogaja. Moški so se na 
začetku sicer branili take vrste pomoči, vendar je bilo ugotovljeno, 
da za manjšino moških Delovni krog pomeni tudi določeno prednost 
v smislu enakega obravnavanja. Nadalje ima Delovni krog za 
vprašanja enakega obravnavanja pravico delovanja na kadrovskem 
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področju, na habilitacijskem področju, na področju imenovanj, ima 
tudi pravico do ugovora na vseh ravneh. V primeru diskriminacij se 
lahko komisija pritoži pri pristojnem ministrstvu, v tem primeru pri 
Zveznem ministrstvu za izobraževanje, znanost in umetnost. Imajo 
pa tudi absolutno pravico do vpogleda v akte. Veste, da se v 
personalnih komisijah pišejo zapisniki in zapisniki so podvrženi 
tajnosti, vendar pa to ne velja za tiste ženske oziroma tudi moške, 
ki so zastopani v Delovnem krogu. 

Druga pomembna institucija so Pooblaščenci za enako 
obravnavanje. Ti imajo nalogo, da posredujejo informacije o enaki 
obravnavi in spodbujanju žensk. Presenetljivo je, da so ženske 
pogosto izredno slabo informirane o svojih lastnih pravicah. 
Pooblaščenci lahko posredujejo želje in pritožbe moških in žensk, 
in sicer na Komisijo za enako obravnavanje na zvezni ravni. Ko 
gre za kršitve v službi, lahko vložijo disciplinsko ovadbo. 

Tretja takšna institucija so Kontaktne ženske, ki imajo nalogo, da 
opravljajo svetovanje in podporo v vprašanjih spodbujanja žensk 
in enakega obravnavanja ter posredujejo njihove pritožbe drugim 
institucijam. To je institucija, ki deluje s prostovoljkami. Takšni 
kontakti v majhnih skupinah so zelo pomembni, kajti ženske imajo 
tu prvi stik s prizadetimi, z moškimi in ženskami. 

Četrta institucija je Ministrska delovna skupina za vprašanja enake 
obravnave. Njena naloga je koordinacija vseh teh skupin, 
posredovanje vlog Komisiji zveze za enako obravnavo in vodjem 
ministrstva v primeru diskriminacije ter informiranje o pravicah. 
Vsako leto morajo izdelati delovno poročilo o uresničevanju enake 
obravnave in spodbujanja žensk. V poročilu iz leta 1998 lahko 
natančno razberemo, v katerih točkah je enakopravna obravnava 
žensk napredovala in kje ne. 

Nazadnje in na najvišjem mestu ter z največ pooblastili je Komisija 
zveze za enako obravnavo v okviru javnega sektorja. Njena 
naloga je, da uresničuje vsa mnenja v zvezi z zapovedjo enakega 
obravnavanja in da zavzema stališča do osnutkov zakonov. 
Zadnje, kar sem omenila, je bilo do nedavnega obravnavano v 
Zveznem ministrstvu za ženske zadeve. 

V Avstriji obstaja nekaj zakonskih osnov za spodbujanje delovanja 
žensk. Te osnove so zajete v šestih zakonih, ki se nanašajo 
posebej na ženske na področju znanosti. To so Zakon o enaki 
obravnavi na zvezni ravni iz leta 1993, Načrt za spodbujanje 
žensk zveznega ministrstva, Zakon o organiziranosti Univerze 
iz leta 1975, dopolnjen v letu 1993, Zakon o organiziranosti 
akademij in Zakon o organiziranosti umetnostnih fakultet. 

Ob koncu želim opozoriti še na naslednji zelo pomemben ele- 
ment. Avstrijsko Zvezno ministrstvo za znanost je v preteklem 
letu izdalo Belo knjigo za spodbujanje žensk na področju znanosti. 
To je načrt spodbujevalnih ukrepov za ženske v znanosti. Vsebuje 
različna razmišljanja, vse od mnenj študentk do mnenj žensk na 
odgovornih delovnih mestih. Gre za mlade akademičarke, za 
univerzitetno področje, za posebno svetovanje študentkam, za 
podporo absolventkam pri iskanju poklica, za pridobivanje 
umetniških in znanstvenih profilov, za posebne štipendije za 
ženske na področju znanosti, vse do vključevanja svobodnih 
znanstvenic v univerze in možnosti za varstvo otrok. Ne gre torej 
samo za vprašanje dostopa do teh institucij, ampak celo za 
vprašanje, kje bodo v tem času otroci. 

Če naredim primerjavo, kakšna je bila situacija na začetku 70-ih 
let in kakšna je situacija danes, je glede enake obravnave in 
glede spodbujanja žensk situacija danes mnogo boljša in to je 
zares razveseljivo. Parlament in ministrstva so se tudi uradno 
opredelili do sprejetih in predlaganih ukrepov in to se mi zdi zelo 
pomembno, saj to pomeni, da se je država v celoti uradno 

opredelila za enako obravnavo. Lahko samo upamo, da bo tako 
tudi ostalo. 

Zahvaljujem se vam za vašo pozornost. 

Predsednik Državnega sveta Tone Hrovat se je zahvalil 
predavateljici za zanimivo in aktualno predavanje in povabil 
poslušalce k razpravi. 

Državna sekretarka Ministrstva za znanost in tehnologijo doc. 
dr. Verica Trstenjak je izrazila veselje, da je prisostvovala 
predavanju dr. Heindlove. Poudarila je, da je položaj žensk v 
Sloveniji zelo podoben temu, kar je predstavila predavateljica, 
predvsem v doseganju posameznih institucionalnih pravic. Kar 
se tiče izobraževanja, lahko po posameznih statističnih podatkih 
ugotovimo, daje v Sloveniji od vseh vpisanih na Univerzo približno 
59 % celotne populacije ženske in da je okoli 60 % tistih, ki študij 
uspešno zaključijo, prav tako ženskega spola. Delež se, prav 
tako kot v Avstriji, tudi v Sloveniji nekoliko zmanjšuje, bolj ko 
segamo po hierarhični lestvici navzgor, toda kljub temu v zadnjem 
desetletju izredno hitro narašča. Pred tremi leti je bila izdana 
posebna številka Raziskovalca, ki ga izdaja Ministrstvo za 
znanost in tehnologijo, ki je bila v celoti posvečena položaju žensk 
na področju znanosti. 

Tudi Slovenija oziroma v letu 1979 še Jugoslavija je podpisnica 
večkrat omenjene Konvencije Združenih narodov. Slovenija je 
prevzela to konvencijo s prvim aktom nostrifikacije. Prav tako so 
nam dobro poznane direktive Evropske unije, saj se jim zelo 
pospešeno prilagajamo. V pripravi je tudi Zakon o enakih 
možnostih in po našem pridružitvenem načrtu je konec leta 2001 
čas, ko bo zakon vložen. 

Ob koncu je zastavila vprašanje, na kakšen način so v Avstriji 
uspeli nekatere pozitivne ukrepe predvsem na področju znanosti 
spraviti tako daleč, da so konstituirali pet različnih institucij, ki 
omogočajo spremljanje napredovanja položaja žensk. Poudarila 
je, da so ji takšni primeri poznani v teoriji, hkrati pa zatrdila, da še 
v nobeni državi ni zasledila praktičnega vzorca. Kljub mnogim 
poskusom na nekaterih naših ministrstvih nikakor ne pridemo do 
pripravljenosti, da bi izdelali razvojni načrt, ki je pravzaprav 
razmišljanje o tem, kaj je treba narediti. 

Dodala je še, da smo tudi pri nas že mnogokrat razmišljali o 
postavitvi meja za habilitacije in zastavila predavateljici dodatno 
vprašanje, ali meni, da je spodbujanje očetovskega dopusta in s 
tem delitve skrbi za družino, ne samo na moralni, ampak tudi na 
institucionalni ravni, eden od tistih izhodov, ki omogočajo, da 
dejansko oba, moški in ženska, do 45. leta uskladita svoji karierni 
poti, ki sta, kot vemo, različni. 

Predavateljici se je zahvalila za obisk v Sloveniji in zanimivo 
predavanje. 

Vera Kozmik, direktorica Urada za žensko politiko Republike 
Slovenije, se je najprej zahvalila predavateljici za izčrpno in dobro 
pripravljeno predavanje. Zatem je navedla nekaj statističnih 
podatkov, ki zadevajo Slovenijo. Strinjala se je s trditvijo, da je 
stanje v postkomunističnih deželah, vključno s Slovenijo, boljše 
kakor v zahodnoevropskih deželah. Trditev je podkrepila z 
odstotkom žensk na mestu profesoric in redno zaposlenih 
profesoric s polnim delovnim časom, ki znaša skupaj 25 odstotkov. 
Ta delež je v Avstriji bistveno nižji, le 4 do 6 odstotkov. Podobna 
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situacija je tudi v drugih vzhodnoevropskih deželah. Prav zaradi 
visokega odstotka v Sloveniji institucije, pristojne za pospeševanje 
aktivnosti, niso sprejele nadaljnjih ukrepov. Avstrija z vsemi prej 
naštetimi ukrepi napreduje, toda o teh stvareh se skorajda ne 
govori in ne piše. Glede na to, da je v Avstriji to področje tako 
dobro razvito, bi bilo potrebno in koristno v sorodnih slovenskih 
institucijah razmisliti tudi o nadaljnjem sodelovanju. 

Primer, ki je tudi zanimiv, je različna porazdelitev po posameznih 
strokah. Zanimivo je, da so nekateri poklici zelo feminizirani in v 
teh je lahko več žensk tudi na vodilnih pozicijah. Tukaj se lahko 
čutijo zapostavljeni tudi moški. Zato je bolje govoriti o enakosti 
spolov kot pa zgolj o pravicah žensk v znanosti. 

V osemdesetih letih, kolikor je stara naša Univerza, nismo imeli 
ženskega rektorja. Kaj storiti? Tudi v Sloveniji bi lahko sprejeli 
omejevalne kvote, vendar bi jih morali uvajati zelo počasi in zelo 
previdno. 

Ob koncu je dejala, da je najbolj pomembno omogočili ženskam 
predvsem praktične oblike pomoči, kot so pomoč na domu, pri 
otrocih, pri varstvu, skratka pomoč družini, vključevanje moških 
v družino in na ta način družbeno atmosfero pripravljati na to, da 
smo enaki. Šele potem lahko sledijo kvote, zakoni in druga 
priporočila. 

Dr. VValtraud Heindl je v repliki na obe razpravi povzela, da je 
vedno dajala poudarek tako materinskemu kot tudi očetovskemu 
dopustu. Na ta način je v osnovi ustvarjena možnost, da se oba 
posvetita vzgoji otrok in lastnemu poklicu. Sama je bila s strani 
znanosti v začetku 80. let aktivno udeležena v takratnem 
Ministrstvu za ženske zadeve, ko so razpravljali o vprašanju 
dopustov za oba starša. Takrat so se porajali izredno močni odpori 
žensk, ki so delale v nekvalificiranih poklicih. To je bilo razumljivo, 
kajti ženske, ki so delale na podeželju kot delavke, so rekle, da si 
te pravice ne želijo, saj si bodo moški vzeli dopust, one pa bodo 
morale iti na delo. S strani sindikalnih organizacij je prešel ta 
odpor na stran tistih žensk, ki imajo nižje dohodke. Zato v Avstriji 
dopust za oba starša zelo dolgo časa ni bil uveljavljen. Izkušnje 

so kasneje pokazale, da prihaja tudi do drugačnih pritožb žensk, 
saj so se čutile zapostavljene v poklicu, če so vzele tri leta dopusta. 

Sčasoma je v Avstriji vendarle prišlo do uveljavitve dopusta za 
oba, saj ni mogoče sprejeti zakona, kjer bi upoštevali tistega, ki 
ima najslabši položaj in tistega, ki ima najboljši položaj; zakone je 
potrebno oblikovati za čim širšo bazo. V 20-letnem obdobju se je 
situacija tudi za ženske v nekvalificiranih poklicih nekoliko 
spremenila. 

Zelo pomembno je, da ženske postanejo samozavestne v tem 
smislu, da spoznajo, da njihov položaj ni nespremenljiv. Če so 
zadovoljne, je to seveda zelo dobro, toda pomembno je, da se 
ženske ovedo in zavedajo tega, da v primeru nezadovoljstva 
lahko marsikaj spremenijo. 

Zelo pomembno je moškim pojasniti, da gre v sodobnih, naprednih 
civilizacijah za razvijanje partnerstva in ne za spodbujanje 
nezdrave tekmovalnosti. To sicer lahko sproža določen strah, 
kajti kdo bi z veseljem gledal, da mu skušajo odvzeti dominanten 
položaj. Pomembno je tudi vprašanje generacij, saj je generacija 
naših očetov prav gotovo razmišljala drugače, kot danes 
razmišljajo moški študentje. 

Ženske iz različnih organizacij morajo izraziti svoje želje in pritožbe. 
V Avstriji je do nedavnega delovalo Ministrstvo za ženske zadeve, 
ki je bilo sedaj ukinjeno, kar zagotovo ni dobro. Ko je bilo to 
ministrstvo ustanovljeno - na tem je sicer delala stranka, ki se je 
že več kot 100 let zavzemala za enakost moških in žensk - so se 
že kmalu pojavili odpori različnih posameznikov in institucij. 

Direktive in zakoni nadrejenih ravni, na primer Evropske unije, so 
prav gotovo vplivali na proces oblikovanja zavesti odgovornih. 
Vplivali so na ministre, odgovorne vodje sekcij in na poslance. 
Med demokratične, napredne pravice sodi tudi enaka obravnava 
vseh ljudi, česar bi se morali zavedati tako posamezniki kot tudi 
institucije. 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je zatem zahvalil 
tako predavateljici kot tudi soorganizatorjem in pozornim ter 
aktivnim poslušalcem. 
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