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86. člen poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema 

sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti 

Sklep državnega sveta ob obravnavi Poročila Vlade Republike Slovenije o opravljenih 

postopkih privatizacije bank, ki so v lasti Republike Slovenije 

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25. 9. 2002, v 
skladu s 86. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
Poročilo Vlade Republike Slovenije o opravljenih postopkih 
privatizacije bank, ki so v lasti Republike Slovenije in sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije je pripravila korektno informacijo o ciljih 
in poteku privatizacije bank, ki so v lasti Republike Slovenije. Iz 
informacije je razvidno, da so postopki potekali v skladu z veljavno 
zakonodajo. Državni svet ocenjuje, da je dosežena kupnina za 
prodajo 34 % deleža in 5 % deleža NLB d.d. primerna in predstavlja 
tudi merilo za vse nadaljnje transakcije v slovenskem bančnem 
prostoru. 

Državni svet ugotavlja, da je proces privatizacije bank v državni 
lasti utemeljen z izvajanjem Strategije gospodarskega razvoja 
Republike Slovenije do leta 2006 in podpira cilj ustvarjanja 
konkurenčnega finančnega prostora v naši državi. Utemeljenost 
privatizacije na izveden način bo še toliko bolj podprta, če bodo 
realizirani visoki donosi ter dosežena učinkovitost, predvidena v 
dokumentih in izjavah predstavnikov Ministrstva za finance. 
Državni svet ocenjuje, da začasna ustavitev privatizacije NKBM 

d.d. ne pomeni zastoja v privatizaciji bank v državni lasti, temveč 
je to prej uspeh, ki dokazuje da v tem procesu prevladujejo 
strokovne odločitve nad političnimi in da se lahko z nadaljevanjem 
procesa privatizacije NKBM d.d. izpolni tudi tako močno izpo- 
stavljen nacionalni interes v bančnem sektorju, seveda ob pogoju 
sodelovanja domačih investitorjev. 

Državni svet je ena redkih državnih institucij, ki se je že zelo 
zgodaj aktivno vključila v proces privatizacije bank v državni 
lasti. Državni svet ugotavlja, da se je tudi na podlagi razprav na 
okrogli mizi "Kako privatizirati NLB d.d. in NKBM d.d." nekoliko 
spremenil pristop do privatizacije, kar dokazuje tudi zadnji poziv 
slovenskim investitorjem za odkup delnic NLB d.d., kakor tudi 
razmišljanja o tako imenovanem drugem bančnem stebru v Slo- 
veniji. Nesporno pa je, da širokega javnega konsenza o prodaji 
deleža v NLB d.d. ne bo možno doseči. 

Privatizacija bank v državni lasti prispeva tudi k uravnovešenju 
proračuna in s tem zmanjšanju proračunskega primanjkljaja, 
vendar državni svet opozarja, da morata tako Vlada Republike 
Slovenije kot Banka Slovenije zagotoviti nevtralizacijo izredno 
velikega priliva kupnine v tuji valuti, da ta ne bo zopet povzročila 
precenjenosti tolarja in s tem bistveno poslabšala dohodkovnega 
in konkurenčnega položaja velikih slovenskih izvoznikov. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi Resolucije, sprejete na shodu sveta delavcev 

in sindikatov Slovenskih železnic, v zvezi s predlogom zakona o preoblikovanju 

in privatizaciji Javnega podjetja Slovenske železnice d.d. 

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25. 9. 2002, 
obravnaval Resolucijo, sprejeto na shodu za obstoj Slovenskih 
železnic d.d. v zvezi s predlogom zakona o preoblikovanju in 
privatizaciji Javnega podjetja Slovenske železnice d.d. in na podlagi 
prvega in drugega odstavka 86. člena Poslovnika državnega sveta 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira Resolucijo, sprejeto na 
Shodu za obstoj Slovenskih železnic d.d., ki jo je državnemu 
svetu posredoval Svet delavcev Slovenskih železnic d.d., iz katere 
izhaja, da se mora pred obravnavo predloga zakona o preobli- 

kovanju in privatizaciji Javnega podjetja Slovenske železnice d.d. 
opraviti širša nacionalna razprava o prihodnji celoviti prometni 
politiki v Republiki Sloveniji in statusu železniškega prometa v 
njej. Državni svet ponovno opozarja na nesprejemljivost 
predlaganega nujnega postopka sprejemanja zakona, saj ne 
zagotavlja dovolj široke obravnave o celoviti prometni politiki ter 
vloge železniškega prometa v njej. 

Komisija državnega sveta za gospodarstvo naj pripravi okroglo 
mizo na temo Strategije razvoja slovenskega železniškega 
prometa s posebnim poudarkom na bodoči organizaciji Slovenskih 
železnic. Na podlagi razprav na okrogli mizi bo komisija pripravila 
stališča za sejo državnega sveta. 
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Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga za umik predloga zakona o rabi 

slovenščine kot uradnega jezika  

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25. 9. 2002, v 
skladu s 86. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
predlog za umik predloga zakona o rabi slovenščine kot uradnega 
jezika in sprejel naslednji 

SKLEP 

Predsednik državnega sveta je v ta namen imenoval delovno 
skupino za pripravo nadomestnega besedila zakona, ki je v tem 
času uskladila predlog zakona z večino pripomb odbora držav- 
nega zbora, vendar je treba nekatere rešitve v predlogu zakona 
še preveriti in uskladiti s pristojnostmi ministrstvi, da posamezne 
rešitve ne bi bile v nasprotju z veljavno področno zakonodajo. 

o umiku predloga zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika 
- redni postopek - EPA 1333-11, objavljen v Poročevalcu državnega 
zbora, št. 92 z dne 27. 10. 2000, zaradi napovedane vložitve 
novega besedila predloga zakona skupine poslancev državnega 
zbora. 

Obrazložitev 

Odbor državnega zbora za kulturo, šolstvo, znanost, mladino in 
šport je na seji 11.6.2002 prekinil obravnavo navedenega predloga 
zakona in sprejel sklep, s katerim je obvezal državni svet kot 
predlagatelja, da glede na dosedanjo razpravo dopolni predlog 
zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika. 

Nato bi bilo potrebno nadomestno besedilo predloga zakona 
ponovno potrditi v državnem svetu, preden bi ga predložili v 
nadaljnji zakonodajni postopek državnemu zboru. Medtem se bo 
iztekel mandat sedanjega sklica državnega sveta, kar bo zavleklo 
nadaljevanje zakonodajnega postopka v državnem zboru, saj bo 
moral zakonski predlog po ponovni potrditvi v državnem svetu 
čakati na uvrstitev na dnevni red seje državnega zbora. Tudi 
interes poslancev za sodelovanje v zakonodajnem postopku je 
po novem poslovniku državnega zbora močnejši, ker so poslanci 
tisti, ki vloženi zakon lahko dopolnjujejo z amandmaji, ne pa 
predlagatelj. 

Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o opravljanju zdravstvenih 

poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije 

- nujni postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 56. seji, dne 4. 9. 2002, 
obravnavala predlog zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev 
v Republiki Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske 
unije (EPA 554-III). Komisija ugotavlja, da posamezni členi predloga 
zakona še niso dokončno oblikovani. 

Na seji komisije je predstavnik Ministrstva za zdravje izjavil, da 
želijo do seje matičnega delovnega telesa državnega zbora 
ustrezneje opredeliti 3. člen predloga zakona. Med drugim 
Ministrstvo za zdravje meni, da bi bilo potrebno upoštevati tudi 
pripombe k 3. členu predloga zakona, ki jih je podala delovna 
skupina za področje jezikovnega načrtovanja In jezikovne politike. 

Ta delovna skupina se je na svoji 7. seji, ki je bila 5.7.2002, 
obvezala, da bo do septembra 2002 pripravila konkretne pripombe 
k 3. členu obravnavanega predloga zakona. 

Komisija nadalje ugotavlja, da predlog zakona zadeva zelo 
občutljivo področje sporazumevanja med zdravstvenimi delavci 
in bolniki, ki lahko v primeru jezikovnega neznanja pripelje do 
nesporazumov, tožb in materialnih škod, ki jih bo morala kriti 
zdravstvena ustanova iz državnega proračuna. Zato bi država 
Slovenija na področju zdravstvenega varstva morala zavarovati 
sebe in pacienta in specialno opredeliti zahteve po znanju 
slovenskega jezika za državljane drugih držav članic EU za 
zdravstvene poklice. 
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Ker predlog zakona zadeva prost pretok oseb in storitev med 
Slovenijo in državami članicami EU bi bilo to materijo potrebno 
ustrezno opredeliti že v zakonu o delovnih razmerjih in zakonu o 
zaposlovanju tujcev ter šele nato natančno opredeliti pogoje glede 
znanja slovenskega jezika v področnih zakonih v povezavi z 
opravljanjem dejavnosti in opravljanjem poklica. 

Komisija meni, da je izraz v 3. členu "sporazumeva v slovenskem 
jeziku" dvoumen. Tudi predlog Zdravniške zbornice Slovenije in 
amandma Franca Cukjatija, ki vgrajujeta izraz "primerno znanje", 
po mnenju komisije ne zadošča za praktično razumevanje kakšno 
znanje slovenskega jezika se od posameznega zdravstvenega 
delavca dejansko zahteva. Če je potrebno to problematiko urediti 
z zakonom, je treba v njem opredeliti tudi kriterije, na osnovi 

katerih se bo za zdravstvene delavce ugotavljala potrebna stopnja 
znanja slovenskega jezika. Ta naj bo odvisna od narave dela in 
drugih okoliščin pri opravljanju posamezne vrste dela v zdrav- 
stveni dejavnosti. 

Komisija nadalje meni, daje potrebno v predlogu zakona opredeliti 
tudi pogoje, pod katerimi lahko tuji zdravstveni delavci opravljajo 
svoj poklic v Sloveniji v primeru zaposlitve za določen delovni 
čas ali po pogodbi (npr. pri zahtevnejših operacijah, raznih 
asistencah vrhunskih zdravstvenih delavcev, strokovnih preda- 
vanjih, itd). 

Za poročevalko je bila določena državna svetnica Petra Kersnič. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o raziskovalni in razvojni 

dejavnosti - druga obravnava 

Komisija za družbene dejavnosti, je na 57. seji, dne 24. 9. 
2002, obravnavala predlog zakona o raziskovalni in razvojni 
dejavnosti (EPA 1062-11), ki ga je državnemu zboru predložila 
Vlada Republike Slovenije. 

Uvodoma so člani komisije podprli naslednja stališča državnega 
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca, s katerimi argumentira 
pomanjkljivosti uresničevanja politike na tem področju, ki ga tudi 
predlog zakona ne rešuje ustrezno: 

"V letu 1995 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Nacionalni 
raziskovalni program, katerega cilji niso bili uresničeni v delu, ki je 
določal porazdelitev proračunskih sredstev za posamične vede 
in stroke. V Nacionalnem raziskovalnem programu je bilo določeno, 
da se več sredstev iz proračuna nameni za raziskovanje, ki 
povezuje industrijo in akademsko sfero v skupnih projektih, ker 
je to, kot v vseh evropskih državah, pot, ki pomembno prispeva 
k hitrejši rasti konkurenčnosti države. Prav tehnične vede so pri 
tem lahko najbolj učinkovite, zato je bilo v Nacionalnem razi- 
skovalnem programu določeno, da se v sredstvih, s katerimi 
proračun subvencionira raziskovanje akademski sferi, delež za 
tehnične vede ohrani na 55 %, kolikor je znašal leta 1995. To se 
po letu 1995 ni udejanilo, temveč se je proračunski delež sredstev 
za tehnične vede celo zmanjšal na pod 35 %. To je očiten dokaz 
za podcenjenost tehniških ved v bivšem resornem ministrstvu in 
sedanjem uradu za znanost pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in 
šport. Je tudi dokaz, da se uradniški vrh tega ministrstva in člani 
gremljev, ki predlagajo ministru razdelitev sredstev na posamične 
skupine ved in strok, ne čutijo dolžne, da uresničujejo politiko 
usmerjanja sredstev, ki je zapisana v Nacionalnem raziskovalnem 
programu in v vsakoletnem memorandumu proračuna, torej v 
dveh dokumentih, ki jih je sprejel državni zbor. Očiten dokaz za 
podcenjenost tehničnih ved je npr. dejstvo, da se je fond ur za te 
vede v Nacionalni listi projektov zmanjšal od 33,7 % v letu 2000 
na 26,7 % v letu 2001 in da znaša v letu 2002 26,6 %. 

V usmerjanju porabe proračunskih sredstev za raziskovanje se 
torej že več let uresničuje politika, ki je v nasprotju s sklepi 
državnega zbora in vlade. Premik v korist drugih ved je bil mogoč 
zato, ker je v kriterijih kakovosti prevladala kvaliteta, izražena kot 
število objav, predvsem objav v tuji periodiki, nad relevantnostjo 
raziskovalnega in razvojnega dela za potrebe znanja, ki bi bilo 
sprejemljivo tudi za slovensko okolje. Nerazumljivo je tudi, da se 
raziskovalce in raziskovalne skupine med seboj primerja, ne da 
bi se upoštevalo, koliko se je za njihovo delo, raziskovalno opremo 
in drugo prispevalo iz javnih sredstev. Absurdno je, da se nepo- 
sredno primerja raziskovalce in skupine, v katere je bilo vloženo 

v dveh treh desetletjih 100 in več milijonov EUR javnih sredstev, 
s tistimi, pri katerih javna podpora v istem času dosegla 1 milijon 
EU, ali pa še toliko ne. 

Ni izključeno tudi, da predstavniki tehničnih ved v gremijih 
odločanja nimajo prave moči zaradi maloštevilnosti, ali pa premalo 
poznajo dejanske potrebe okolja po znanju, ki ga je mogoče 
uporabiti v tehnologiji, proizvodih in storitvah v slovenskem okolju 
ali pa je njihov interes raziskovanje, na osnovi katerega lahko 
pišejo učene članke in razprave. 

Mnogo lažje je raziskovati tematiko, ki jo je mogoče publicirati, kot 
tematiko, ki je relevantna za tehnologijo, ki jo lahko okolje absorbira. 
Izboljšanja stanja in večjega prispevka tehničnih ved h konkuren- 
čnosti države ni mogoče pričakovati, če se bo ohranil enak sistem 
odločanja o usmerjanju sredstev proračun-skega raziskovanja, 
ki je pripeljal do stanja, kakršno je. Ta sistem se ohranja tako, da 
se ustanavlja za vse temeljne raziskave ena sama agencija, v 
kateri bo položaj tehničnih ved še naprej podrejen, vzpodbujana 
bo uporaba kriterijev kakovosti, ki bodo prisiljevali raziskovalce, 
da se ukvarjajo z zadevami, ki so primerne za objave, katerih pa 
slovenska industrija, kakršna pač je, ne morem absorbirati. 

Bistveno bi bilo, da se v sistemu odločanja o razdelitvi sredstev 
zmanjša moč posameznikov, skupin in institucij, ki sicer iz 
proračunskih virov pridobivajo največ sredstev. V interesu teh je, 
da se stanje ohrani ali, če sodimo po izkušnjah iz zadnjih let, celo 
poslabša v škodo tehničnih ved. 

Predloženo besedilo zakona se v več členih sklicuje na Nacionalni 
raziskovalni program. Tega dokumenta še ni oziroma je zanj Svet 
za znanost in tehnologijo pripravil izhodišča, ki so v marsičem 
sporna in še niso v javni razpravi. Zato bi bilo prav, da se v 
postopku sprejemanja zakona obravnava tudi prečiščen tekst 
izhodišč Nacionalnega raziskovalnega programa, sicer bo zakon 
nejasen v delu, ki posega na usmerjanje javnih sredstev. Vpra- 
šujem se, ali ni prav zato v interesu vplivnih posameznikov in 
skupin, da se zakon sprejme v predloženi obliki. 

Zato predlagam amandmaje, ki bodo omogočili, da se v sistemu 
odločanja zmanjša vpliv posameznikov, skupin in institucij in 
amandmaje, ki bodo omogočili, da tehnične vede samostojno 
odločajo o nalogah in delu na svojem področju, in da javna 
raziskovalna sfera prispeva več k rasti konkurenčnosti države, 
podobno kot prispeva v vseh evropskih državah. Ne vidim 
možnosti, kako bi lahko npr. predstavnik iz medicinskih, huma- 
nističnih ali naravoslovnih ved odgovorno odločal o zadevah, ki 
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jih ne pozna, ali o njih dobil okvirne informacije na seji npr. o 
zadevah s področja tehniških ved, enako kot ne more predstavnik 
teh ved odločati o tem, kaj je relevantno in kakovostno v drugih 
vedah in strokah. 

V Sloveniji je ustanovljena in deluje Inženirska akademija Slovenije, 
ki je enakopraven član mednarodnega združenja akademij te 
vrste. Zato bi bilo nedvomno koristno, da bi se v organe, ki bodo 
ocenjevali in soodločali o zadevah, ki posegajo na področje 
tehničnih in tehnoloških ved, vključilo tudi predstavnika te aka- 
demije, ki združuje vrsto uglednih predstavnikov tehnike in 
tehnologije, ki poznajo razmere v slovenskem in v mednarodnem 
okolju". 

Komisija predlaga naslednje konkretne pripombe: 

Člen 2 

Komisija predlaga, da se za besedo "odgovornosti" doda besedilo:" 
za uresničenje ciljev, zapisanih v Nacionalnem raziskovalnem 
programu in v memorandumih proračuna vlade". 

Členi 2, 3 In 4 (varianta) 

Navedeni trije členi vnašajo preveč nejasnosti, zato komisija 
predlaga, da se iz vseh treh členov oblikuje enotno, jasnejše 
besedilo. 

Člen 7 

V tretjem odstavku 7. člena naj se črta besedilo v tretji vrsti, ki se 
začne: "ter s tem tudi vsebina in obseg javne službe...", zato, ker 
to besedilo določa preveč podrobno nacionalni raziskovalni in 
razvojni program. 

Člen 8 

Prvi odstavek tega člena naj se spremeni tako, da se besedilo: 
"na predlog Vlade RS" nadomesti z besedilom: "na predlog Sveta 
za znanost in tehnologijo Slovenije". 

Nacionalni program je strokoven ne pa političen dokument, zato 
naj o njem odločata svet in D2. Svet je edino pristojno telo, ki 
lahko odgovorno opredeli nacionalni program, medtem ko 
ministrstvo skrbi za oblikovanje ustreznih instrumentov in za 
uresničevanje nacionalnega programa tako kot je to določeno v 
tretjem odstavku tega člena. 

Člen 9 

Komisija predlaga, da se v prvem odstavku tega člena črta beseda 
"posvetovalno", saj je samo svet zmožen kompetentno odločati 
o programskih zadevah, zato ni posvetovalno telo, temveč ima 
pristojnost odločanja o vseh programskih oziroma strokovnih 
zadevah. 

Zato komisija predlaga, da se v prvi in drugi alinei beseda 
»predlaga« nadomesti z besedo "odloča". 

Komisija predlaga, da se v peti alinei besedi "daje mnenje" 
nadomestita z besedo "potrjuje". 

Tako je dana svetu možnost, da uveljavi svoje stališče, kar se 
pričakuje glede na njegovo funkcijo in odgovornost. 

Komisija predlaga, da se v šesti in sedmi alinei besedi "daje mnenje" 
nadomestita z besedo "ocenjuje". 

Komisija predlaga, da se besedilo osme alinee, nadomesti z 
besedilom: "Ocenjuje uresničevanje Nacionalnega razvojnega 
programa in vladne politike na področju raziskovanja in razvoja 
ter o tem in o svojem delu poroča vladi dvakrat letno". 

Člen 10 

Komisija predlaga, da se v drugem odstavku besedilo: "Šest članov 
sveta imenuje Vlada RS" nadomesti z besedilom: "Šest članov 
sveta izvolijo raziskovalne organizacije...", saj gre za najbolj 
pomembno konstitutivno funkcijo, ki mora zagotoviti partnerski 
odnos med svetom kot strokovnim in ministrstvom kot političnim 
organom. Nasprotno se z imenovanjem članov sveta s strani 
vlade, le-ta degradira v posvetovalno telo vlade. Treba je zagotoviti 
tudi neodvisen status svetov v primerjavi z upravnimi odbori 
agencij. 

Komisija predlaga, da se v petem odstavku tega člena "Vlada 
RS" nadomesti s "Člani sveta izvolijo predsednika sveta." 

Komisija predlaga, da se na konec tega člena doda odstavek: "Pri 
imenovanju članov sveta se upošteva konkurenčna klavzula, 
zato člani sveta ne morejo biti posamezniki, ki jim agencija financira 
raziskovalne in razvojne projekte in raziskovalno opremo". 

V 10. in 19. členu so omenjeni "nosilci tehnološkega razvoja" kot 
sredina, iz katere se bodo izbirali člani sveta za področje 
tehnološkega razvoja. Iz obrazložitve ni jasno, kaj so "nosilci 
tehnološkega razvoja". Bolje bi bilo zapisati, da se člani izbirajo iz 
podjetij, ki izvažajo 3/4 proizvodnje na zahtevne trge in ne 
zmanjšujejo zaposlenosti, ker je v izhodiščih Nacionalnega 
razvojnega programa zapisano, da bo eden od ciljev Nacionalnega 
razvojnega programa povečanje zaposlenosti kadrov z večjim 
znanjem. 

II. poglavje, točka 7. Agencija 

V členih 15 do 21 je opredeljeno, da se ustanovita dve agenciji, 
zapisane so njune naloge in upravljanje. To je rešitev, ki je slaba in 
za področje tehniških ved nesprejemljiva. Ni si namreč več mogoče 
zamisliti dobrih in sodobnih aplikativnih in razvojnih raziskav, ki 
so potrebne za rast konkurenčnosti države in industrije brez 
ozke povezanosti celega razpona raziskovanja od temeljnega 
preko aplikativnega do razvojnega. Ločevanje tehniških ved v 
dve agenciji pomeni, da ne bo med različnimi vrstami raziskav 
potrebne vsebinske povezanosti in da bodo tehniške vede v 
okviru Agencije za temeljne raziskave še naprej v podrejenem 
položaju. 

Zato komisija predlaga, da se ustanovijo tri agencije, in sicer: 

agencija za tehnološke in tehniške vede 
agencija za infrastrukturne vede, ta združuje naravoslovne 
in medicinske vede, ki imajo podobne kriterije in kakovosti za 
ocenjevanje raziskovalnega razvoja dela 
agencija za nacionalne vede, ki povezuje humanistiko, 
družboslovje itd. in imata že danes lastne kriterije za oce- 
njevanje kakovosti in relevance 
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Obrazložitev 

Če bodo tehniške vede združene v eni agenciji, je mogoče 
pričakovati, da se bodo lahko postopoma vključile v procese 
rasti konkurenčnosti države in industrije, sicer se bo nadaljevalo 
sedanje stanje, ko ne uresničujejo vloge, ki bi jo lahko pri drugačni 
organiziranosti in kriterijih kakovosti in relevance, ki so primerni 
za slovensko industrijsko okolje in omogočajo enakovredno izme- 
njavo znanja v skupnih EU raziskovalnih in razvojnih projektih. 

Komisija predlaga, da se na koncu drugega odstavka doda 
besedilo, "izvoljenih iz ustreznih znanstvenih oziroma razisko- 
valnih institucij". 

Drugi odstavek ne opredeli postopka konstituiranja znanstvenih 
in strokovnih svetov agencij. 

Člen 20 in 21 

Nujno je treba ustrezno preoblikovati ustanovitev agencije tako, 
da bo možno ustanoviti več agencij. Raziskovalno delo je preveč 
kompleksno, da bi ga lahko urejala ena sama agencija, zato 
komisija meni, da bi bilo konstituiranje treh do petih agencij pogoj 
za bolj ustrezno in tudi manj komplicirano opravljanje raziskovalne 
dejavnosti. 

Komisija meni, da bi bilo treba pri naštevanju nalog agencije le-te 
razmejiti na tiste, o katerih odloča upravni odbor (poslovne) in na 
tiste, o katerih odloča svet agencije (strokovne). 

Člen 29 

Komisija predlaga, da se besedilo tega člena črta, ker je v nasprotju 
z novim zakonom o delovnih razmerjih, saj določa izjemo za 

člen 15 zaposlitev raziskovalcev, ki je možna po pogodbi za določen čas 
do petih let, medtem ko je po sistemskem zakonu dve do tri leta. 

Komisija predlaga, da se v drugem odstavku za besedami 
"raziskovalnega in razvojnega programa" dodajo besede "na 
posameznem področju". 

Komisija je menila, da v primeru, da predlog zakona ne bo dopolnjen 
v točki 7. z naslovom Agencija, ni primeren za nadaljnjo obrav- 

Člen 18 navo. 

Komisija predlaga, da se za besedama "s statutom agencije" 
doda besedilo "ter izpolnjuje pogoje za nosilca raziskovalnega in 
razvojnega programa". 

Člen 19 

Na koncu prvega odstavka se besede "v evalvacijskem postopku" 
nadomesti z besedilom "in odloča o vseh programskih zadevah". 

Za poročevalca je bil določen član komisije prof. dr. Franc 
Vodopivec. 
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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 vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 

v zvezi s financiranjem raziskovanja in razvoja  

Državni svet Republike Slovenije je na 79. seji, dne 25. 9. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta, obravnaval 
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v 
zvezi z financiranjem raziskovanja in razvoja ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport, da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

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

1. Na osnovi kakšnih argumentov se je delež tehničnih ved v 
Nacionalni listi projektov zmanjšal iz 33,7 % v letu 2000 na 
26,3 % v letu 2001 in je ostal na tem nivoju tudi v letu 2002. 

2. Kdo so imenoma člani strokovnega telesa, ki je pristojni 
ministrici predlagal tako zmanjšanje deleža tehniških ved in 
so očitno dovolj vplivni, da jih politika vlade in državnega 
zbora ne obvezujeta. 

3. Kakšni so argumenti za postopno zmanjšanje deleža tehničnih 
ved v vladnem proračunu od leta 1995 naprej in kolikšen je bil 
celoten delež tehničnih ved v proračunu resorja vsako leto. 

4. Iz poročila Urada za znanost za leto 2001 se vidi, da se iz 
proračuna subvencionirajo številni instrumentalni centri in 
zbirke. V zvezi s tem naj ministrstvo razloži, kako je mogoče 
glede na Nacionalni program za raziskovanje in razvoj in 
politiko zapisano v memorandumih proračuna, da je bila 
povprečna subvencija za 7 instrumentalnih centrov Inštituta 
J. Štefana, izključujem reaktorski instrumentalni center, v letu 
2001 17,7 milijona sit, za 4 instrumentalne centre na 
Kmetijskem inštitutu in Inštitutu za kovinske materiale in 
tehnologije pa samo 1,6 milijona sit; torej 11 -krat manjša. Kdo 
je ministrici predlagal tako različne subvencije in kako je zelo 
veliko razliko argumentiral. 

5. Poteka že drugo obdobje, ko so stroke in vede, ki se financirajo 
iz ministrstva, organizirane v raziskovalnih poljih. V teh poljih 
ima zelo veliko moč koordinator, ki sicer deluje kot 
raziskovalec na nekem inštitutu ali fakulteti. Javna tajnost je, 
da se je razmerje v številnih, če ne v vseh poljih, spremenilo 
v korist institucij, oziroma programov in projektov iz institucij 
domicilnih za koordinatorja. V zvezi s tem prosim za številčni 
podatek kakšna je bila porazdelitev proračunskih sredstev v 
raziskovalnem polju Materiali med tremi podpolji: kovinski, 
polimemi in keramični materiali pred formiranjem polja, kakšna 

je v letu 2002 in kako se je spreminjala od ustanovitve polja 
do leta 2002. Na osnovi kakšnih argumentov so se 
spremembe izvršile. Ocena naj obsega vsa sredstva: 
financiranje programov, projektov, novih raziskovalcev in 
raziskovalne opreme. 

6. V tedniku MAG sem že dvakrat bral informacije, ki v javnosti 
vzbujajo vtis, da poslovanje na Kemijskem inštitutu poteka 
nekoliko po domače. Ker je ministrstvo imenovalo večino 
članov upravnega odbora in je zato s poslovanjem inštituta 
gotovo dobro seznanjeno, me zanima koliko od tega, kar je 
bilo objavljeno v MAG-u ustreza dejstvom. 

Obrazložitev 

V memorandumih proračunov vlade že nekaj let beremo povzetek 
politike usmerjanja javnih sredstev za financiranje raziskovanja 
in razvoja. To politiko je državni zbor opredelil v Nacionalnem 
raziskovalnem programu 1995-2000 in določa, da je potrebno 
več proračunskih sredstev usmeriti za raziskovalne programe in 
projekte, ki bodo omogočili, da se bo povečalo sodelovanje med 
uporabniki znanja, npr. industrijo in raziskovalci na univerzah in v 
inštitutih. Da bo torej tudi iz javnih sredstev nastajalo več znanja, 
ki ga bodo lahko uporabila industrijska podjetja za izboljšanje 
tehnologije in proizvodov, za znižanje proizvodnih stroškov, rast 
dodane vrednosti itd. To je temelj rasti konkurenčnosti podjetij in 
države kot celota. Oboje je temelj usmerjanja javnih sredstev za 
raziskovanje in razvoj v državah EU in tranzicije. Nekatere države 
EU in vse tranzicijske države vlagajo v USD/drž. manj sredstev 
za raziskovanje in razvoj kot Slovenija, kljub temu prekašajo 
Slovenijo po učinku raziskovanja in razvoja na konkurenčnost 
države kot celote. Informacije o tem se lahko najde v ocenah, ki 
jih pripravljajo institucije iz inozemstva. Nacionalni raziskovalni 
program je predvideval, da bo v letu 2000 za tehnične vede 
namenjeno 44 % proračuna resornega ministrstva. Dejansko pa 
se je npr. delež raziskovalnih ur v nacionalni listi projektov iz 33,7 
% v letu 2000 zmanjšal na 26,3 % v letu 2001 in je ostal na tem 
nivoju tudi v letu 2002. V poročilu Urada za znanost MŠZŠ za leto 
2001 najdemo podatek, da je za programsko financiranje za 
tehnične vede namenjeno 32,8 % sredstev. Obe številki sta mnogo 
nižji od tiste, ki je bila zapisana v Nacionalnem raziskovalnem 
programu in povesta, da se javna sredstva za raziskovanje in 
razvoj dejansko usmerjajo proti sklepom državnega zbora in 
politiki vlade, zapisani v memorandumih proračuna. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, 
da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 
dni odgovori na vprašanja. 
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO 

na vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s financiranjem določenega objekta na 

Hrvaškem 

Gospod državni svetnik Jože lic je na Ministrstvo za kulturo 
Republike Slovenije naslovil vprašanja v zvezi s financiranjem 
gradnje, rekonstrukcije ali obnove različnih objektov - kulturnih 
spomenikov na Hrvaškem. Ministrstvo je njegovega vprašanja 
veselo, saj vprašuje o zadevi, ki potrjuje pozitivne stike s sosednjimi 
državami in kaže nesebičnost naše države kot celote, zato se 
mu zanj zahvaljuje ter za zadeve, ki so v njegovi pristojnosti 
pojasnjuje naslednje: 

Ministrstvo za kulturo sofinancira obnovo enega kulturnega 
spomenika v tujini: cerkve sv. Josipa v Obrovcu na Hrvaškem. S 
podatki, ali druga ministrstva sofinancirajo prenovo posameznih 
kulturnih spomenikov v tujini, nismo seznanjeni. Iz javnih glasil 
poznamo različne pobude posameznikov, ki želijo, da bi država 
odkupila in prenovila Plečnikovo vilo na Dunaju, pred leti pa je 
država vsaj posredno, bolj aktivno pa posamezna podjetja, 
pomagala pri prenovi cerkve sv. Cirila in Metoda v New Yorku. 
Naši diplomatski predstavniki so predlagali odkup hiše Jurija 
Trunka v San Franciscu, kar pa do sedaj ni bilo izpeljano. 

Za izhodišče navajamo podatek, da je bilo med vojno v preteklih 
desetih letih na Hrvaškem uničenih 2423 kulturnih spomenikov 
(po takratni oceni samo materialne škode za 529 mio DEM), od 
vseh spomenikov jih je bilo 495 sakralnih in na njih je bilo po 
takratni oceni narejene za 37 mio DEM materialne škode. Samo 
na zadarskem območju so bili le trije sakralni spomeniki od vseh 
devetinštiridesetih (49) nepoškodovani. 

Mnoge države sveta, zlasti Evrope, so obsodile tovrstno namerno 
uničevanje spomenikov, kar je v nasprotju s Haaško konvencijo. 
Odločitev Vlade Republike Slovenije, sprejete leta 1994, da 
Republika Slovenija prevzame obnovo enega izmed porušenih 
spomenikov, je bila v tistih razmerah pomembno simbolično 
civilizacijsko dejanje. S strani Sveta Evrope so bile večkrat 
posredovane pobude za prevzem obnove posameznih spome- 
nikov v prizadetih območjih Hrvaške in Bosne in Hercegovine. 

Strokovne službe hrvaškega ministrstva za kulturo in institucij 
spomeniškega varstva so pobudo Republike Slovenije z veseljem 
sprejele in posredovale na izbiro dva predloga. Zaradi strokovnega 
izziva in ustreznosti lokacije se je konservatorsko-restavratorska 
stroka iz Republike Slovenije odločila za ž.c. sv. Josipa v Obrovcu, 
ki je bila močno prizadeta ob miniranju in posledičnem požaru. 
Zaradi že poprejšnjega plodnega strokovnega sodelovanja s 
konservatorji iz Hrvaške, še zlasti z zadarskim Zavodom za 
zaštitu spomenika, so takoj stekla pripravljalna dela. Dela omo- 
gočajo tudi strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki preizkušajo nove 
restavratorske tehnike in delajo na miniranem objektu, kakršnih 
pri nas ni. 

Ministrstvo za kulturo izvaja nalogo na podlagi omenjenega sklepa 
Vlade RS iz leta 1994. Takšno ravnanje posebej priporoča in 
svetuje Svet Evrope ter druge mednarodne institucije, ki podpirajo 
humanitarno solidarnost na področjih, kjer so delovale naravne 
katastrofe in vojne. Zato Turčija in Italija prenavljata mostarski 
most, velik del Evrope in ZDA pomaga prenavljati Dubrovnik. 
Enako politiko ubira organizacija UNESCO. 

Dolgoletna tradicija postavljanja solidarnostnih objektov je znana 
tudi v Sloveniji. V Posočju poznamo javne objekte, npr. šole, ki so 
jih solidarnostno financirale nekdanje republike. Avstrija nam je 
financirala prenovo med vojno poškodovanega zvonika cerkve v 
Gornji Radgoni. UNESCO je prispeval denar za prenovo cerkve 
na Mengorah po zadnjem potresu v Posočju, Kanadčani so 
sofinancirali prenovo pešpoti v Štanjelu, ipd. 

Republika Slovenija je v vseh teh letih po odločitvi vlade izpolnjevala 
sprejeto nalogo, za katero je neposredno zadolženo Ministrstvo 
za kulturo in je predvideno, da bo dokončana prihodnje leto. 
Ministrica za kulturo tako le nadaljuje prevzeto nalogo in jo uspešno 
zaključuje. 

Za obnovo cerkve sv. Josipa v Obrovcu je Republika Slovenija 
preko Restavratorskega centra RS v Ljubljani po posameznih 
letih v obnovo vložila naslednja sredstva; 

1997 za izdelavo projektov in pripravljalna dela za restavriranje: 
4.900.000,00 SIT 

1999 za stavbno obnovo in projekta restavracije oltarjev: 
10.000.000,00 SIT 

2000 za celovito obnovo: 
19.999.999,99 SIT 

2001 za rekonstrukcijo lesenih elementov opreme: 
9.975.288,79 SIT 

Za dokončanje restavratorskih del na obeh marmornatih stranskih 
oltarjih bo potrebno zagotoviti še 24.000.000,00 SIT. 

Pomemben je posredni pozitivni odmev in učinek za izvajalce v 
širšem prostoru, saj so se poleg konservatorjev in restavratorjev 
iz Slovenije uveljavili tudi drugi slovenski izvajalci, še posebno 
gradbeniki, ki so celo zaslužili s konkretnim posegom v Obrovcu. 
Pozitiven odmev in odnos do Slovenije izpričuje možnost 
gospodarske naložbe, ki jo je v istem kraju po prenovi že dobil 
Elan. 

Delo in sofinanciranje v Obrovcu je zagotovo pripomoglo k dvigu 
ugleda države Slovenije in njenih državljanov. Tako ravnanje je 
nujno in pričakovano za vse države ES in tiste, ki se ES približujejo. 
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ODGOVOR SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE D.D. 

v zvezi s sklepom državnega sveta ob obravnavi Poročila SRD d. d. o izvajanju zakona o 

zaključku lastninjenja in privatizacije pravnih oseb v lasti SRD d.d. do 31.12. 2001  

Slovenska razvojna družba d. d. je v skladu s sklepom Državnega 
sveta Republike Slovenije, sprejetem na 76. seji, dne 8. 5. 2002, 
posredovala državnemu svetu del analize izvajanja aktivnosti 
Slovenske razvojne družbe d.d. na področjih: 

programa prestrukturiranja podjetij z državnimi obveznicami, 
razvojno projektnega financiranja, 

- izvajanja projektov Tehnološko razvojnega sklada RS ter 
privatizacije podjetij. 

Skladno s sklepom državnega sveta je poslala tudi poročilo o 
dogajanju v družbi DAN, d. d. in MYCYCLE, d. o. o. 

Analiza in poročila so na 
voljo v strokovni službi / 
državnega sveta. 

Sklep državnega sveta, sprejet 
na 76. seji, dne 8.5.2002, je 
objavljen v Poročevalcu državnega 
sveta, št. 10/2002 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije, Veleposlaništvo Republike Avstrije in 

Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo - izpostava Ljubljana so 

20. februarja 2002 pripravili konferenco ob obisku avstrijskega zveznega 

kanclerja dr. VVolfganga Schussla v Sloveniji na temo SLOVENIJA - AVSTRIJA 

- Preteklost in sedanjost 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je v pozdravnem 
nagovoru poudaril, da Slovenijo in Avstrijo, Ljubljano in Dunaj 
povezuje mnogo skupnih zgodovinskih in kulturnih dejstev. Dunaj 
je za Slovence stoletja pomenil najrazličnejše izzive: gospodarske, 
kulturne, državnopolitične in druge. Bil je uganka in hkrati cilj, saj 
nas je privlačil in vabil, da ga raziščemo. 

Vezi med Slovenijo in Avstrijo so se močno okrepile z ustanovitvijo 
univerze na Dunaju leta 1365. Marsikateri Slovenec je ostal mnogo 
dlje, kot si je sprva zamislil, nekateri pomembni znanstveniki in 
kulturniki pa so ostali celo življenje. Med vidna imena dunajske 
humanistične šole v drugi polovici 15. stoletja in v naslednjih 
desetletjih sodi vrsta Slovencev, ki so bili dekani, rektorji, diplomati 
in znanstveni raziskovalci, je dejal. Med njimi je težko Izpostaviti 
najpomembnejše, saj so s svojim delom pogosto orali ledino in 
tako v slovensko in evropsko zgodovino vtisnili izjemen pečat. 

V nadaljevanju je spregovoril o ustavni vlogi državnega sveta, ki 
je v desetih letih svojega obstoja veliko prispeval k oblikovanju 
mlade države in njenega novega demokratičnega sistema. Nje- 
govo sodelovanje z drugimi domovi evropskih parlamentov je 
pripomoglo, da smo svetu pokazali, da smo država, katere 
mednarodno priznanje ima trdne temelje in jasne smernice za 
prihodnost. To je priznala tudi Republika Avstrija. 

Številna dvo- in večstranska srečanja ter utrjevanje stikov z 
evropskimi senati so prispevali k temu, da Državni svet Republike 
Slovenije v letu 2002 predseduje Združenju evropskih senatov, in 
tudi v tej vlogi bomo nadaljevali dobro sodelovanje z avstrijskim 
Zveznim svetom. Dodal je, da sta avstrijski Zvezni svet in slo- 
venski državni svet ob vsestranski podpori ter v sodelovanju z 
vrsto ustanov in organizacij obeh držav leta 2000 izdala publikacijo 
z naslovom "Ustavni sistem Republike Avstrije". Dostopnost 
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avstrijskega ustavnega prava v slovenskem jeziku je pomembna 
za obe državi, saj razvoj prava v Evropi terja vse boljše poznavanje 
pravnih ureditev posameznih držav. Ob izidu te publikacije so 
slovenski državni svet, avstrijsko veleposlaništvo in Avstrijski 
inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, izpostava v Ljubljani, 
novembra 2000 pripravili odmevno slovensko-avstrijsko konfe- 
renco in s tem pokazali, da smo veliko bolj učinkoviti, ko sodelujemo 
v okviru skupnih projektov. 

Menil je, da lahko razumni politiki v takem vzdušju sodelovanja 
usmerjajo pogled ljudi k skupnim lastnostim narodov, posledica 
pa je iskanje stičišč in medsebojno bogatenje. To velja tudi za 
proces širitve Evropske unije in posebej za proces vključevanja 
Slovenije v to integracijo. Avstrija ima s tem bogate izkušnje, ki so 
lahko naši državi v veliko pomoč. 

Dr. VVolfgang Schussel, zvezni kancler Republike Avstrije, 
se je po pozdravu najprej opravičil za krajšo zamudo, saj so bili 
delovni pogovori daljši, kot so predvidevali, kar pravzaprav lepo 
kaže, kako dobri so odnosi med Slovenijo in Avstrijo. 

Poudaril je, da mu je zelo pri srcu filozofija, ki pravi, da lahko s 
pogovorom veliko dosežemo in marsikaj spremenimo. Ob tem je 
navedel star dunajski pregovor: "Šele pogovori združujejo ljudi". 
Če se med seboj poslušamo in se skušamo med seboj razumeti, 
lahko najdemo rešitev za še tako težak problem, je dejal in izrazil 
zadovoljstvo, da lahko v tako odlični družbi spregovori o zelo 
raznolikih in celovitih odnosih med Slovenijo in Avstrijo. 

Meddržavne in gospodarske odnose je ocenil kot odlične, medtem 
ko je za odnose med ljudmi dejal, da so drugačni, saj so posledica 
osebnih izkušenj, zgodovinskega in političnega razvoja, pa tudi 
predsodkov, o katerih se nihče ne sprašuje in nihče ne razmišlja. 
Čas združevanja Evrope je čas, da se oblikuje prihodnost skupnih 
interesov, v kateri bo mogoče premagati stereotipe preteklosti, in 
ki bi vendarle prinesla konec stalnega medsebojnega polaganja 
računov. Prihodnost mora biti priložnost za nekaj novega. Prepri- 
čan je, da projekt širitve Evropske unije pozna samo zmagovalce, 
rezultat pa bo izključno sad trdega dela. 

Opisal je, kako je sam doživljal vključevanje Avstrije v Evropsko 
unijo in vsa pretekla dogajanja v soseščini. Aprila leta 1989 je 
postal zvezni minister za gospodarstvo, tako da je zdaj že 13 let 
član zvezne vlade, zato je lahko spremljal celotno zgodovino 
razpada komunizma, padec železne zavese, razpad Jugoslavije 
in pozitivne strani prizadevanj Slovenije in Hrvaške za samo- 
stojnost, vzpon in preporod ter njuno pot do demokracije, tržnega 
gospodarstva in do želje po včlanitvi v Evropsko unijo. 

Ko se je Slovenija leta 1991 osamosvojila, so Avstriji manjkala še 
približno tri leta do polnopravnega članstva v Evropski uniji. Veliko 
časa so porabili s prepričevanjem ljudi, da je prihodnost Avstrije v 
večji, širši Evropi, ne pa v položaju nekje med zahodom in 
vzhodom, ki ga nekateri še danes zagovarjajo. Poudaril je, da ima 
Slovenija pri vključevanju v Evropsko unijo določeno prednost, 
saj lahko pri tem upošteva tudi avstrijske izkušnje. Še pomem- 
bnejše je, da v Sloveniji od začetka ni bilo nobenih dvomov glede 
tega, da želi svojo novo pridobljeno Samostojnost tudi mednarodno 
zavarovati. Slovenija je od začetka želela biti in je tudi bila del 
Evrope in zahoda, čeprav je res, da za to v Evropski uniji ni bilo 
preti-ranega navdušenja. 

Avstrijskega zunanjega ministra Mocka in nemškega zunanjega 
ministra Genscherja, ki sta močno podprla samostojnost Slovenije 
in Hrvaške in sta to tudi jasno poudarila, so označili celo kot 
izdajalca evropske ideje. Še danes se pogosto pojavlja vprašanje, 

ali ni bilo to jasno stališče nekakšna napoved krvavih spopadov, 
ki jih je sprožil Miloševič z Mladičem in drugimi generali, a 
zgodovina je že povedala svojo sodbo. Bilo je prav, da so zelo 
resno obravnavali željo ljudi po samostojnosti ter da so Avstrija, 
Nemčija in Italija od začetka podpirale in spremljale to pot, ne 
samo na papirju, ampak tudi z dejanji, s politično in z gospodarsko 
pomočjo. V številnih razgovorih ob tokratnem obisku je imel 
občutek, da Slovenci niso pozabili, da se takrat Avstrijci niso 
obnašali samo dostojno in evropsko, ampak tudi pravilno. 

Ko je Avstrija leta 1994 sklenila pridružitvena pogajanja, je bil še 
kot minister za gospodarstvo namestnik Aloisa Mocka v pogajalski 
skupini. Nikoli ne bo pozabil, kako težka so bila pogajanja, na 
katera so šli s pretiranimi predstavami in iluzijami. Mislili so, da 
Avstriji ne bo treba prevzeti celotnega "acquisa", da se na področju 
gospodarstva, še posebej kmetijstva, ne bo treba prilagoditi tako, 
kot so se, in da bodo prehodna obdobja daljša. Izhodiščne pozicije 
so morali precej spremeniti, vendar so na koncu le dosegli dober 
rezultat. Izrazil je upanje, da se je Slovenija iz njihovih izkušenj 
marsikaj naučila. 

Za vedno si je zapomnil tudi to, da je na zaključnih razgovorih 
Alois Mock v svoji zahvali že takrat dejal: "Naslednji korak, 
spoštovane dame in gospodje, pa mora biti ta, da se bodo Evropski 
uniji pridružile države srednje in jugovzhodne Evrope. Druge 
možnosti ne more biti." Takrat je bil tudi sam začuden, da se 
avstrijski zunanji minister v prvi vrsti ni veselil dosežka Avstrije, 
ampak je že mislil na naslednjo strateško obveznost - takojšen 
začetek priprav na širitev. To je bila popotnica tudi zanj, saj ga je 
kmalu nasledil kot zunanji minister. Tako je leta 1998, ko je Avstrija 
predsedovala Evropski uniji, že začel pogajanja s šestimi najbolj 
razvitimi državami kandidatkami in v ostalih državah Evropske 
unije ga niso gledali z največjo naklonjenostjo. Pogajanja so vseeno 
dokaj hitro zaključili in Evropska unija je dobila šest novih članic. 

Ko je govoril o poteku pogajanj, je poudaril, da so sleherna 
pogajanja zelo zahtevna, včasih je treba v marsičem popustiti in 
od marsičesa odstopiti, a brez njih se ne bi mogli dogovoriti o 
najboljših pogojih za vse pogajalske strani. Pri vključevanju v 
Evropsko unijo je pogajalski manevrski prostor omejen s prevze- 
mom pravnega reda Evropske unije, ki ga je treba sprejeti. Temu 
se ni mogoče izogniti in tudi Slovenija ne bo izjema. 

V našem skupnem interesu, še posebej v interesu držav na 
zunanjih mejah Evrope, je, da se proces širitve Evropske unije 
zaključi, je bil odločen. Avstrija ima 1300 kilometrov zunanje meje 
s štirimi kandidatkami za vstop v Evropsko unijo, zato jo novi 
širitveni krog prav gotovo najbolj zadeva. To pomeni, da se mora 
sama zelo dobro pripraviti in hkrati pri tem pomagati kandidatkam. 
V nasprotnem primeru se bodo pojavile določene težave, posebej 
na področju gospodarstva. V Avstriji so se, denimo, soočili z 
velikimi težavami v transportu in pri špedicijah, za njihovo prema- 
govanje so morali ustanavljati celo delovne krožke oziroma sklade. 
Pomembno vprašanje v Avstriji je bilo tudi vprašanje trga delovne 
sile. Glede tega na pogajanjih namreč ni bilo mogoče najti enotne 
rešitve, zato je obveljala odločitev, da lahko tovrstna vprašanja 
rešujejo na bilateralni ravni. 

Potem se je dotaknil vprašanja jedrske energije in izrazil zado- 
voljstvo, da sta Avstrija in Slovenija z ustvarjalnim dialogom in s 
pomočjo Evropske komisije to vprašanje uspešno rešili. Tako je 
Slovenija poglavje jedrske energije lahko zaključila veliko prej kot 
Češka. Tehnični problemi, ki so se pojavljali na Češkem, prav 
gotovo niso utrjevali zaupanja Avstrijcev. Glede tega je zelo jasno 
povedal, da demokrati brez demokratične podpore in soglasja 
prebivalstva ne morejo doseči ničesar. Poudaril je, da tako v Avstriji 
kot v Sloveniji vedno potrebujemo državljane in njihovo 
razumevanje, potrebujemo pa tudi medije. Včasih imam občutek, 
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je dejal, da prav slednji velikokrat prezrejo drobne, pa vendarle 
pomembne in dobre rešitve različnih problemov. Navedel je primer 
odprtja mejnega prehoda Pavličevo sedlo, ki sta se ga udeležili 
polovici obeh vlad, in vse skupaj se je spremenilo v pravi ljudski 
praznik, le predstavnikov avstrijskih medijev ni bilo. Zanje je bilo 
pomembneje poročati o poplavah nekje v svetu. Ni ga užalostilo 
ali pretreslo to, da se sam ni pojavil v medijih, velika škoda pa je, 
da Avstrijcev niso obvestili o dogodku, ki je pomenil preseganje 
določenih problemov med sosednjima državama. 

Na to razmišljanje je navezal tudi ratifikacijo kulturnega spora-. 
zuma, do katere je vodila dolga pot pogajanj in usklajevanj, ko pa 
sta Avstrija in nato še Slovenija sporazum ratificirali, avstrijski 
mediji tega niso omenili niti z besedico. To je velika škoda, saj ne 
moremo računati na podporo državljanov, če ti niso seznanjeni 
tudi s pozitivnimi stvarmi, je dejal. Njihovo podporo bomo imeli 
samo takrat, ko bodo vsi sodelovali v politiki, in sicer kot tisti, ki 
rešujejo probleme, in ne kot tisti, ki probleme povzročajo. To velja 
tudi za medije, ki morajo znati opisati tudi rešitve, ne pa, da 
državljani dobijo vtis, da se vedno znova pojavljajo samo nerešljivi 
problemi. 

Podobno kritično je ocenil tudi druge evropske medije, ki nenehno 
poročajo samo o nerešenih problemih, rešena vprašanja pa 
komajda omenijo. Zato so preprosti ljudje tako zaskrbljeni, ker ne 
vedo dobro, kako se stvari razvijajo. Nekateri so zaskrbljeni zaradi 
hitrosti razvoja, drugi zaradi nepreglednosti ali kompleksnosti 
procesov. Slednje je po njegovem mnenju razumljivo, saj je Evropa 
zelo zapleten projekt, mehanizmi so včasih celo za strokovnjake 
izjemno težki, nepregledni in težko razumljivi. Državljani se torej 
upravičeno sprašujejo, ali lahko sploh kaj povedo, kako lahko 
uveljavljajo svoje legitimne interese in ali res lahko verjamejo, da 
so jih pristojni v njihovem imenu tudi uresničili. 

Prav zato so ti interesi v središču njegove pozornosti. Ko je febru- 
arja 2000 postal kancler, je približno 60 odstotkov avstrijskega 
prebivalstva nasprotovalo širitvi Evropske unije na vzhod. S 
konkretnim delom so dosegli, da se zdaj 60 odstotkov Avstrijcev 
zavzema za širitev, nasprotnikov pa je 40 odstotkov. To so dosegli 
brez pritiskov, brez velikih kampanj, ampak samo z odgovornim 
strokovnim delom in uveljavljanjem zelo dobrih meddržavnih 
sosedskih odnosov. 

Ta rezultat je še pomembnejši, ker širitev Evropske unije bolj kot 
druge države neposredno prizadeva Avstrijo, ki na vzhodu meji 
na kar štiri kandidatke, tudi na Slovenijo. Zato jim je veliko do tega, 
da Slovenija kar najbolje konča pogajanja in da Avstrija hkrati kar 
najbolje uveljavi oziroma ohrani svoje interese. Zaveda se, da 
nekatere elemente pogajanj Slovenci čutijo kot pritisk, vendar 
temu v resnici ni tako. Prepričan je, da se Slovenija pogaja dobro, 
po predvidenem časovnem načrtu, in ko bo postala partner v 
novi združeni Evropi, bo to prednost tako zanjo kot za Avstrijo. 

V nadaljevanju se je osredotočil na položaj sosedov In razvoj 
dobrih medsosedskih odnosov ter dejal, da je biti sosed izjemna 
priložnost, a je včasih tudi težko. Navedel je primer družine, v 
kateri se nekdo želi postaviti na lastne noge in zato prekine 
komunikacijo z drugimi družinskimi člani. Ni naključje, da Biblija 
od nas zahteva ljubezen do bližnjega, saj je v resnici najlažje 
ljubiti tistega, ki je zelo daleč, kar dokazujejo številni primeri iz 
resničnega življenja. Tako se tudi najbolj vroče razprave vrstijo 
prav med neposrednimi sosedi v Evropski uniji, kar ponovno 
kaže na to, da je sosedstvo težko, obenem pa izjemna priložnost, 
kot je že prej večkrat poudaril. Avstrija in Slovenija sta po njegovem 
mnenju na poti ustvarjanja evropskega modela dobrega sosed- 
stva, s katerim lahko Evropi dokažeta, kako se dobro in razumno 
rešujejo še tako občutljivi problemi, včasih tudi zgodovinsko 
obremenjeni, pa naj bodo to vprašanja narodnostnih manjšin, 
ekologije ali česa drugega. 

Ob tem je spregovoril še o strateških regionalnih partnerstvih. 
Avstrijci in Slovenci so soustanovitelji skupine H8, ki jo sestavlja 
osem manjših in večjih držav; svojo pozornost namenjajo dolo- 
čenim humanitarnim temam kot so položaj otrok, še posebej 
njihova revščina, odstranjevanje kopenskih min in drugo. Pri tem 
ni pomembno, ali smo velika ali majhna država, je zatrdil. Naša 
velikost je odvisna od naših prizadevanj, pripravljenosti vložiti 
čas v reševanje problemov, od naše ustvarjalnosti in od naše 
pripravljenosti, da skupaj nekaj storimo. 

Če bi se natančneje ozrli v preteklost, bi ugotovili, da smo Avstrijci 
in Slovenci s skupnimi močmi že marsikaj postorili, vendar je to 
širši javnosti premalo znano. Imam občutek, je dejal, da v javnem 
mnenju naših dveh držav prevladuje medsebojno nezaupanje. 
Zato bi bilo dobro, da bi odlična dela, ki so jih napisali zgodovinarji, 
pisatelji in novinarji obeh držav, predstavili javnosti, ki bi tako 
videla, da so se tudi v komunističnih časih pogosto razvile različne 
opcije, ki so na stvari gledale drugače. 

Čas združevalnih procesov je priložnost, da marsikaj popravimo. 
Prav evropski združevalni proces naj bi nas opogumil, saj so 
države v njegovem okviru premagale včasih stoletja nerešljive 
probleme. Sloveniji in Avstriji naj bi bilo nekoliko lažje, saj si obe 
državi v svoji sedanji obliki nimata kaj očitati. Prednosti tesnega 
sodelovanja so tako očitne, da jih ni treba posebej naštevati, in 
boljših pogojev, kot jih imamo za skupno prihodnost zdaj, nismo 
imeli še nikoli, le potruditi se moramo, da vsebine, ki jih je še treba 
rešiti, očistimo emocij. Sosedje se namreč pogosto nagibajo k 
temu, da bolj odkrito kritizirajo sosede, kot druge. Prav je sicer, da 
smo priče in udeleženci kritičnih razprav, vendar moramo razmi- 
šljati tudi pozitivno in z razumevanjem. Potrebujemo več kot samo 
korektne odnose. Poudaril je, da sta si s predsednikom slovenske 
vlade dr. Janezom Drnovškom zastavila cilj, da bosta to pot 
prehodila dosledno, v smislu pravega partnerstva. Cilje želita 
doseči z razumevanjem, odločnostjo, pa tudi z osebnim prija- 
teljstvom. Ko bo Slovenija v pridružitvenih pogajanjih potrebovala 
konkretno podporo, bo Avstrija vedno na voljo z dejanji in nasveti. 

V obdobju do polnopravnega članstva Slovenije v Evropski uniji, 
bi morali obe državi močneje poudarjati in predstavljati kulturne in 
gospodarske povezave, ki se jih včasih ne zavedamo dovolj. 
Denimo, med Avstrijo in Slovenijo glede na število prebivalstva 
poteka veliko večja trgovinska menjava kot med Slovenijo in Rusijo. 
Tudi Belgija ali Poljska sta za Avstrijo po obsegu trgovinske 
menjave manj pomembni kot Slovenija, v kateri je Avstrija s svojimi 
podjetji največji tuji vlagatelj. To je posledica dejstva, da Slovenija 
ni rizično tržišče, ampak tržišče, na katerem avstrijski gospodar- 
stveniki vidijo veliko priložnosti. Dejal je, da lahko drug drugemu 
pomagamo tudi v jugovzhodni Evropi, in s skupnim delom 
dosežemo, da pride do različnih oblik sodelovanja na gospodar- 
skem, kulturnem in še mnogih drugih področjih. 

Nadalje je opozoril na dobro in uspešno sodelovanje avstrijskih in 
slovenskih univerz, številne uresničene štipendijske programe, 
na veliko število slovenskih študentov, ki v Avstriji študirajo 
umetnost, in na splošno kulturo obeh narodov, ki ju je povezovala 
v preteklosti in ju povezuje še danes. Po njegovem mnenju moramo 
bolj izpostaviti, da je avstrijski skladatelj Gustav Mahler deloval v 
Ljubljani, da je Plečnik prav v Ljubljani začel svoj zmagoviti pohod 
v svet arhitekture in da bodo 300 letnico Slovenske filharmonije 
počastili tudi v Avstriji. Velika škoda je, da Evropejci morebiti 
premalo vedo o vseh teh skupnih dosežkih, je dejal. 

Ta del svojega predavanja je dopolnil z informacijo, da ga prihodnje 
leto čaka častna dolžnost otvoritve dogajanj v Grazu kot kulturnem 
mestu Evrope 2003, ob čemer je Izrazil upanje, da bo to več kot 
samo regionalni dogodek, in dodal, da bo imel pomembno mesto 
v okviru tega projekta tudi arhitekt Plečnik. S to informacijo je želel 
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zbuditi zanimanje za dogajanje v Grazu in opozoriti na možnosti, 
ki jih imamo v okviru pridružitvenih programov.To so skladi, vredni 
več milijonov evrov, s katerimi lahko uresničimo marsikateri skupni 
program. Nekateri programi bodo dotirani v vrednosti od 50 do 60 
milijonov evrov, kar je precej denarja, in zelo pomembno je, da 
bomo ta sredstva lahko dolgoročno uporabljali. Namenjena bodo 
za izobraževanje, za varovanje okolja in voda ter skupne projekte 
industrijskih ali obrtnih podjetniških parkov, zato je prav, da glede 
teh stvari že zdaj nastajajo skupne vizije. 

V nadaljevanju je dejal, da bo Evropa morala postati "global player". 
Skupno valuto že ima, imeti bo morala tudi skupno gospodarsko, 
obrambno in zunanjo politiko, hkrati pa bodo morale države članice 
imeti pravico odločanja v vseh procesih, da Evropa ne bi postala 
centralizirana tvorba. Zato bo morala Evropska unija določene 
stvari prenesti na države članice in na regije oziroma dopustiti 
razvoj držav članic in regij. Pri tem je izpostavil velik pomen 
regionalnega modela, kajti prav to bo tista Evropa, ki bo zanimiva 
za državljane, je menil. Spoznali bodo, da imajo v tej skupnosti 
večje možnosti razvoja, da sta skupna valuta in skupno tržišče 
dela zelo pomembna in da se jim odpirajo možnosti, ki jim jih ostali 
svet lahko zavida. Tako se bo Evropa v prihodnosti razvijala na 
dveh ravneh - ravni skupne, visoke evropske politike in ravni 
regionalnega sodelovanja. Za slednjega je dejal, da ga je treba 
skrbno negovati, poleg tega pa je treba ohranjati tudi kulturo kot 
enega bistvenih elementov evropske identitete. 

Ob zaključku svojih razmišljanj in pogledov na razvoj odnosov 
med Avstrijo in Slovenijo ter na širitev Evropske unije je Sloveniji 
zaželel vztrajnosti in dovolj moči v zadnjem krogu pridružitvenih 
pogajanj. Ne glede na težavnost in zapletenost posameznih krogov 
pogajanj je pomembno, da bo končni rezultat pozitiven za 
Slovenijo, za vse nas, predvsem pa za našo skupno Evropo, je 
poudaril. 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je dr. Wolfgangu 
Schusslu zahvalil za veliko spodbudnih misli, predlogov in 
napotkov za zaključna pridružitvena pogajanja in za še bolj 
ustvarjalno sodelovanje med sosednjima državama. Izrazil je 
zadovoljstvo, da je dr. Schiissel potrdil pravilnost usmeritve 
državnega sveta, avstrijskega veleposlaništva v Ljubljani in 
ljubljanske izpostave Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugo- 
vzhodno Evropo, ki predstavlja zgleden primer sodelovanja 
institucij dveh sosednjih držav. 

Dr. Miroslav Polzer, vodja ljubljanske Izpostave Avstrijskega 
Inštituta za vzhodno In jugovzhodno Evropo, je najprej pred- 
stavil inštitut ter sodelovanje njegove ljubljanske izpostave s 
slovenskimi institucijami. Povedal je, da se izpostava v Ljubljani 
od leta 1999 uradno imenuje Austrian Science and Research 
Liaisons Office Ljubljana ter da je njena naloga pospeševanje in 
podpiranje gospodarskega sodelovanja med Avstrijo in Slovenijo. 
Eden izmed njihovih najpomembnejših partnerjev je Državni svet 
Republike Slovenije, s katerim so pripravili že več kot petnajst 
razprav o vstopu Slovenije v Evropsko unijo in o odnosih med 
Avstrijo in Slovenijo. Pri tem je izpostavil slovensko-avstrijsko 
gospodarsko konferenco 29. februarja 2000, ko se je dobro 
sodelovanje še posebej izkazalo. 

V nadaljevanju je predstavil knjigo "Avstrija - Slovenija, prete- 
klost In sedanjost", ki sta jo v sodelovanju z veleposlaništvom 
Republike Avstrije izdala z veleposlanikom dr. Ferdinandom 
Mayrhofer GrOnbuhlom. Izšla je pri Cankarjevi založbi, ki je ob tej 
priložnosti sodelovala z založbo Wieser iz Celovca, v njej pa so 

zbrani članki slovenskih avtorjev ter nemško in slovensko govo- 
rečih avtorjev iz Avstrije. Prispevki v knjigi so deloma predavanja 
z medijskega simpozija "Slovenija in Avstrija na poti k partnerstvu 
v EU" (Ljubljana, 16. maj 2000), deloma pa prispevki, ki so bili 
dodani nemškemu zborniku predavanj s tega simpozija v okviru 
časopisa Europaische Rundschau, prvi zvezek, leto 2001. 

Uvodni besedi sta prispevala zvezni kancler Republike Avstrije 
dr. VVolfgang Schiissel in predsednik Vlade Republike Slovenije 
dr. Janez Drnovšek, kar je posebno priznanje in izraz želje po 
dobrih sosedskih odnosih med Slovenijo in Avstrijo. Obe uvodni 
besedi, napisani v duhu meddržavnega prijateljstva in partnerstva, 
sta knjigo zelo obogatili. 

V knjigi so zbrani članki strokovnjakinj in strokovnjakov s področij 
zgodovinopisja, novinarstva, politike, prava in znanosti, obrav- 
navajo pa naslednje teme: 

Nacionalni stereotipi med sosedi 
Ernst Bruckmuller 

- Nacionalizacija zgodovine in nastanek sovražnih predstav o 
sosedih - Slovensko-nemški (avstrijski) primer 
Peter Stich 

Karikatura kot vir modernih stereotipov: Avstrijci-Slovenci 
Arnold Suppan 

Dva različna pojmovanja naroda 
Andreas Morltsch 

Strah pred ponovitvijo zgodovine 
Peter Vodopivec 

Nemško govoreča narodna skupnost v Sloveniji in AVNOJ 
Štefan Kamer 

Usoda "Nemcev" v Sloveniji 
Dušan Nečak 

- V nasprotju s prerokbami sposobna za življenje 
Viktor Meler 

Podoba Avstrije v Sloveniji 
Martin Pammer 

Podoba Slovenije v avstrijskih javnih občilih 
Mojca Drčar Murko 

Ko postane nezaupanje načelo 
Karln Knelssl 

S stališča koroških Slovencev 
Ivan Lukan 

- Sodelovanje med Državnim svetem Republike Slovenije in 
Avstrijo 
Tone Hrovat 

Razvoj manjšinske zaščite v Avstriji in Sloveniji 
Mlrjam Polzer-Srlenz 

- Čezmejno sodelovanje - izhod iz nacionalistične miselnosti in 
pot do trajnega miru v. Evropi regij 
Bernard Sadovnlk 

- Znanstveno sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo 
Miroslav Polzer 
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Gospodarsko sodelovanje med Avstrijo in Slovenijo 
Miroslav Polzer 

Seznam zanimivih mrežnih naslovov v Sloveniji in Avstriji 
Vesna Kalčlč 

Dr. Miroslav Polzer se je v svojem imenu in v imenu veleposlanika 
Republike Avstrije zahvalil vsem, ki so prispevali k njeni uspešni 
izdaji. 

Dr. Arnold Suppan, profesor zgodovine na Univerzi na Du- 
naju, predsednik Avstrijskega instituta za vzhodno In 
lugovzhodno Evropo in član avstrijsko-slovenske komisije 
zgodovinarjev in pravnikov, je govoril o slovensko-avstrijskem 
sodelovanju na področju raziskovanja zgodovine. Uvodoma je 
dejal, da zgodovinska znanost, ki je zelo pomembna za obe strani, 
temelji na skoraj banalni zgodbi uspeha, saj v tem primeru 
zgodovinarji niso sledili politikom, ampak so bili korak pred njimi. 

Začelo se je sredi sedemdesetih let, v obdobju napetih političnih 
in znanstvenih odnosov med Avstrijo in Jugoslavijo. Leta 1972 je 
namreč prišlo do tako imenovanega juriša na krajevne table na 
Koroškem in znova so se razgrela čustva o vprašanju manjšin. 
Leta 1976 je sledilo ugotavljanje števila pripadnikov manjšin, za 
katerega je dunajska vlada dobila zeleno luč s sprejemom zakona 
o manjšinah. > 

V teh zelo napetih dneh med 12. in 15. oktobrom 1976 sta komisija 
za zgodovino Avstrije pri avstrijski Akademiji znanosti in Avstrijski 
inštitut za vzhodno in jugovzhodno Evropo skupaj z Združenjem 
zgodovinskih društev Jugoslavije organizirala prvo avstrijsko- 
jugoslovansko srečanje zgodovinarjev v Gosingu v Avstriji. Se- 
stalo se je 24 zgodovinarjev iz Dunaja, Graza, Salzburga, Ljubljane, 
Zagreba, Beograda, Sarajeva in Novega Sada, da bi na novo 
osvetlili avstro-ogrsko monarhijo in vprašanje južnih Slovanov v 
letih od 1848 do 1980. 

Poudaril je, da na srečanju ni šlo samo za vprašanje jugoslovanske 
ideologije, avstrijsko-madžarske izravnave, Badenijevo krizo, za 
politične usmeritve Slovencev na spodnjem Štajerskem, za 
aneksijo Bosne in Hercegovine in za cilje srednjih sil, ni šlo za 
habsburško nostalgijo, ki jih je povezovala. Šlo je za veliko več, in 
sicer za medsebojno človeško spoštovanje, za spoštovanje 
prizadevanj, trpljenja in bojev v preteklosti. 

Tako je udeležence tega srečanja Richard Plaschka opozoril na 
marmorno častno ploščo na dunajski univerzi, v katero so vkle- 
sana tudi imena slavnih Slovencev, med njimi Jerneja Kopitarja, 
Franca Miklošiča in Vatroslava Jagiča. Franc Zvvitter iz Ljubljane 
pa je poudaril pomen izobraževanja na avstrijskih univerzah in 
vpliv, ki ga je to imelo na avstrijsko in nemško znanost. Zvvitter je 
dejal, da je zgodovinopisje kot oblika bojev in nacionalnih političnih 
razprav konec 19. stoletja pripeljalo tudi do določene odtujitve 
med znanostmi in med ljudstvi. Dr. Suppan je menil, da te odtujitve 
še do danes ni bilo mogoče preseči. Zgodovinopisje in politična 
publicistika sta do konca leta 1970 še vedno bolj ali manj neprikrito 
odražala bojno razpoloženje, ki se je vleklo od konca prve in 
druge svetovne vojne dalje. 

V zvezi s tem je poudaril, da sta obe vodilni zgodovinski reviji v 
Celovcu in Ljubljani, Carinthia I in Zgodovinski časopis, med seboj 
bolj polemizirali kot pa strokovno utemeljevali svoja stališča. Pristaši 
koroškega stališča preprosto niso mogli ugotoviti, da zgodovina 
Koroške v zadnji tretjini 19. stoletja ni bila samo zgodovina 
miroljubnega sožitja dveh narodnosti, ampak da je bilo to obdobje 
načrtnega ponemčevanja slovenske manjšine v državi. Po drugi 
strani pa precej romantični nacionalizem slovenskega zgodovino- 
pisja nikakor ni mogel doumeti, da se je del koroških Slovencev 

kljub vsemu brez neposrednega ali strukturnega pritiska odrekel 
svojemu slovenstvu, ker so se mu ponudbe nemške manjšine 
zdele privlačnejše. 

V nadaljevanju je opozoril na dogajanja leta 1980, ko je po izredno 
težavnih pripravah nemško-slovenskega koordinacijskega odbora 
škofije Gurk-Klagenfurt ob 60. obletnici koroškega plebiscita 
Helmutu Rumplerju uspelo povabiti na simpozij v Celovec tudi 
češke, madžarske in srbske zgodovinarje. Posebna senzacija 
tedaj sta bila referata ljubljanskih zgodovinarjev Boga Grafe- 
nauerja in Janka Pleterskega. Bogo Grafenauer je med drugim 
analiziral koroški plebiscit in nekatere Milesove misije označil kot 
rezultat bojev določenih diplomacij ter kompromisov med velikimi 
silami. Z Jankom Pleterskim sta poudarila, da plebiscit ni bil 
zasnovan samo kot spor med Nemci in Slovenci, Alfred Ogris iz 
koroškega deželnega arhiva pa se je na omenjenem srečanju 
posvetil predvsem izseljevanju Slovencev oziroma odpuščanju 
slovenskih učiteljev in duhovnikov po plebiscitu. Oktobra 2000 so 
ta simpozij ponovili in se lotili podrobne analize prej omenjenih 
dogajanj. 

Dr. Suppan je v nadaljevanju poudaril, da je za razvoj dobrega 
sodelovanja pomembno tudi raziskovanje zgodovine Nemcev v 
Sloveniji, čeprav je bila ta tema v Sloveniji dolga leta tabu. Šele leta 
1984 je ljubljanska univerza pod vodstvom Janka Pleterskega 
pripravila raziskovalni pogovor na temo "Nemci v Sloveniji v letih 
1848 do 1941". Rezultati pogovora so bili predstavljeni leta 1988 
v seriji spisov Avstrijskega instituta za vzhodno in jugovzhodno 
Evropo. To je bila prva publikacija, ki so jo izdali v obeh jezikih, v 
njej pa so bili prvič predstavljeni tudi natančni historiografski in 
demografski podatki. V njej so izdajatelji zelo previdno opozorili, 
da je dobro sodelovanje za dobro partnerstvo še na preizkušnji. 
Zgodovinski položaj nemštva v vzhodni Evropi, na Baltiku in v 
Istri, njegovo vključevanje v zgodovino nacionalno-socialistične 
politike, njegov pregon in uničevanje so teme, ki zgodovinsko še 
vedno niso dovolj dorečene. Takratni minister za znanost Hans 
Tuppy je v svoji predstavitvi omenjene publikacije omenil tudi te 
teme in postavil vprašanje, ali so bili spodnještajerski in kranjski 
Nemci stari Avstrijci ali ne. Dr. Suppan je dejal, da je na to vprašanje 
pravzaprav odgovoril slovenski predsednik Milan Kučan, s 
stavkom, ki je postal skoraj krilatica: "Saj smo bili vendar vsi stari 
Avstrijci." 

Kot je povedal dr. Suppan, je Erhard Busek, takratni minister za 
znanost, leta 1989 s svojo pobudo za srečanje o ustanovitvi 
znanstvene izpostave Avstrijskega inštituta za vzhodno in 
jugovzhodno Evropo pri ljubljanski univerzi sprožil politični prelom. 
Srečanja, ki je bilo v stanovanju kolega in prijatelja Andreja 
Moritscha, so se udeležili Peter Mahringen, Hans Marte, zgodo- 
vinarji Feliks Bister, VValter Lukan, Peter Vodopivec, pa tudi dr. 
Suppan sam. Ob tem srečanju so se pojavila namigovanja, da 
želi Slovenija postati 10. zvezna dežela Avstrije, in takrat zelo 
pomembne osebe, kot sta bila Felix Ermacora iz Innsbrucka in 
Mirjana Markovič, žena Slobodana Miloševiča, so se spraševale, 
ali bo Dunaj nadaljeval tradicijo iz leta 1941. 

A mlada generacija je imela boljši nasvet, je poudaril. Nova 
slovenska demokracija se ni več želela podvreči staremu komu- 
nističnemu sistemu Miloševiča in je stremela za neodvisnostjo. 
Tako je že novembra 1990, torej še pred razglasitvijo neodvisnosti 
Slovenije, koroški Slovenec Feliks Bister prišel v Slovenijo kot 
prvi vodja izpostave v Ljubljani, za kar gre zahvala tudi takratnemu 
slovenskemu nadškofu Alojziju Šuštarju in škofu Egonu Kapellariju. 
Feliks Bister je bil zaradi svojega znanstvenega dela zelo cenjen, 
tudi pri politikih. 

Leta 1993 je bilo na Bledu prvo srečanje zgodovinarjev v samo- 
stojni Sloveniji, na katerem so raziskovali temo "Sosed v ogledalu 
soseda" in iskali odgovor na vprašanje, kako razgaliti marsikateri 
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negativni stereotip. Pod pokroviteljstvom ljubljanske izpostave 
Avstrijskega inštituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo pa je 
leta 1995 izšel prvi zvezek odlične izdaje "Slovenija na 
Jožefinskem zemljevidu v obdobju 1763 - 1787", ki jo je pripravil 
Vincenc Rajšp. 

Med drugimi srečanji je dr. Suppan omenil tisto v Lipici leta 1996, 
na katerem so se pretežno ukvarjali z vprašanjem slovenske 
nacionalne identitete v Avstriji, Jugoslaviji in Sloveniji. Dodal je, da 
se je tega srečanja udeležil tudi slovenski predsednik Milan Kučan. 
Opozoril je tudi na predgovor graškega pravnika in pravnega 
zgodovinarja Hermanna Baltla h knjigi Sergija Vilfana "Pravna 
zgodovina Slovenije". Iz tega predgovora je poudaril misel avtorja, 
da je to, kar je bilo izgubljeno v preteklosti, mogoče v prihodnje 
znova pridobiti. 

Dr. Suppan je izpostavil tudi vprašanje položaja knežjega kamna. 
Zakaj? Ko se je Slovenija osamosvajala in je na svojih takratnih 
denarnih bonih, ki so bili predhodnica tolarjev, upodobila knežji 
kamen, je Bogo Grafenauer v časopisu Delo nedvoumno ugotovil, 
da je knežji kamen simbol slovenskega ljudstva, ne pa slovenske 
države. Južna meja Karantanije, v kateri so vladali slovenski 
knezi, je bila namreč začrtana na Karavankah in s teritorialnega 
vidika knežji kamen ne more biti simbol države, ki leži zunaj tega 
zgodovinskega območja. Omenjeno razmejitev je leta 1979 potrdil 
tudi dunajski medievist Herwig VVolfram v svoji ediciji "Conversio 
Bagoariorum et Carantonorum" in v nizu zbirk o avstrijski zgo- 
dovini. 

Po besedah dr. Suppana so o zgodovini avstrijskega prostora 
spomladi leta 1992 razpravljali na simpozijih v Ljubljani, Gorici, 
Celovcu in Grazu. Nastal je trinacionalni zbornik "Katoliška reforma 
in protireformacija v spodnji Avstriji", v katerem so združena 
poglavja o teologiji, politiki, družbi in kulturi. Dejal je, da je uvodna 
razmišljanja za zbornik pripravil ljubljanski zgodovinar Vasilij Melik, 
in jih naslovil "Volitve v stari Avstriji na primeru kronskih dežel s 
slovensko govorečim prebivalstvom". Dr. Suppan je za zbornik 
tudi sam prispeval obsežen pregled o odnosih med Jugoslavijo in 
Avstrijo v letih 1918 in 1938, omenil pa je še več drugih pomembnih 
prispevkov, posebej prispevek Petra Vodopivca. Ta je opozoril na 
stalnice na slovenskih območjih v Avstriji, kot so gospodarsko 
obrobni položaj in multikulturna odprtost, hkrati pa tudi etnična in 
jezikovna ogroženost ter političnoideološka razdrobljenost. 

Zaradi velikih polemik, še posebej medijskih, ki so se razvile pred 
dobrimi dvajsetimi leti, se je zdelo, da določenih zgodovinskih 
vprašanj ne bo mogoče pravilno obdelati, je razmišljal naprej, pri 
čemer je mislil na Avnojske sklepe z 29. novembra 1944 in na 
usodo nemške manjšine po koncu vojne v Sloveniji. Kljub vsemu 
pa so z raziskavami in analizami uspeli osvetliti tudi ta vprašanja, 
je poudaril. Tako je slovenski zgodovinar Dušan Nečak v zborniku 
"Nemci v Sloveniji v obdobju 1941-1945" zbral rezultate razi- 
skovalnega projekta na to temo. Graški zgodovinar Štefan Karner 
pa je po naročilu Biroja za mednarodno pravo pripravil študijo o 
nemško govoreči narodnostni skupini v Sloveniji, v kateri je 
posebno poglavje namenjeno prebivalcem spodnje Štajerske, 
Kočevarjem in nemško govoreči skupini v Ljubljani. 

Vse našteto po njegovem prepričanju dokazuje, da so se 
zgodovinarji z vsemi zgodovinsko obremenjenimi vprašanji 
ukvarjali zelo odgovorno, strokovno in natančno, ter tako prispevali 
k odpravi problemov, ki so kalili odnose med dvema sosednjima 
državama. Tako zastavljeno strokovno sodelovanje zgodovi- 
narjev obeh držav je po njegovih besedah dober zgled novim 
generacijam, kako se lahko premagajo nezaupljiva sosedstva. V 
okviru tega sodelovanja se je razvila mreža prijateljstev, ki je lažje 
zdržala pritiske dnevne politike in medijskih zaostrovanj ter s 
srečanjem v Mariboru minulo jesen prispevala k izdaji skupnega 
zbornika o avstrijsko-slovenskih odnosih v 20. stoletju. 

Ob zaključku svoje bogate predstavitve sodelovanja avstrijskih 
in slovenskih zgodovinarjev se je vprašal, kako lahko regionalno 
sosedstvo še poglobimo in obogatimo. Po njegovem mnenju k 
temu prav gotovo ne prispevata samo gospodarstvo in politika, 
najmanj toliko prispevata tudi kultura in znanost in ne nazadnje 
dobri socialni odnosi. Za vse to pa je potrebna dobra materialna 
osnova oziroma denar in usposobljeni kadri. Treba se je torej 
vprašati, kdo bo na avstrijskih in slovenskih univerzah dal na 
voljo primerne ljudi, kdo bo zbral vse, kar je bilo doslej napisanega 
v obliki disertacij in diplomskih del, kdo ima dovolj jezikovnega 
znanja in podobno. 

Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju in izpostava Avstrijskega 
instituta za vzhodno in jugovzhodno Evropo v Ljubljani sta že 
pripravila ustrezno dokumentacijo, načrtujemo pa tudi skupno 
znanstveno strategijo za pridobitev sredstev strukturnih skladov 
Evropske unije za obsežnejše projekte, je povedal. V okviru 
sodelovanja zgodovinarjev moramo namreč veliko pozornosti 
nameniti krepitvi srednjeevropske identitete. Znanstveniki obeh 
držav se zavedajo, da sta Avstrija in Slovenija majhni državi, pa 
vendarle vsaka s svojo lastno identiteto. Prav zato je treba 
negovati večnacionalno sožitje, multikulturen način življenja in 
posredovanje vseh teh vrednot. Kot je marca leta 2001 dejal 
slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel, Avstrija in Slovenija te 
identitete ne smeta izgubiti, ampak jo morata s sodelovanjem 
ohraniti v združeni Evropi. 

Dr. Mitja Žagar, direktor Inštituta za narodnostna vprašanja 
v Ljubljani, se je pri oceni sodelovanja avstrijskih in slovenskih 
znanstvenikov pridružil oceni obeh predhodnikov. Poudaril je, da 
ima sodelovanje med avstrijskimi in slovenskimi raziskovalci in 
znanstveniki ter raziskovalnimi in znanstvenimi institucijami dolgo 
in bogato zgodovino, saj sta bili v preteklih stoletjih prav dunajska 
in graška univerza ključni za izobraževanje slovenskih inte- 
lektualcev. Po njegovem mnenju pozitivna ocena velja tudi za 
raziskovanje na področju etničnih študij, ob čemer je izrazil upanje, 
da se bo tako zastavljeno sodelovanje nadaljevalo, širilo in bogatilo 
tudi v okviru Evropske unije. 

V svoji razpravi se je omejil le na sodelovanje v obdobju po letu 
1991 in ga predstavil na podlagi podatkov, ki so mu bili dostopni in 
jih je izbral po lastnem občutku. Najprej je predstavil slovensko- 
avstrijsko raziskovalno in znanstveno sodelovanje ter izrazil 
prepričanje, da je še dovolj prostora za njegov nadaljnji razvoj, ki 
pa bo v veliki meri odvisen od možnosti financiranja. 

Na prvo mesto je postavil tradicionalno in razvejano sodelovanje 
ljubljanske In mariborske univerze ter njunih fakultet z avstrijskimi 
univerzami. Med slovenskimi fakultetami je izpostavil Filozofsko 
fakulteto z njenimi oddelki, Fakulteto za družbene vede, ljubljansko 
in mariborsko Pedagoško fakulteto ter Evropski center za etnične, 
regionalne in sociološke študije univerze v Mariboru. Med 
avstrijskimi pa je omenil univerze v Celovcu, na Dunaju, v Grazu, 
Innsbrucku in Salzburgu. 

Prav tako je razvito in bogato tudi sodelovanje med različnimi 
raziskovalnimi inštituti, med katerimi je na področju etničnih študij 
poleg Inštituta za narodnostna vprašanja izpostavil Znanstveno- 
raziskovalni center SAZU z njegovimi inštituti, Znanstveno in 
študijsko središče Republike Slovenije v Kopru ter Inštitut za 
geografijo, na avstrijski strani pa Avstrijski inštitut za vzhodno in 
jugovzhodno Evropo in njegovo Izpostavo v Ljubljani ter posebej 
Bolzmanove inštitute; eden teh inštitutov je nosilec trenutno 
največjega skupnega zgodovinskega raziskovalnega projekta 
"Narodno vprašanje na Koroškem v 20. stoletju", ki ga vodi prof. 
dr. Štefan Karner, in v katerem sodeluje veliko število slovenskih 
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in avstrijskih znanstvenikov. Tu so še humanistični inštitut na 
Dunaju, koroški inštitut za etnične manjšine (CIFEM) in inštituti, ki 
se ukvarjajo s tematiko s področja rasizma in nestrpnosti. 

Kot tretje je predstavil sodelovanje muzejev in drugih sorodnih 
institucij iz obeh držav. Tradicionalno dobro sodelujejo Koroški 
pokrajinski muzej, mariborski Muzej novejše zgodovine, kranjski 
Gorenjski muzej, Muzej novejše zgodovine Slovenije v Ljubljani, 
Slovenski etnografski muzej iz Ljubljane, Koroški deželni muzej v 
Celovcu in številni arhivi. 

Posebej je omenil tudi sodelovanje z raziskovalnimi inštituti 
slovenske manjšine v Avstriji, zlasti s Slovenskim znanstvenim 
inštitutom in Narodopisnim inštitutom Urban Jarnik iz Celovca. 

Pobude za sodelovanje, vključno s posameznimi raziskavami in 
strokovnimi posveti, dajejo tudi različne organizacije in društva 
koroških Slovencev, med katerimi je omenil slovensko gimnazijo 
v Celovcu in katoliški dom prosvete vTinjah. Prav tako pomembno 
je sodelovanje v okviru mednarodnih in regionalnih organizacij, 
kot so delovna skupnost Alpe - Jadran, srednjeevropska iniciativa, 
pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo, Evropska unija, OVSE 
ter Svet Evrope, pa tudi v okviru globalnih organizacij, denimo 
Združenih narodov in njihovih specializiranih agencij, zlasti 
Unesca. V okviru sodelovanja v delovni skupnosti Alpe - Jadran 
je izpostavil sodelovanje z manjšinskim uradom koroške deželne 
vlade in slovenskim Inštitutpm za narodnostna vprašanja, v okviru 
katerega inštitut redno sodeluje pri letnih kongresih evropskih 
manjšin. 

Nadalje je predstavil sodelovanje zgodovinarjev, jezikoslovcev, 
literarnih zgodovinarjev, etnologov, geografov, pravnikov, 
sociologov, politologov in drugih znanstvenikov pri konkretnih 
projektih. Ob tem je izrazil obžalovanje, da ne bo mogel nameniti 
več pozornosti delu posameznih avtorjev, med katerimi je omenil 
Theodora Veiterja, ki je na področju etničnih študij predstavljal 
nekakšno vez med raziskovalci pred in po 2. svetovni vojni. 

Med raziskavami je omenil terensko raziskovanje, ki poteka v 
občini Železna Kapla Bela, in sicer v okviru raziskovalnega projekta 
"Etnične identitete in medetnični odnosi v slovenskem etničnem 
prostoru!", ki ga vodi prof. dr. Albina Nečak-Luk, in v katerem 
poleg sodelavcev slovenskega inštituta sodelujejo še celovška 
univerza, Avstrijski institut za vzhodno in jugovzhodno Evropo, 
urad za manjšine koroške deželne vlade, pa tudi oddelek za 
manjšine urada avstrijskega zveznega kanclerja. Sodelovanje 
pri tem projektu se je začelo leta 1998 in še vedno uspešno 
poteka. Opozoril je, da gre za dolgoročen raziskovalni projekt, za 
katerega so že v letih od 1991 do 1998 opravili terenske raziskave 
v Monoštru, Lendavi in Izoli, v okviru katerih so raziskovalci 
zbrali obsežno empirično gradivo. Rezultati tega projekta so bili 
že objavljeni v nekaterih publikacijah, pripravlja pa se publikacija 
o študiji v Železni Kapli Beli. 

Pozornost je namenil tudi projektu o izboljšanju položaja Romov v 
srednji in vzhodni Evropi. Pri njem sodelujejo Avstrijski inštitut za 
vzhodno in jugovzhodno Evropo in njegova ljubljanska izpostava, 
Inštitut za narodnostna vprašanja in zagrebški Inštitut za migracije 
in etnične študije; sodelujejo tudi različne romske organizacije in 
Svet Evrope. Projekt poteka že od leta 1997 In v njegovem okviru 
je bilo organiziranih več konferenc in posvetov, izdali so tudi več 
publikacij. Projekt koordinirata mag. Vera Klopčič in dr. Miroslav 
Polzer. 

V 90. letih je potekal tudi projekt avstrijske nacionalne komisije 
Unesca o večplastni identiteti, ki ga je usklajeval prof.dr.Arne 
Haselbach, in prav zdaj se dogovarjajo o njegovem nadaljevanju. 
Rezultati prvega dela projekta so objavljeni v zborniku, ki ga je 
leta 1995 izdal Inštitut za narodnostna vprašanja. 

V projektu "Zgodovina in identiteta", ki ga v okviru Sveta Evrope 
usklajujeta prof. dr. Anton Pelinka in prof. dr. Kari Stuhlpfarrer, 
sodelujejo tudi sodelavci z ljubljanske Filozofske fakultete in 
Inštituta za narodnostna vprašanja. Pri tem projektu gre za 
primerjalno študijo, koliko in na kakšen način sta zgodovina in 
identiteta prisotni v srednješolskih oziroma gimnazijskih učnih 
programih in učbenikih pri različnih predmetih v Avstriji, na 
Madžarskem, Slovaškem ter v Sloveniji. 

V nadaljevanju se je dotaknil tudi konkretnega sodelovanja 
slovenskih in avstrijskih geografov. Kot primer je navedel sode- 
lovanje dr. Jerneja Zupančiča s prof. dr. Ernstom Steineckejem z 
univerze v Innsbrucku pri preučevanju socialne preobrazbe 
narodnih manjšin na Koroškem in v Kanalski dolini, s prof. dr. 
Michaelom Saubererjem s celovške univerze pri preučevanju 
prostorskega razvoja obmejnega območja ter s prof. Petrom 
Jordanom z Dunaja na področju etnične in regionalne kartografije 
srednje in vzhodne Evrope. 

Na koncu je omenil še mednarodni raziskovalni projekt, ki sega 
preko meja Slovenije in Koroške v jugovzhodno Evropo, delno pa 
tudi v aktivnosti pakta stabilnosti. To je sicer avstrijski projekt o 
institucionalizaciji etnične različnosti v postkonfliktnih družbah, ki 
ga usklajuje dr. Joseph Marko z univerze v Grazu, v njem pa 
poleg sodelavcev Inštituta za narodnostna vprašanja sodelujejo 
še partnerji iz Belgije, Bosne in Hercegovine, Italije, Nemčije, 
Španije, Velike Britanije in Zvezne Republike Jugoslavije, intenzivno 
pa sodelujejo tudi raziskovalci iz Zagreba in Reke. Hrvaški 
raziskovalci preučujejo, zakaj na začetku devetdesetih let v 
Gorskem Kotarju in v Istri ni prišlo do hujših zaostritev etničnih 
konfliktov, čeprav gre za dve etnično mešani območji, medtem 
ko je na ostalem območju Hrvaške v tistem času prišlo do 
precejšnjih etničnih zaostritev in vojne. Pomembno vlogo pri delu 
tega projekta ima tudi Avstrijski inštitut za vzhodno in jugovzhodno 
Evropo, ki finančno podpira prav omenjeno terensko raziskavo 
na Hrvaškem. 

Poleg vseh naštetih projektov se raziskovalci ukvarjajo še z vrsto 
drugih aktualnih tem - s problematiko štajerskih Slovencev v 
Avstriji, s problematiko Slovencev na Dunaju in v drugih večjih 
avstrijskih mestih, s problematiko gradiščanskih Hrvatov in drugih 
manjšin v Avstriji ter s problematiko manjšin v Sloveniji, vključno 
s problematiko "Nemcev" oziroma nemško govoreče skupnosti 
v Sloveniji. 

Dejal je še, da slika ne bi bila popolna, če ne bi poudaril velikega 
pomena publicističnega sodelovanja. Naštel je vrsto avtorjev, ki 
so pisali o številnih aktualnih temah in so bili na konferenci že 
omenjeni. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil vsem sodelujočim in 
poudaril, da bo tudi ta konferenca gotovo prispevala k obogatitvi 
dobrih sosedskih odnosov, k še boljšemu gospodarskemu, 
kulturnemu in znanstvenemu sodelovanju ter spodbudila 
sodelovanje še na drugih področjih. 
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Komisija državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Zadružna 

zveza Slovenije sta 28. marca 2001 pripravili posvet STANJE IN RAZVOJNE 

MOŽNOSTI ZADRUŽNIŠTVA V SLOVENIJI 

Predsednik komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Peter Vrisk, predsedujoči na posvetu, je uvodoma pozdravil 
predsednika državnega sveta, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano, predstavnike kmetijskih zadrug in hranilno-kreditnih 
služb ter podjetij zadružnega poslovnega sistema. 

Ugotavljal je, da je usoda kmetijstva in zadružništva v vladi in 
parlamentu, kjer pa ji politika reže tak ali drugačen kos kruha. 
Slovenska javnost je premalo seznanjena s problematiko kme- 
tijstva, zadružništva in hranilništva, zato ni mogoče pričakovati 
vladnih ali parlamentarnih odločitev, ki bi bile ugodne temu delu 
gospodarstva, čeprav danes kmetijstvo ne pomeni samo pridelave 
hrane, ampak bistveno več: ohranja podeželje, tradicionalne 
narodove vrednote in še marsikaj, kar znajo v razvitih evropskih 
deželah primerneje ceniti. Javnost sliši predvsem razprave o ceni 
mleka, mesa in drugih izdelkov, zaradi česar naj bi bila hrana 
draga, kar je za javnost predvsem negativno dejstvo. 

Nadalje je navedel nekatera zgodovinska dejstva, ki izpričujejo 
prek 130-letno tradicijo zadružništva, ki je s trdoživostjo preživelo 
prenekatere politične sisteme. Vendar nobena od držav, ki se je 
imela in se ima za socialno, ni mogla mimo podpore zadružništvu. 
To pa je vračalo in vrača skupnosti svoj pomemben prispevek, ki 
je večji, kot se ga marsikdo na Slovenskem sploh zaveda. V 
odločilnem trenutku pred vstopom v Evropsko unijo mora država 
uskladiti ali pripraviti še celo vrsto zakonov, ki naj bodo za- 
družništvu vprid, je sklenil svoj uvodni razmislek Peter Vrisk. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je menil, da je treba 
primerno relativizirati družbeni proizvod, čisto delovno silo s širšim 
državnim interesom, kjer kmetijstvo predstavlja pomembno 
nacionalno samozavest, potrebno za samostojnost posamezne 
države. Hkrati je opomnil na zgodovinsko izpričani obseg civilnih 
institucij, ki so bile namenjene podpori kmetijstva. Saj prav takrat, 
ko je šlo kmetu zelo hudo, so se ustanavljale prve hranilnice, prve 
zadruge. Danes pa se o zadrugah govori dokaj negativno. Zato je 
treba nenehno poudarjati bistvene principe zadružništva, njegov 
pomen in njegove cilje v sklopu organiziranega kmetijstva in razvoja 
slovenskega podeželja nasploh, zlasti ob pristopanju k Evropski 
uniji. 

Povzetek uvodnih referatov 

Mag. Franci But, minister za kmetijstvo, gozdarstvo In pre- 
hrano, se je najprej dotaknil zgodovinskega razvoja zadružništva 
na Slovenskem, ki je bilo opredeljeno predvsem kot samoorga- 
nlziranost in samopomoč različnih dejavnosti, medtem ko je danes 
na Slovenskem omejeno predvsem na kmetijsko zadružništvo, 
ki velja tudi v svetu za izjemno pomemben zadružni člen, nikakor 
pa ne edini in najbolj razširjeni. 

Zadružništvo je na eni strani izjemno potrebno današnjemu 
tržnemu gospodarstvu, pa tudi prihodnjim gospodarskim in 
družbenim tokovom, na drugi strani je zadružništvo v širšem 
mednarodnem kontekstu tudi v precejšnji krizi svojega poslanstva, 

ki se hkrati z globalizacijo svetovnih trgov in grobim tržnim 
gospodarstvom pojavlja navidez v protislovju. Zadruga na eni 
strani opravlja kot poslovna organizacija določene tržne funkcije 
in se na zunaj ne sme razlikovati od tistega, ki posluje z zadrugo. 
In vendar se bistveno razlikuje od delniške družbe ali družbe z 
omejeno odgovornostjo. V zadrugi gre za zavestno odločitev 
lastnikov, da zadruga kot poslovni subjekt ustvarja ustrezno razliko 
v ceni in tako išče način preživetja in nadaljnjega delovanja. 
Nekatere spremembe v zadružništvu so več kot nujne. Namreč, 
domala vse zadruge poslujejo s takimi ali drugačnimi težavami, 
vse pa z jasnim vedenjem, da bo ob tržni konkurenci težko obstati. 
Sicer bo zadružništvo deležno posebnega, bolj sprejemljivega 
tretmaja, vendar le v tistem ozkem delu poslovanja za svoje 
članstvo in za uresničevanje njihovih interesov, pri čemer se ne 
sledi donosu kapitala. 

Realna prihodnost na Slovenskem je v postopnem združevanju 
splošnih zadrug v blagovno kapitalsko centralo, upoštevajoč tudi 
dejstvo, da bo treba še vedno to ali ono zadrugo sanirati. O 
načinu združevanja in statusnih razmerjih pa bodo odločali v 
zadružnih vrstah. Prav tako je realno pričakovati, da bo prišlo tudi 
v mednarodnem smislu do širših zadružnih kapitalskih povezav, 
saj je to že realnost v Evropski uniji. Že do sedaj se je na Sloven- 
skem pokazala kot pravilna usmeritev sodelovanje zadružništva 
z blagovnimi sistemi, saj je na trgu delovalo bolj operativno. Skratka, 
vse bolj jasno postaja, da brez določenih kapitalskih nadgradenj, 
brez sistemov, v katerih imajo zadruge ali zadružniki svoje deleže, 
in ki delujejo po principu kapitalske logike, ni mogoče na daljši rok 
izvajati osnovnega poslanstva zadrug. 

V Sloveniji manjka, kar evropski prostor že pozna, zadružni sistem 
v kapitalskem smislu, kjer imajo zadružniki svoj primeren delež 
kapitala. Zato se postavlja temeljno vprašanje, kako v Sloveniji 
postaviti tržno uspešen poslovni zadružni sistem, blagovne 
centrale, ki bodo sposobne kupovati in vzdrževati kapitalski delež 
v delniških družbah, ki so del tako imenovanega poslovnega 
sistema. Če denimo, danes sistem Mercator diktira dogajanja na 
trgu, bi bila smiselna poslovna odločitev kupovanje njegovih delnic, 
z leti pa bi ga postopoma pridobili v svoj zadružni krog. 

V Sloveniji pa je posebej zaskrbljujoča kapitalska povezava med 
osnovnimi zadrugami in med zadružniki, ki morajo poslovati kot 
kapitalske družbe, sicer na trgu ne morejo biti uspešne, hkrati pa 
ne morejo pritrditi razlogu, zaradi katerega se zadružnik ali zadruga 
odloči kupovati in investirati v takšno delniško družbo. 

Pri oblikovanju blagovnih central pa je moč računati tudi na 
določeno investicijsko pomoč države; vse ostalo je stvar sistemov, 
je stvar zadružnikov, da sami odgovorijo na ta izjemno pomembna 
in poglavitna razvojna vprašanja. 

Na koncu je minister na kratko povzel, da je zadružništvo zelo 
širok pojem, da je v mednarodnem smislu in v slovenskem prostoru 
v določeni krizi, ki ni prvenstveno kriza"finančnega dela, ampak 
je prvenstveno kriza poslanstva in nadaljnjega razvoja. Kljub 
vsemu je izjemno potrebno, saj mora biti zadružništvo pogajalec 
z živilsko industrijo, če že ni zadružništvo samo hkrati tudi lastnik 
živilske industrije. Nedvomno pa je zadružništvo v tržnem gospo- 
darstvu, v globaliziranem svetu morda bolj potrebno, kot je bilo 
pred 20 ali 30 leti. 
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Tone Hrovat je uvodoma razmišljal, kaj bo dejansko treba ponuditi 
našim naslednikom čez deset, petnajst, dvajset let. Če so namreč 
v Evropski uniji že zdavnaj izračunali, da je kakih 50 % problemov 
vezanih na problematiko kmetijstva, in temu primerno so tudi 
zastavljeni proračuni, zakaj naj bi se v Sloveniji nenehno sklicevali 
zgolj na 3 % bruto družbenega proizvoda, ob tem pa pozabili, da 
je vrsta dejavnosti vezana na kmetijstvo in posledično od njega 
odvisna. * 

Ob tem je, citirajoč f uturologa dr. Galtunga, navedel primer korejske 
krize. Koreja se je v nekem trenutku zavestno usmerila v proi- 
zvodnjo računalnikov in avtomobilov. Kmetijstvo je zavestno 
zapostavila, češ da bo s tujim kapitalom tehnične in računalniške 
industrije kupovala poceni hrano na Kitajskem. Ko pa je tuji kapital 
ugotovil, da je Koreja malo preveč industrijsko samozavestna, je 
dosegel, da so se v Korejo vračale polne ladje z neprodanim 
blagom. In standard, ki je bil do tedaj v poprečju Evropske unije, 
se je v trenutku sesul. V hipu je bilo dva milijona delavcev na cesti; 
prišlo je do pomanjkanja, do lakote. To je dr. Galtung navajal kot 
poduk, da Slovenija mora graditi svojo samostojnost tako, da ji 
nihče ne more diktirati socialne podobe, kar se lahko zgodi, če 
ostane brez najbolj osnovnih potreb, brez hrane. Torej, če hoče 
Slovenija obstati v globalizirajočem se svetu kot samostojna 
država, si mora zagotoviti 70 do 80 % samooskrbe, saj prav 
hrana lahko neki naciji narekuje take ali drugačne posledice. 
Sovjetske zveze ni strla industrijska nemoč, pač pa pomanjkanje 
hrane. 

Agrokultura velja za pomembno vprašanje tudi zaradi središčne 
infrastrukture, v katero bo vmeščena Slovenija s svojo gospo- 
darsko in kulturno vlogo v Evropski uniji. Pri tem je pomembno, 
kakšno vlogo bodo imela slovenska mesta, ki tačas še vedno 
dihajo s podeželjem, in kakšno vlogo bo imelo podeželje samo, ki 
se drugače reflektira kot evropsko podeželje spričo vse večje 
kontaminacije evropskih mest. Toliko bolj je zato pomembno 
ohraniti kmetijske površine, ki jih je na Slovenskem le še za 10 
arov na prebivalca, v Evropski uniji pa 50 do 60 arov. 

Če ne bo Slovenija ohranila možnosti samooskrbe, zanesljivo ne 
bo suverena, pač pa bo hlapčevala Evropi. Seveda, s kmetijskimi 
površinami se ohranjajo še druge prednosti: raznolikost in lepota 
pokrajine, sorazmerna čistost tal, izvirnost in raznolikost kulinarike, 
vin, kulture, etnologije, arhitekture. 

Kot zanimivost je Hrovat navedel, da je Slovenija menda edina 
država na svetu, ki ima na prebivalca tri jablane stare sorte (velika 
drevesa). Zatem je opozoril na nekdanjo razvitost sadjarstva v 
slovenskih deželah. Še celo 1931. leta je Slovenija izvozila 61.000 
ton jabolk, na tisoče ton češenj, hrušk in še mnogo drugega sadja 
na Dunaj, v Innsbruck, Zurich, Munchen, Uhlm. Tam vse je bil 
bogat tržni prostor za slovensko sadjarstvo. Slovenija je bila tako 
že zdavnaj v Evropi, prej ko marsikdo drug. Na to dejstvo ne gre 
pozabiti. 

Nato je primerjalno nakazal naše razmerje do Evropske unije. 
Tam določajo standardi za kmetijo nekako 50 krav ali 100 glav 
mlade živine, mogoče 50 plemenskih svinj, 100 hektarjev poljščin, 
5 hektarjev nasadov. Pri tem je ugotovil, da se Slovenija lahko 
primerja le glede 5 ha nasadov, ali vinogradov, sadovnjakov ali 
vrtnin, s čimer naša kmetija že skoraj lahko preživi. Tu so primeri, 
izhajajoči že Iz tradicije. Na vsak način bo moralo preživeti 40 do 
60 tisoč mešanih kmetij, če želimo tudi ohranjati kulturno krajino. 
Da bi to dosegli, bi morali v Sloveniji spremeniti mišljenje, da 
kmetijstvo ni samo pridelava, reja, ampak je obvezno tudi 
predelava, trženje, turizem, rekreacija, kultura, šport, urejanje 
krajine ter z zaposlovanjem brezposelnih močan socialni vidik. 

Seveda, je menil Hrovat, je pri vsem tem potrebna visoka kakovost 
pridelave, s katero bo moč osvestiti in prepričati potrošnika. 

Slovenija ne bo mogla poskrbeti za kompleten spekter proizvodov, 
lahko pa poskrbi za izbranega, tudi bogatega evropskega po- 
trošnika.Treba pa se bo primerneje organizirati in zaščititi blagovne 
znamke. Sploh bi bilo treba celotno Slovenijo zaščititi kot vrt 
prihodnosti, kot naravni park, v katerega bi prihajal človek iz 
velemesta v prostem času, med dopusti, na stara leta in kjer bi bil 
pripravljen dobro storitev tudi dobro plačati. Toliko bolj je treba 
tedaj poskrbeti za pravšnje strateške pomene tistim funkcijam 
kmetijstva, ki so pomembni za državo, za narod, za slovensko 
samostojnost. Za vse to bo potrebno povezovanje in oblikovanje 
blagovnih znamk prav v zadružništvu, kjer naj imajo zadruge- 
zadružniki profit drug z drugim in ne drug proti drugemu. 

Ko je govoril o perspektivah kmetijstva, je posebej omenjal za- 
raščenost; na Slovenskem je že 200.000 ha zaraščenih površin, 
ob tem da Slovenijo pokriva 57 % gozdnih površin. Ničkaj 
vzpodbudno v primerjavi z letom 1931, ko je gozd pokrival le 35 
% vseh površin. Če bi od tistih 200.000 poraščenih hektarov 
samo 100.000 hektarov spremenili v pridelovalne površine, bi 
lahko pridobili 50.000 delovnih mest, kar bi ne bilo nepomembno 
v zagatni zaposlitveni politiki. Hrovat je tudi prepričan, da bi moralo 
priti kmetijstvo tudi v energetsko bilanco. Namreč, z biomaso in 
drugimi naravnimi energetskimi viri bi lahko pokrili 20 do 30 % 
potreb po energiji. 

Svoje razmišljanje je sklenil v prepričanju, da je treba gospodarjem 
na kmetijah posredovati tudi ustrezno znanje. Strateško pa je 
treba postaviti kriterije za strukturne spremembe in ustrezno 
prilagodljivost pri vstopanju v Evropsko unijo, saj ta hip v kmetijstvu 
ni tistih strukturnih sprememb, ki bi omogočile evropski standard. 

Peter Vrisk se je namenil spregovoriti širše o zadružništvu v 
Evropi, kjer je zadružništvo zelo razvita oblika povezovanja med 
ljudmi. Zato Evropa podpira zadružništvo z zakonodajo in 
primernim financiranjem. Glede na to, da je pri nas najbolj razvito 
kmetijsko zadružništvo, bo v naslednjih letih odigralo tudi 
poglavitno vlogo pri tem, da bi se čim več ljudi preživljalo s 
kmetijstvom in ostalo na podeželju. 

Danes kmetijsko in gozdarsko zadružništvo združuje v Sloveniji 
preko 23.000 kmetov in zaposluje preko 4.000 ljudi, ki se premalo 
zavedajo svoje moči, kadar se je treba pogajati z državo ali z 
drugimi oblastnimi dejavniki. Ta hip je v Sloveniji registriranih 544 
zadrug, od tega je kmetijskih in gozdarskih 180. Veliko število 
zadrug je le registriranih, so le na papirju. Pri kmetijstvu pa kar 80 
% vseh blagovnih tokov gre preko zadrug, ki so tudi članice 
Zadružne zveze Slovenije. Pa tudi tisti kmetje, ki niso člani zadruge, 
iščejo v zadrugi pomoč ali kako drugače sodelujejo z zadrugo. 
Prav pa bi bilo, da bi ustvarili pogoje, ki bi omogočali tudi drugim 
oblikam zadružništva, da bi koristno dopolnjevale kmetijsko in 
gozdarsko zadružništvo, denimo, hranilništvo, od koder je denar 
kmetu lahko direktno na razpolago. 

Zadružništva ne podpira le Evropa; s problematiko zadružništva 
se ukvarjajo mnoge mednarodne institucije: od mednarodne 
zadružne zveze, katere članica je tudi Zadružna zveza Slovenije, 
do generalne skupščine Združenih narodov.Ta je v zadnjih enajstih 
letih kar petkrat obravnavala problematiko zadružništva. Leta 
1989 je sprejela resolucijo o pospeševanju zadružne misli kot 
pomembnega sredstva gospodarskega in socialnega razvoja. 
Na ta način so združeni narodi prlpoznall posebnost zadružne 
miselnosti, ki narekuje, da moramo znati drug za drugega tudi kaj 
storiti. Tako naj se še posebej uveljavljajo moralne vrednote, ki naj 
pripomorejo h kvaliteti življenja. 

Povedal je, da prihaja tudi do preoblikovanja zadrug: od klasičnih 
do zadrug - hčerinskih podjetij, ponekod z omejenim članstvom in 
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usmeritvijo v proizvodnjo z visoko dodano vrednostjo. Tako bodo 
tudi v slovenskem prostoru potrebne določene spremembe 
zadružnega sistema, ki pa ne sme odstopati od temeljnih vrednot 
zadružništva, kot so: skrb za človeka, solidarnost, socialni vidik, 
čeprav v grobi bitki z ostalimi kapitalskimi združenji. 

Sicer pa na pomembnost skupnega nastopanja opozarja tudi Za- 
družna zveza Slovenije, ki usmerja k celostni podobi skupnega 
zadružnega nastopa. In ker je zadružništvo korektiv tržnega 
gospodarstva je prav, da bi država omogočila zadružništvu tisto 
pravo vlogo, tako da v tem delu gospodarstva dobi socialni vidik 
svoj pravi pomen. Zaradi posebnega pomena zadružnega 
povezovanja večina evropskih držav že v ustavi opredeljuje 
pomen zadružništva. Slovenija ga opredeljuje šele z zakonom o 
zadrugah, kjer v enem členu piše, da naj bi država podpirala 
zadružništvo, kar pa pomeni bore malo. 

Še posebej je Vrisk opozoril na problem nerazdelnega premoženja 
v zadrugah samih pa tudi v razmerju do deležev v živilski industriji. 
V nobenem primeru se ne bi smelo nerazdelno premoženje zmanj- 
ševati, pač pa bi se moralo jačati z naložbami. Nekatere zakonske 
določbe omejujejo zadrugam določene aktivnosti in dejavnosti; 
razvoj zadružništva zavirajo tudi tiste sheme drža"nih pomoči, ki 
predvidevajo za upravičence le gospodarske družbe, samostojne 
podjetnike ali samo društva in podobna združenja. Zato zadruge 
mnogokrat niso bile upravičene do državnih pomoči, kar dodatno 
zmanjšuje njihov konkurenčni položaj. 

Zaradi takšnih negativnih izkušenj je utemeljena pobuda, da bi se 
ob predvidenih spremembah ustave dopolnilo poglavje o gospo- 
darskih in socialnih razmerjih z določbo, ki bo zagotavljala 
svobodno zadružno pobudo in podporo zadrugam, ki s svojim 
delom v korist članstva prispevajo tudi k širšim družbenim koristim. 

Zadruge tudi ne morejo premeščati svoje dejavnosti ne svojega 
kapitala, kot to lahko počno nezadružna podjetja. Vendar zadruge 
v povezavi s članstvom rešujejo določena vprašanja globalizacije 
bolj učinkovito kot druge organizacije. Zato tudi mednarodne 
organizacije poudarjajo, naj države zagotovijo takšne pogoje, ki 
bodo podpirali in omogočili primeren razvoj zadružništva. 

Glede zakona o zadrugah je Vrisk menil, da je v svojih temeljnih 
statusno pravnih določbah primerljiv z ureditvijo v državah Evrop- 
ske unije in tudi s predlagano uredbo o evropski zadrugi. Sicer pa 
na dejavnost in položaj zadrug močno vplivajo tudi nekateri drugi 
predpisi. Zato je zadružna zveza večkrat opozarjala na potrebo 
po spremembi zakona, k čemur spodbuja tudi razvoj zadružništva 
v Evropski uniji. Ob tem bi bilo treba preučiti zlasti dva vidika: 
prvič - potrebnost in smiselnost, da bi za ureditev zadrug prevzeli 
nekatere nove rešitve, ki jih prinaša predlagani statut evropske 
zadruge; drugič - potrebo po specialni ureditvi določenih vprašanj 
za zadruge v določenih dejavnostih. Tako je predviden soobstoj 
zadrug, ustanovljenih po nacionalnih predpisih držav članic in po 
predpisih Evropske unije. 

Pri reformi slovenskega zadružnega prava bi bilo treba uporabiti 
v največji meri domače strokovno znanje. Posebej bi veljalo 
opozoriti na določene zadeve, npr. glede vračila podržavljenega 
zadružnega premoženja, saj postopki teko prepočasi, zaradi česar 
se zadrugam povzroča ogromna škoda. Naslednje vprašanje, ki 
terja zakonsko dodelavo, se nanaša na zadružne zveze, ki 
predstavljajo interese članic in jim zagotavljajo določene sveto- 
valne in druge podporne storitve, vključno z revizijo. Le-to bi 
kazalo še izboljšati, prilagodila naj bi se zadružnim posebnostim 
in različnim materialnim zmožnostim zadrug. 

Glede nadaljnjih razvojnih ukrepov je povedal, da naj bi generalna 
skupščina Združenih narodov še na letošnjem zasedanju sprejela 
posebno resolucijo s smernicami, ki naj bi vplivale na primerno 

mesto zadrug v sistemu ukrepov davčne, kreditne, gospodarske 
in druge politike držav ter na ustrezno mesto v izobraževanju na 
vseh stopnjah. In če se že Slovenija usmerja k Evropski uniji in če 
se mora ravnati po vseh predpisih unije, je prav, da bi se tudi do 
zadružništva primerno obnašala, upoštevajoč kriterije, ki jih ima 
Evropska unija za to obliko povezovanja kmetov in drugih 
občanov. 

Posebne ureditve je potreben davčni sistem, saj mednarodna 
organizacija dela ugotavlja, da zadruge zaradi nujne preglednosti 
svojega poslovanja občutijo breme mnogo bolj kot podjetniki, 
včasih celo bolj kot gospodarske družbe. Preučiti bi veljalo tudi 
vprašanje o prekvalifikaciji ristorna po sedaj določenih mejah kot 
davčne oprostitve v odbitno postavko - v priznani dohodek. 
Smiselna bi bila tudi ugodnejša davčna obravnava zadrug glede 
nerazdelnega premoženja oziroma njegovega povečevanja. 

Še posebej pa je Vrisk analiziral nacionalno prednost slovenskega 
kmetijstva v približevanju Evropski uniji zaradi pretežne zasebne 
lastnine, po drugi strani pa negativnost zaradi lastninske raz- 
drobljenosti. Ta problem bosta morala reševati tudi država in sklad 
kmetijskih zemljišč. Kratkoročno ne bo moč bistveno izboljšati 
posestne in demografske strukture, saj skoraj 3A kmetijskih 
površin leži na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko 
proizvodnjo. Prav te površine bi morala prednostno obravnavati 
tudi Evropska unija z večjimi podporami na hektar. Ko Slovenija 
prevzema pravni red Evrope, se tudi vedno bolj uveljavljajo 
neposredna plačila kmetom, ta pa niso odvisna od proizvodnje in 
blagovnih tokov; podpore za organizirano zadružno proizvodnjo 
pa so bile opuščene že v začetku 9(J. let. 

Tudi veterinarski predpisi zahtevajo nova vlaganja; veterinarski 
zakon je potreben določenih popravkov, podobno je tudi z 
zakonom o varstvu rastlin. 

Ob dejstvu, da 80 % kmetijskih blagovnih tokov poteka preko 
zadrug, se kaže problem v tem, da zadruge nastopajo na trgu 
vsaka zase. Kapitalsko povezano zadružništvo, o čemer je govoril 
tudi minister, bi se čisto drugače pogovarjalo z živilsko industrijo, 
z Mercatorjem, z bankami in tudi z drugimi gospodarskimi podjetji. 
Zadružna organiziranost, ki je zaradi razdrobljenosti slovenskega 
kmetijstva šibkejša, kot kažejo podatki o povprečni kmetijski 
zadrugi v Evropski uniji, se bo morala intenzivneje povezovati z 
notranjim prestrukturiranjem in z novimi pobudami v kmetijskih in 
gozdarskih zadrugah, upoštevajoč tudi socialne vidike zaposlenih 
v zadrugah. Svojo vlogo pa bo morala odigrati tudi lani oblikovana 
kmetijsko-gozdarska zbornica. 

Poglavitno vlogo bo morala odigrati tudi Zadružna zveza Slovenije, 
ki sicer poskuša vzpodbujati zadružno povezovanje, a stvari se 
pomikajo počasi. Zadružna zveza se zaveda nujnosti izobraže- 
vanja, zato pogosto organizira strokovne seminarje in predavanja. 
Na vsak način bo treba v naslednjih letih s sodelovanjem zveze 
in zbornice ter s pritiski na kmetijsko ministrstvo in na državo 
doseči boljše pogoje delovanja za naše zadružništvo, je sklenil 
svoj obsežni referat Peter Vrisk. 

Tomaž Sila, direktor Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije, 
je govoril o stanju in razvojnih možnostih zadružnega hranilništva, 
ki ima na Slovenskem že zelo dolgo tradicijo in je v času svojega 
obstoja preživljalo vzpone in padce. 

Od leta 1969 je zadružno hranilništvo v skladu z zakonom o 
hranilno kreditnih službah organizirano v hranilno kreditne službe 
(v nadaljevanju: HKS). Zakon ima sicer kar nekaj pomanjkljivosti, 
ki ovirajo ustrezen razvoj hranilništva, zlasti v odnosu zadrug in 
kmečkega prebivalstva do HKS. Osnovna pomanjkljivost zakona 
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je v nerešenem statusu HKS. Zakon nadalje opredeljuje odgo- 
vornost ustanoviteljev za poslovanje HKS, ne glede na kapital, ki 
ga v HKS dejansko primanjkuje; HKS so praviloma podkapita- 
lizirane. Ob usklajevanju z novo bančno zakonodajo nastaja prob- 
lem dvojnega obdavčevanja kapitala in celotnega premoženja 
ustanoviteljev. 

Velik problem so dejavnosti in komitenti HKS. Te službe namreč 
lahko poslujejo samo z ustanovitelji in s fizičnimi osebami, kar ni 
zadostna podlaga za širitev poslovanja in ustrezen razvoj. So- 
časno pa so izvzete določene dejavnosti: menjalniško poslovanje 
ter plasiranje denarja zunaj kroga fizičnih oseb in ustanoviteljev. 
Dalje zakon določa, da le Banka Slovenije daje HKS dovoljenje za 
finančno poslovanje. Zakon tudi ne opredeljuje statusnih 
sprememb, kot so pripajanje, spajanje, razdruževanje HKS, kar 
v dobršni meri onemogoča njihove aktivnosti. 

Nadaljnja težava je tudi zakon o bančništvi, ki uvaja v hranilništvo 
praktično enak način poslovanja kot velja za poslovne banke 
oziroma hranilnice. Vse zadruge kot ustanoviteljice HKS niso zmo- 
žne zagotoviti predpisanega osnovnega kapitala - milijon evrov. 
Zakon tudi določa, da mora HKS zagotoviti primerno kapitalsko 
ustreznost in spremljati velikost kapitala, kar pomeni, da se morajo 
finančni odnosi bistveno skrčiti. Če pa ni več primernega 
servisiranja, postane HKS kot finančni subjekt manj zanimiva za 
ustanovitelja. Zakonodaja predpisuje tudi način vlaganja oziroma 
plasiranja sredstev. Hkrati pa se v poslovanje HKS uvaja kar 
draga notranja in zunanja revizija. 

Vse navedene težave terjajo, da se HKS združujejo na regijski in 
državni ravni z namero, da ostane hranilništvo v okviru zadru- 
žnega poslovnega sistema v lasti kmetijskih zadrug in sedanjih 
ustanoviteljev. Potreben bi bil tudi nov zakon o kreditnih zadrugah. 

Opozoril je tudi, da poleg zunanjih otežujejo poslovanje HKS tudi 
notranje pomanjkljivosti: 

razdrobljenost HKS (v Sloveniji je 60 HKS z bilančno vsoto od 
30 milijonov do 30 milijard), 
ozek izbor storitev kot posledica razdrobljenosti, 
majhna produktivnost, merjena z bilančno vsoto na zapo- 
slenega; ta je še enkrat manjša kot v bančnem sistemu, 
podkapitaliziranost HKS, ker zakon o HKS ni zahteval kapitala, 
dvojnost finančnih institucij (banka vzporedno s sistemom 
HKS. 

Vendar so se ustanovitelji HKS v Sloveniji odločili za enotno HKS 
zaradi zaprte lastniške strukture (znani ustanovitelji in prihajajoči 
lastniki). Z enotno HKS se zagotavlja, da se kmečki denar obrača 
znotraj specifičnega agrosektorja in se tako zagotavlja lastna 
finančna osnova. Zelo pozitivna je tudi povezava realnega 
poslovanja v smeri: kmet - kmetijska zadruga - HKS. Cela vrsta 
opravil se dogovori na enem mestu; večina HKS je organiziranih 
po zadrugah in so z njimi izredno povezane, tako da je odnos do 
komitentov drugačen, gre lahko za bolj osebno obravnavo. 

Organizacija skupne HKS je zastavljena tako, da zagotavlja 
decentralizacijo odločanja na posameznih poslovnih enotah 
oziroma na blagajniških mestih, kjer bodo pri odobravanju kreditov 
In pri drugih poslih imeli pomembno vlogo ustanovitelji in kreditni 
odbori, organizirani v okviru poslovne enote. Na vsak način pa je 
HKS lahko bolj fleksibilna do svojih komitentov kot poslovna 
banka, ker laže zaznava njihove potrebe. 

Čeprav so že dosežene nekatere ugodnosti, npr., da ni davka od 
dobička, če se ta razporeja v rezerve, da ni davka na bilančno 
vsoto, da nI stroškov nadzora Banke Slovenije, pa bo treba 
določene ugodnosti še doseči, med drugim: 

- enostavnejše vodenje in upravljanje v skladu z zakonom o 
kreditnih zadrugah, 

- revizijo na daljše obdobje, npr. na dve leti in ne vsako leto, 
- možnost, da se del obvezne rezerve lahko izpolnjuje v vred- 

nostnih papirjih. 

Med pomembna pričakovanja pa sodijo: 

uskladitev HKS z zakonom o bančništvu in sklepom Banke 
Slovenije 
postavitev organizacije, ki bo omogočala podoben način 
poslovanja kot do sedaj, ob upoštevanju bančnih načel poslo- 
vanja in zakonodaje, 
ureditev pravnega statusa HKS kot kreditne zadruge, 
ugodnosti, ki bi omogočale in stimulirale nadaljnji razvoj, 
sprememba davčne zakonodaje, ki ne bi destimulirala HKS v 
odnosu do svojih ustanoviteljev, 

- večina sredstev, namenjenih za kmetijstvo, naj se transferira 
preko HKS (subvencije, državne pomoči, sredstva SAPARD, 
sredstva lokalnih skupnosti), 

- konkretna pomoč pri prestrukturiranju hranilništva v smislu 
nepovratnih sredstev kot pomoči za saniranje položaja 
nekaterih najbolj kritičnih HKS, 

- pridobitev dodatnega kapitala za okrepitev kapitalske moči 
HKS, 
podpora pristojnih institucij pri sodelovanju na mednarodnih 
razpisih. 

HKS morajo tudi v prihodnje ostati zadružne organizacije. Delovati 
morajo po zadružnih principih v statusnem smislu in hranilništvu 
prilagojeni bančni zakonodaji v poslovnem smislu, vsekakor pa v 
tesni povezavi z zadrugami in drugimi ustanovitelji, je sklenil svoje 
razmišljanje direktor Zveze hranilno kreditnih služb Slovenije. 

Slavko Pukl, vodja službe za ekonomske odnose In sekretar 
odbora obrtnih zadrug pri OZS, je govoril o stanju, problemih 
in perspektivah obrtnega zadružništva v Sloveniji. Uvodoma je 
navedel zanimiv podatek, da je pred dvajsetimi leti to zadružništvo 
v Sloveniji doživljalo zlato obdobje, saj je bilo v obrtne zadruge 
povezanih 8.600 obrtnih podjetij, v avtoprevozniške zadruge pa 
5.000 avtoprevoznikov; povezovalni razlogi so bili v oprostitvi 
prometnega davka za poslovanje prek zadrug. 

V nadaljevanju pa je navajal prednosti in slabosti zadružništva. 

Med prednosti je štel: 
- da člani poslovno sodelujejo z zadrugo, pri čemer ima kapi- 

talska udeležba podrejen pomen, 
- da v zadrugi ni izgube ali omejitve pravno organizacijske in 

gospodarske samostojnosti članov, 
- da zadruga omogoča sodelovanje članov pri projektih, ki jih 

mimo članstva, torej kot posamezniki, ne bi pridobili. 

Med slabostmi pa je navajal: 
• da zadruge nimajo selektivnih in zavezujočih pravil, 
• da zadruge ne zagotavljajo kvalitetnega razvoja določenih 

dejavnosti, 
da zadruge ne omogočajo celovitega servisa. 

Slabosti izhajajo od tod, ker država ni dovolj zainteresirana za 
zadružništvo, saj morda niti dovolj ne pozna njegovih prednosti. 

Menil je, da je treba zakonodajo o zadrugah prilagoditi evropski. 
Po nemškem vzoru bi bilo treba prilagoditi problematiko javnih 
naročil, stimulativno davčno politiko pa bi bilo treba zagotoviti po 
italijanski praksi. 

Posebna skrb mora veljati izobraževanju članov obrtnih zadrug, 
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zlasti na področju trženja, mednarodne menjave in financ. Prek 
zbornične službe Info handy bodo zadrugam na razpolago banke 
podatkov, pomembne za delovanje zadrug, in dostop do informa- 
cijskih baz. 

Posebej je opozoril na likvidnostne težave, ki pestijo tudi zadruge. 
Največji dolžnik, ki povzroča nekonkurenčnost in nelikvidnost 
obrtnih zadrug, je prav država. Država zaračunava zamudne 
obresti za vsak prekoračen dan, obrtnik pa si ne upa državi 
zaračunati zamudnih obresti, zaradi naslednjih naročil. 

Obrtna zbornica Slovenije si prizadeva dodelati sistem združe- 
vanja in organiziranosti obrtnih zadrug, ki se morajo intenzivno 
vključiti v regijsko sodelovanje in v programe, ki jih razpisuje 
Evropska unija, in kamorse lahko vključijo tudi zamejski podjetniki. 
Ti so zelo dobro organizirani; nekatera poslovna sodelovanja je 
moč speljati tudi prek njih. Obrtne zadruge morajo postati nosilec 
proizvodnega in storitvenega povezovanja z velikimi sistemi. 

Ladislav Horvat, Zveza stanovanjskih zadrug Slovenije, je 
govoril o nekaterih posebnostih stanovanjskega zadružništva. 
Uvodoma pa je predstavil zanimivo bilanco, iz katere izhaja, da je 
bilo v obdobju od leta 1954 do 1991 v Sloveniji zgrajenih na podlagi 
zasebne ali zadružne iniciative 377.118 stanovanj z 27.209.903 
m2 stanovanjske površine; od tega: 

- v družbeni (blokovni gradnji) 204.016 stanovanjskih enot ali 
11.061.277 m2 in 

- v zasebni oz. zadružni gradnji 173.102 stanovanjskih enot ali 
16.148.626 m2 

Glavni problem v stanovanjski politiki je sistem financiranja, 
posebej v primerjavi z nekdanjim zagotovljenim sistemskim 
načinom financiranja stanovanjske gradnje. Po letu 1990 so močno 
zavrli stanovanjsko gradnjo prav razpad sistema financiranja 
stanovanjskega gospodarstva, ukinitev oprostitve prometnega 
davka na gradbeni material v okviru stanovanjskih zadrug ter 
padec kupne moči prebivalstva. Z razpadom sistema financiranja 
stanovanjske gradnje so ugašale tudi stanovanjske zadruge; od 
137 zadrug je le redka preživela in še ta s preusmeritvijo storitev. 
S tem je bil prizadet tudi dobršen del gradbene operative. Namreč, 
lastninjenje in privatizacija stanovanj nista dajala pričakovanih 
rezultatov. 

Materialna osnova stanovanjskih zadrug iz preteklih let je izčrpana. 
Novi viri financiranja stanovanjskega gospodarstva so nedorečeni, 
nedorečena pa je tudi vloga nosilcev razvoja stanovanjskega 
gospodarstva, kar vse slabi organiziranost in razvoj ter repro- 
duktivno sposobnost stanovanjskega gospodarstva in stanovanj- 
skega zadružništva, ki se neuspešno vključuje v gradnjo nepro- 
fitnih stanovanj, je med drugim zatrjeval Horvat. 

Nekaj več je obetalo formiranje neprofitnih stanovanjskih organi- 
zacij, ki pa ostajajo brez materialne osnove za delo, saj občine 
nimajo svojih stanovanjskih programov ali pa zaradi česa drugega 
niso zainteresirane za sodelovanje. Tako pri večini od 59 regi- 
striranih neprofitnih stanovanjskih organizacij iz stanovanjskih 
skladov in drugih asociacij ni glavna dejavnost gradnja, prenova 
in gospodarjenje s stanovanjskim skladom, kar je zaskrbljujoče. 
Tako ne bo realiziran nacionalni stanovanjski program. 

Na vsak način pa bi moralo stanovanjsko zadružništvo omogočiti, 
da si zadružnik s svojimi sredstvi in svojim delom olajša pot do 
stanovanja, pričakujoč pomoč države in lokalne skupnosti v obliki 
različnih stimulacij pri gradnji, prenovi in pri gospodarjenju s 
stanovanji in stanovanjskimi hišami. 

Stanovanjsko zadružništvo, ki ne negira ekonomske kategorije 
stanovanja, poudarja pa njegov socialni moment, lahko ob pomoči 
države preseže monopole gradbenih podjetij in vpliva na znižanje 
stroškov. Vendar je potrebna stimulativna stavbno zemljiška, 
davčna in kreditna politika ter sodelovanje lokalnih skupnosti, ki 
lahko omogočajo rešitev stanovanjskega vprašanja večini sta- 
novalcev Slovenije, je še dodal Horvat. 

Jerica Korošak, Zavod RS za zaposlovanje, je predstavila 
aktivnosti zavoda v zvezi z uvajanjem kooperativ v Sloveniji. V 
kooperative je namreč po svetu vključenih več kot 100 milijonov 
ljudi. Na Švedskem se npr. 8 % družbenega proizvoda ustvarja v 
kooperativah, na Japonskem pa se v kooperativah pridela 95 % 
riža in ulovi 90 % rib. V Indiji imajo 57.000 kooperativ za predelavo 
mleka. V Braziliji so razvili socialne kooperative, v Ameriki pa 
hranilno-posojilne kooperative. 

Zavod za zaposlovanje je začel leta 1997 uvajati kooperative, 
ker je upadel program pospeševanja samozaposlovanja. Le 
povezovanje omogoča večje prednosti in lažje uveljavljenje 
zaposlitvenih možnosti. V program kooperativ je vključenih že 
precejšnje število brezposelnih oseb. Pri kooperativi gre za 
skupinsko delo vsaj treh posameznikov, ki se povezujejo zato, 
da uresničijo svojo poslovno zamisel. Ta lahko preživi na prostem 
trgu, kjer se kooperative srečujejo z ekonomskimi, socialnimi in 
kulturnimi cilji nekega okolja. Poslovno uspešnost, ki temelji na 
demokratičnih odnosih, pa člani, ki so tudi lastniki, vodijo in 
nadzirajo povsem demokratično. 

Med pomembnimi cilji ustanavljanja kooperativ so odpiranje novih 
delovnih mest, prehod od javnih del k rednim zaposlitvam; izboljšuje 
se tudi možnost uresničitve zaposlitve, večja je finančna moč 
samozaposlitve in lažje je tudi povezovanje med kooperativami 
na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju; učinkovitejši je 
nastop na trgu. 

Kooperative delujejo v skladu z obstoječo državno gospodarsko 
zakonodajo. Najpogostejša in najbolj sprejemljiva oblika organi- 
ziranosti kooperativ pa je zadruga z omejeno odgovornostjo v 
skladu z zakonom o zadrugah. 

Delovanje kooperativ določa naslednjih šest načel oziroma princi- 
pov, ki jih je zapisala generalna skupščina Mednarodne zveze 
kooperativ: 

prostovoljno in odprto članstvo, tako da vsak član odloča o 
vključitvi in izstopu ter svojem finančnem deležu ob ustanovitvi, 
ena oseba - en glas, kar pomeni demokratično participacijo v 
odločanju, 

t udeležba članov pri delitvi dobička, 
- pravice pri delitvi dobička, 

izobraževanje za sodelovanje in delovanje v kooperativah, 
- sodelovanje med kooperativami (kmetijske, turistične, stori- 

tvene, proizvodne) na lokalnem, regionalnem in mednarodnem 
nivoju. 

Zavod za zaposlovanije zagotavlja tistim, ki se odločajo za 
ustanavljanje kooperativ, usposabljanje in svetovalno pomoč, 
predvsem motiviranje, aktiviranje in načrtovanje, potrebno za 
delovanje kooperativ. Vsem, ki realizirajo samozaposlitev, pa daje 
zavod finančno pomoč: nepovratna sredstva največ do skupne 
višine 6 zajamčenih plač, plačilo stroškov menedžerja ali povračilo 
prispevkov za prva tri leta poslovanja (v prvem letu 100 %, v 
drugem letu 75 % in v tretjem letu 50 % povračila prispevkov). 
Današnje izkušnje kažejo na težave predvsem pri pridobivanju 
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finančnih sredstev za poglobljeno izvajanje eksperimentalnega 
programa. 

Pri uvajanju kooperativ so nastale še naslednje ovire: 

zahteven postopek za pridobitev statusa domače obrti, 
dolgotrajen in nedorečen postopek registriranja dopolnilnih 
dejavnosti, 
neoblikovana definicija minimalnih tehničnih pogojev za 
registracijo dopolnilnih dejavnosti, 
nejasen obstoj ali razvoj lokalnih razvojnih centrov, 
zahtevno pridobivanje koncesij za opravljanje socialno- 
varstvenih storitev, 
premalo medresorskega sodelovanja predvsem na področju 
javnih razpisov. 

Nadaljnji razvoj kooperativ v Sloveniji je možen predvsem s 
povezovanjem sedanjih potencialnih podjetij, družb in zadrug, 
tako da bodo skupaj ustvarjali nova delovna mesta; z uvajanjem 
značilnih tržnih znamk bi lahko uspešno prodirali tudi na globalni 
trg. Prav z vključevanjem v Evropsko unijo bo treba ustanoviti 
združenje, ki bo enotno nastopilo na domačem in tujem trgu. 

Med strateške cilje razvoja kooperativ pa sodijo osveščanje, 
informiranje in motiviranje prebivalstva, antibirokratski program 
za hitrejše ustanavljanje in delovanje kooperativ, tržne raziskave, 
poznavanje smernic globalnega razvoja, vključevanje v evropsko 
strukturno politiko. 

Z uspešnim uvajanjem kooperativ bi omogočili večje zaposlovanje, 
povečevali bi socialno varnost, omogočili razvoj življenjskih okolij. 
Ustanavljanje kooperativ bo predvsem kmetijsko proizvodnjo 
dodatno uveljavljalo na tujih trgih. Ob pridruževanju k Evropski 
uniji bi lahko Slovenija pomagala pri uvajanju kooperativ v državah 
bivše Jugoslavije, s čimer bi si povečala tudi mednarodni ugled, 
je prepričana Jerica Korošak. 

Jadranka Vesel, Zavod RS za zaposlovanje, je nastopila z 
razmišljanjem o novem valu kooperativ, ki so se registrirale na 
osnovi zakona o zadrugah. Zadružniki so zainteresirani za svoj 
osebni razvoj, vključujoč delovno področje, izobraževanje, 
stanovanjsko problematiko. Usmerjeni so v lastno preživetje in 
preživetje družine in ne v klasično pridobitništvo. Kooperativa 
dela za zaslužek, tudi za dobiček, ki pa ostaja v zadrugi za 
investicije, za razvoj in utrjevanje ekonomske moči. 

Zadruge se med seboj razlikujejo po interesu in po cilju združe- 
vanja. Država bi morala z manj birokracije skrajšati pot za 
združevanje, registriranje zadrug, zlasti na področju sociale. 
Potreben je dosti bolj odprt, toleranten odnos do alternativnih 
načinov organiziranja posameznikov v gospodarski razvojni sferi 
in pri odločanju o svojem ekonomskem obstoju. Zakonodajo bo 
treba spremeniti, tako da bo omogočala zadrugam prijavljanje na 
gospodarske razpise, in da ne bi bile zavržene zato, ker niso 
registrirane po zakonu o gospodarskih družbah. In končno mora 
zakon zagotoviti zadrugam izenačen nastop na trgu. Nikakor pa 
ne bi smela politika odločati o zadružništvu-kooperativi zgolj skoz 
svojo politično optiko, usoda zadrug pač ne sme biti odvisna od 
posameznega političnega trenutka. Sam zavod za zaposlovanje 
ne more opraviti vsega, je dejala, če ni prave vladne in medre- 
sorske volje, ki bi morala pomagati pripraviti sistematično izdelan 
program, sistem, vzvode podpore, stimulacije, torej vse kar sodi 
zraven; izdelati pa tudi kriterije za nove možnosti zadružništva in 
novejše oblike kooperativ. 

Milan Šercer, lastnik privatne gozdarske firme, se je s korefe- 
ratom dotaknil nekaterih neracionalnosti v gozdarstvu in pri tem 
zatrjeval, da ne more soglašati s sedanjimi razmerami v go- 
zdarstvu, zato je skušal nazorno predstaviti, kako je razdeljen 
trg v gozdarstvu. Iz nekdanjih 14 gozdnih gospodarstev (GG) je 
nastalo 14 gozdarskih podjetij, ki so pridobila 20-letno koncesijo 
za izvajanje gozdarskih del brez javnih razpisov. Vsi drugi bodo 
morali počakati 20 let, da bodo dočakali možnost enakopravnega 
nastopa na tem trgu. 

Privilegirana gozdarska podjetja pa se na prostem trgu obnašajo 
s pozicije moči zelo podjetniško, ker imajo za seboj trg dela, ki je 
zanje sila ugoden. Država iz naslova koncesij dobi zelo malo. 
Javne službe, zavodi itn. zaposlujejo kakih 800 uslužbencev; 
država mora plačati zanje in še za vsa dela, ki niso predmet 
eksploatacije: izgradnjo in vzdrževanje gozdnih cest, pogozdo- 
vanje, načrtovanje. Skratka, ves stroškovni del gre v breme 
države, dohodkovni del pa se preliva v gozdarska podjetja. Gre 
za popolnoma absurdne razmere. 

Na eni strani je 14 podjetij, ki se že leta in leta prilagajajo tržnemu 
gospodarstvu, ob takih koncesijskih pogojih pa se ne bodo nikoli 
prilagodila. Na drugi strani pa je kakih 100 malih podjetij, ki se 
pojavljajo kot podizvajalci teh gozdarskih podjetij. Zaradi tehnološke 
neopremljenosti za podjetja ne bodo mogla konkurirati ter 
tehnološko in ekonomsko ojačati; druga podjetja pa ne bodo 
sposobna, ker se niso soočala s trgom. 

Do sprememb mora torej priti že zaradi zaposljivosti, ki je prav 
tod najtežja, zaradi strokovnjakov, ki niso dovolj angažirani, zaradi 
socialnih motivov. 

Zaradi neurejenih razmerij ostaja v gozdovih približno 600.000 
kubikov manjvrednega lesa. In tem velikim podjetjem preprosto ni 
treba posegati v ta manjvredni les, ker dovolj udobno živijo na 
račun tega, kar imajo. Če bi se trg drugače razdelil, bi skoraj 
zanesljivo prišlo do boljšega izplena lesa iz teh gozdov. Tovrstne 
anomalije, ki so celo protiustavne (pridobivanje koristi mimo 
lastnega dela), ne morejo biti državi vprid, je še dodal na koncu 
Milan Sercer. 

Povzetek razprave 

Direktor Kmetijsko-gozdarske zadruge Bled je soglašal z 
ugotovitvijo, da so zadruge potrebne, a ker so po letu 1992 
doživljale lastninske pretrese, bi jim morala država pomagati. 
Prepričan je, da bodo zadruge preživele, če bodo pred zakonom 
enakopravne; razpisi pač morajo veljati za vse gospodarskje 
subjekte. Opozoril je še, da je zakon o stečajnem postopku do 
zadrug krivičen. 

Tone Hrovat je absurdno situacijo, ki jo je v svojem referatu 
navajal Milan Šercer, še dodatno osvetlil z nekaterimi podatki. 
Gozdarska podjetja posekajo menda milijon in pol kubikov lesa 
na leto, za koncesijo plačajo poprečno 800 tolarjev po kubiku, 
čistega zaslužka pa je od 8.000 do 10.000 tolarjev po kubiku, kar 
gre v privatne žepe, ker so pač podjetja privatne firme. Gre torej 
za približno 15 milijard državnega denarja, ki se prek sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov steka v privatne žepe; teh 15 milijard 
bi bilo kar dobrodošlih v državnem proračunu. Sočasno pa gre za 
gozdarsko svetovalno službo 5 milijard; za razna druga dela 
zaračunavajo gozdarska podjetja še kake 3 milijarde. Po drugi 
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strani pa se v sklad kmetijskih zemljišč in gozdnih plačuje 
koncesija-najemnina približno takole: 90 % denarja iz kmetijskih 
in 10 % iz gozdnih zemljišč; iz sklada pa se za namene gozdnih 
zemljišč porabi 90 % denarja, za kmetijska zemljišča pa 10 % 
denarja. 

Tudi predsednik kmeti|ske zadruge Dobre Polje je opozoril na 
diskriminacijo med nasledniki nekdanjih GG in drugimi asociacijami 
v gozdnem gospodarstvu pa tudi glede odnosa do kmetijskega 
gospodarstva, pri čemer je prepričan, da bi anomalije morala 
urediti država. 

Še posebej je opozoril na škodo, ki jo povzroča divjad; prepotrebno 
je, da stroka pove, kje in koliko katere divjadi. Škode je veliko, z 
lovci se pa ne da doseči kaj prida dogovora. Tudi tu bi morala 
svoje storiti država s primernim zaščitnim zakonom. 

Tone Koršlč Iz sadjarske zadruge Posavje je spregovoril o 
sadjarstvu, že od nekdaj pomembni panogi v Sloveniji. Država 
ima do sadjarstva preveč mačehovski odnos z zanemarljivimi 
stimulacijami v primerjavi z evropskimi državami (24:80 %). 
Zadruge so v Evropi nosilke razvoja sadjarstva, v Sloveniji pa 
prevzemajo to funkcijo sprivatizirani nasledniki nekdanjih kombi- 
natov. In prav tem so pisani na kožo tudi različni razpisi, vprid jim 
gre tudi uveljavljanje tržnih redov. Zadruge in kmetje zunaj teh 
»velikih" pa bodo ostali na obrobju razvoja. Za nameček pa ta 
podjetja zaposlujejo prek 1.500 sezonskih delavcev iz tujine, na 
domačem podeželju pa ostaja veliko ljudi, ki se borijo za preživetje. 

Skratka, če naj se slovensko zadružno sadjarstvo spopade z 
evropskim, mu bo treba drugače pomagati kot doslej. Kajti slo- 
venski sadjarski pridelki bodo privlačni za globalni trg predvsem 
zaradi bio in ekološko neoporečne proizvodnje, ki jo prej zmorejo 
manjša sadjarstva kot veleposesti. Manjše sadjarje bi bilo treba 
izdatneje podpirati. 

Leo Frellh, direktor Zadružne kmetijske družbe, je razočarano 
ugotavljal, da zakon o zadružništvu ni dovolj uveljavil socialne 
note, sicer pa to tudi Sloveniji ne uspeva s 120.000 brezposelnimi. 
Nujno bi bilo treba za zadruge doseči enakopraven status na 
trgu, tako kot velja za podjetja. Sicer se ne da govoriti o razvojni 
poti slovenskega zadružništva. 

Z vzpodbujanjem kooperativ - zadrug in sicer kmetijskih, obrtnih, 
storitvenih, šolskih, socialnih bi lahko pomembno ublažili zaskrb- 
ljujočo kvoto okoli 120.000 brezposelnih. Brez vzpodbud in ob 
prisotnosti diskriminacije pa bo šlo zadružništvo v stagnacijo in 
izničenje. In prav diskriminaciji bi se bilo treba postaviti po robu; to 
bi lahko dosegli s poslovno blagovno in finančno koncentracijo, ki 
bi zadružništvo lahko konkurenčno pozicionirala na trgu. 

O skromnem javnem mnenju o zadružništvu je govoril Branko 
Prlmelč, direktor Kmetijske zadruge Krka Novo mesto, ter 
poudaril, da bo treba kmetijstvu in zadružništvu vrniti veljavo. Za 
to sta poklicani država in zadružna zveza. Leta 1992 je bilo v 
zadružništvu zaposlenih 8.000 neenakopravnih delavcev brez 
pravice vlagati certifikate v zadruge, kjer so bili zaposleni. Niso 
veljali za javne delavce, da bi prek dodatnih certifikatov dopolnjevali 
nižje plače (še vedno so v zadrugah podpovprečne). Tudi to 
prispeva k nezavidljivemu javnemu mnenju o zadružništvu. 

Opozoril je tudi na neprimeren tržni red, saj zadruge ne priznava 
kot organizacije predelovalcev, zato ga je treba zavrniti. Združeni 
zadružniki bi lahko to dosegli, če bi le prevzeli pobude v svoje 

roke, s čimer bi gotovo vplivali tudi na ugodnejše javno mnenje o 
zadružništvu. 

Božena Lunežnik Pintarlč Iz eksperimentalne kooperative 
Blovez, z o.j., Slovenska Bistrica, je uvodoma predstavila 
kooperativo, ki izhaja iz javnih del in se uspešno ukvarja z 
vezenjem in dekorativnimi izdelki; doslej je bila deležna zanimivih 
nagrad za najboljši turistični spominek. Zal, kooperativo bremenijo 
previsoki prispevki, ki bi morali biti za dopolnilno delo občutno 
nižji, vsaj v poprečju domače obrti gospodinj na podeželju; pa tudi 
ti prispevki bi lahko bili še nižji. 

V svoji razpravi ni mogla mimo absurda, po katerem zadruga ne 
more konkurirati na javno razpisana sredstva, ker ni organizirana 
kot gospodarska družba. Ker pa njihova zadruga nima kmetiškega 
statusa, ne more konkurirati niti v natečaju CRPOV ali SAPARD. 
Težava pa je tudi z 19 % DDV, ki občutno podraži izdelke njihove 
zadruge. 

Simon Toplak, kmet-zadružnlk, je iz svoje bogate kmetijske 
zadružne prakse pritrdil dejstvom o nujnosti zadrug, zlasti zaradi 
razdrobljenega kmetijstva v Sloveniji. Vendar se zadružništvu slabo 
piše, ker primarna proizvodnja ne akumulira skoraj nič, ponekod 
je celo v 50 % izgubi, sočasno pa predelava akumulira 5, tudi 10 
in več odstotkov; marketing pa celo do 30 %. Menil je tudi, da bi 
zadružniki imeli vpliv na predelovalno industrijo, če bi zadruge 
participirale pri njenem lastninjenju. 

Razpravo je sklenil s pozivom ministru za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano in predsedniku državnega sveta, naj bi dosegla, da bi 
državni zbor izglasoval konkreten koncept nadaljnjega razvoja 
slovenskega zadružništva, o čemer so na široko govorili na 
posvetu v Portorožu. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je v sklepni besedi 
izrazil zadovoljstvo s posvetom, ki je odpri mnoga žgoča vprašanja 
zadružništva. Vsa bodo objavljena v posebnem zborniku držav- 
nega sveta. Kot opomnik bodo zbornik poslali vsem odgovornim 
za usodo slovenskega zadružništva, zlasti vladi in državnemu 
zboru. Državni svet bo prek svojih vzvodov vplival na kar se da 
ugoden nadaljnji razvoj zadružništva na Slovenskem. 

Problematiko zadružništva je treba skupno reševati, tako da bo z 
enakopravnimi možnostmi kar najuspešneje uresničevalo inte- 
rese zadružnikov, je dejal ob koncu predsednik državnega sveta. 

Kratki povzetki uvodnih referatov ' 
in razprav so pripravljeni po dobesednem 
zapisu (magnetogramu) posveta 

Uvodni referati so v celotnem 
besedilu objavljeni v zborniku 
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Državni svet Republike Slovenije in UMANOTERA, slovenska Fundacija za 

trajnostni razvoj, sta 23. maja 2002 pripravila posvet z naslovom ODPADKI - 

PROBLEM ALI PRILOŽNOST 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je po pozdravu 
udeležencev posveta poudaril, da njihova številčnost potrjuje 
pomen obravnavane teme. Želja organizatorjev posveta je čim 
širši krog seznaniti s stanjem na področju ravnanja z odpadki v 
Sloveniji, kajti reševanje te problematike je pogoj za doseganje 
pomembnih ciljev na področju varstva okolja. Nakopičeni problemi 
pri ravnanju z odpadki namreč izvirajo iz dosedanjega odnosa 
družbe do odpadkov in načinov ravnanja z njimi, zato je po- 
membno čim prej vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z odpadki 
in z dogovorom doseči rešitve na lokalni in nacionalni ravni. 

Zagotavljanje celovite zaščite okolja je eno ključnih vprašanj 
trajnostnega razvoja. Razmere kažejo netrajnostno ravnanje z 
odpadki in razmetavanje z omejenimi naravnimi viri. Z razvitostjo 
družbe količina komunalnih odpadkov narašča, zato bi bila za 
zmanjšanje teh sprememba načina življenja in s tem poraba 
izdelkov, storitev in energije še toliko pomembnejša. Dvig stopnje 
okoljske zavesti in povečanje znanj o okoljski problematiki sta 
pomembna dejavnika za zmanjšanje pritiskov na okolje. Da pa bo 
najširša javnost, katere soglasje je potrebno pri razreševanju te 
občutljive problematike, lahko odigrala vlogo aktivnega dejavnika 
na področju varovanja okolja, jo je potrebno vpeti v iskanje rešitev 
na tem področju. 

Povzetek uvodnih razprav 

Mag. Vida Ogorelec Wagner, direktorica slovenske Fundacije 
za trajnostni razvoj Umanotera, je zbrane spomnila na projekt, 
ki je trajal skoraj leto in pol in je bil namenjen konstruktivni vlogi 
nevladnih organizacij pri izvajanju zakonodaje na področju 
varovanja okolja v Sloveniji. V Umanoteri so razmišljali, kako bolje 
izvajati zakonodajo, kajti ta je v procesu vključevanja Slovenije v 
Evropsko unijo ena njenih šibkih točk. Tako je nastal projekt, ki 
obravnava vlogo nevladnih organizacij na treh področjih 
okoljskega pravnega reda, ki ga je v največji meri sofinancirala 
delegacija Evropske unije, podprla pa sta ga nizozemsko in 
slovensko ministrstvo za okolje in prostor. Osrednje vprašanje v 
tem projektu je bilo namenjeno nadzoru nevladnih organizacij nad 
izvajanjem sprejete zakonodaje in strategije. Ostali dve vprašanji 
pa sta bili namenjeni sodelovanju pri sprejemanju zakonodaje. 
Predvsem jih je zanimalo, kakšno je izvajanje zakonodaje v 
širšem, globalnem kontekstu. Gospodarno ravnanje z naravnimi 
viri je gotovo eden od temeljev trajnostnega razvoja. Letos 
proslavljamo 10. obletnico konference o razvoju in okolju v Riu de 
Janeiru, pripravljamo se na konferenco v Johannesburgu, v 
Evropski uniji je nastal 6. akcijski program, v katerem je ena od 
štirih osrednjih tem posvečena prav trajnostni izrabi surovin, 
snovni učinkovitosti, katere pomembni del so odpadki. V Sloveniji 
pa smo ta hip še na razpotju, odprtih imamo še veliko opcij. 

Mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za oko- 
l|e, prostor In energijo, pa je predstavil perspektive ravnanja z 
odpadki v Republiki Sloveniji. V naš pravni red je prenesenih slabih 
93 % evropske zakonodaje. V Evropski uniji nas ocenjujejo na 
poseben način, s tako Imenovanimi tabelami konkordančnosti, v 

katerih ima področje odpadkov 3.120 točk, ocena zakonodaje pa 
2.895 točk. Vprašanje torej je, kaj nam manjka, da še nismo dosegli 
100 %. Manjkajoči odstotki so po naši oceni zaradi škodnih določb 
tistih, ki povzročajo oziroma odlagajo odpadke, pa morebitnih 
škod za okolje nimajo zavarovanih. Ta vprašanja moramo urediti 
z zakonom, ki naj bi ga vlada vložila v parlament še pred letošnjim 
poletjem. 

Med programi, vlada jih mora še sprejeti, ki skladno z našo 
zakonodajo dodatno zavežejo tako izvršno oblast kot tudi lokalne 
skupnosti, je program za ravnanje z embalažo. Pripravljajo pa 
tudi program za razpravo v vladi o odpadnih oljih, program za 
odpadne baterije in akumulatorje, ki sodijo med nevarne snovi, pa 
program o dioksidu in pa program starih bremen. Ministrstvo za 
okolje je s pomočjo vlade uvedlo poseben vir za ravnanje oziroma 
za odpravo starih bremen tam, kjer država nastopa kot skrbnik 
za okolje, ker povzročitelj onesnaževanja ni znan. Ta vir je taksa 
na mazalna olja in se bo uporabila predvsem za tista stara 
bremena, ki so vezana na gudrone in še za nekatera druga stara 
bremena. S to takso naj bi v predvidenem petletnem, obdobju 
sanirali večino starih bremen v Sloveniji, ki so produkt prejšnjega 
stoletja, saj se je takratna oblast odločila, da bodo odpadna olja 
reciklirali oziroma obnavljali, niso pa poskrbeli za ostanke te 
reciklaže. Ministrstvo zagotavlja, da bodo ti programi izvedljivi še 
v tem mandatnem obdobju. 

Poseben poudarek je vlada namenila komunalnemu sektorju. 
Vlada oziroma resorno ministrstvo je že izdalo nekaj standardov, 
na primer usklajevalni standard za zbiranje ločenih frakcij. 
Zagotovljeni so sistemski viri za preureditev odlaganja komunalnih 
odpadkov, manjka samo še oskrbovalni standard za odlaganje 
odpadkov. Komunalni sektor je razdrobljen, nesposoben zago- 
tavljati evropske standarde. Spreminjati se bo začelo s sprejemom 
ustrezne zakonodaje, ki bo v javnih službah na področju varstva 
okolja uvedla regulator cen in obvezno združevanje za investicije 
po regijah.Torej investicijska politika naj ne bi bila več razdrobljena 
po posameznih občinah, ne bo več predmet spletk trenutnih 
političnih asociacij, ampak bo po zakonu o agencijah imela 
pooblastila tako za urejanje cen kot tudi plasma sredstev. 

1. januar 2004 bo prelomni datum, do katerega naj bi se komunalni 
sektor usposobil za zbiranje ločenih frakcij. Ustanovili naj bi 
gospodarsko družbo - eno ali več - za ravnanje z odpadno 
embalažo. Tej bodo komunalci predajali odpadno embalažo v 
nadaljnje brezplačno recikliranje, predelavo ali pa odstranjevanje. 

V letu 2003 nam bo, glede na evropsko zakonodajo, manjkal še 
en dokument, to je program oziroma strategija ravnanja z biološko 
razgradljivimi odpadki. V predpisu o odlaganju odpadkov cilje tega 
programa definira stopnja biološke razgradnje, vendar trenutno v 
Evropi še niso harmonizirani standardi o tem, kaj je ravnanje z 
biološko razgradljivimi odpadki, torej kaj je kompostiranje. Poudaril 
je, da upa, da bodo te smernice, ki so sedaj še v zgodnji fazi 
nastajanja, v Evropi sprejete do konca letošnjega leta, tako da bi 
jih v prihodnjem letu prenesli tudi v naš pravni red. 

Do izteka tekočega mandata naj bi vlada poskrbela za spremembo 
zakona o varstvu okolja, ki bi na podoben način, kot je urejen trg 
električne energije z zakonom o energetiki, enovito uredil ravnanje 
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s komunalnimi odpadki. To je sicer nekakšna prisila nad občinami, 
toda drugače teh vprašanj ne moremo urediti, je poudaril državni 
sekretar. 

Če se pri ravnanju z odpadki zgledujemo po Evropi, bi v Sloveniji 
imeli lahko največ tri komunalna podjetja, in sicer za severni del, 
za osrednji del ter za primorsko-obalni del Slovenije. To bomo 
upoštevali, odvisno tudi od tega, za koliko regij se bomo odločili in 
politični konsenz bi lahko bil, da je ravnanje z odpadki regionalna 
obveznosti. Ker pa v tem mandatu regij zagotovo še ne bomo 
imeli, na ministrstvu upajo, da bodo z regulatorjem cen, z nad- 
zorom, s solastništvom občin dosegli, da bodo v Sloveniji tri, štiri 
podjetja opravljala zahtevne operacije odlaganja odpadkov. 
Zbiranje odpadkov, ki je sicer zahtevna operacija, se bo verjetno 
še vedno lahko opravljalo na koncesioniran ali podoben način kot 
ga sedaj izvajajo komunalna podjetja. 

Država pa mora zagotoviti še nekaj, česar v tem mandatu sicer 
ne bo uspela v celoti, bo pa pripravila vse potrebno. Zaradi dveh 
razlogov moramo namreč zagotoviti tudi neke minimalne državne 
infrastrukture za ravnanje z odpadki. Slovenija je majhen gospo- 
darski prostor in vsaka nerodnost v gospodarstvu lahko omeji ali 
omaja nek koncept ravnanja z odpadki, če nimamo zagotovljene 
možnosti sežiganja nekaterih vrst v industriji generiranih organskih 
odpadkov, če ne zagotovimo odstranjevanja nekaterih vrst ločenih 
frakcij, ki zaradi nastalih okoliščin ne bi našle poti na trg recikliranja. 
Glede na azbestne, cementnoazbestne in podobne odpadke je 
primerno, da za odlaganje inertnih odpadkov država zagotovi 
odlagališče, saj trenutna distribucija po komunalnih odlagališčih 
niti ni primerna niti ni to dolgoročen način reševanja teh odpadkov. 
Zanamcem pa moramo jasno povedati, na katerem odlagališču 
smo odlagali cementnoazbestne izdelke, da se ne bi dogajale 
nerodnosti, ko bodo nekateri ta odlagališča ukinili oziroma bodo 
pozabili, za kaj so jih imeli. Podobno bi kazalo ravnati tudi s 
steklovino in podobnim. Skratka, tudi odlagalne zmogljivosti sodijo 
med infrastrukturne rešitev, ki jih bo morala vlada zagotoviti. V 
naslednjem mandatu je torej potrebno ustanoviti to javno podjetje, 
vendar brez izsiljevanj, kot smo jim bili priča pri podobnih, na 
primer klavničnih odpadkih. Skratka razmerje 51 : 49 je verjetno 
načelo, ki ga bo treba zagotoviti pri lastništvu teh podjetij. 

Albin Keuc, vodja projekta v Umanoteri, pa je poudaril, da se 
bo morala podoba komunalnega sektorja, ki ravna z odpadki, v 
prihodnje temeljito spremeniti. Združevanje bo potrebno zlasti 
zaradi izboljšanja oziroma povečanja zmogljivosti komunalnih 
podjetij. 

Na trenutno okoli 50 delujočih odlagališčih komunalnih in nevarnih 
odpadkov v Republiki Sloveniji ugotavljajo, da je še veliko 
nejasnosti, kaj se pravzaprav od njih pričakuje oziroma kaj naj bi 
dejansko delali. 

Menil je, da bi naslov posveta "Odpadki - problem ali priložnost" 
lahko nadomestili z naslovom "Odpadki - problem ali izziv", kajti 
po njegovem mnenju v zadnjih 10 letih na tem področju ni bilo 
bistvenih sprememb. 

Ker pa se je z vključevanjem v Evropsko unijo začel oblikovati 
pravni okvir za ta sektor, so tudi že natančneje ugotovili, kolikšne 
so količine odpadkov, koliko je podjetij, ki se s tem ukvarjajo, itd. 
Letno po podatkih Agencije za okolje odložimo okoli 1,050.000 
ton odpadkov. Od tega je cca 60 % komunalnih odpadkov, 40 % 
pa jih je iz industrije. Približno 100.000 ton komunalnih odpadkov 
predelamo. Z zajemanimi območji dosegamo pokritost okoli 94 % 
prebivalstva, kar je zagotovo dosežek zadnjih let, cilj pa seveda 
je stoodstotna pokritost prebivalstva. 

Od tega kako bomo z odpadki ravnali v prihodnje, so odvisne 
aktivnosti, pa tudi državne investicije. Tudi za izgradnjo sežigalnic 
v Republiki Sloveniji je med pomembnejšimi naslednji podatek: 
pred leti smo govorili o 500 kilogramih odpadkov na prebivalca, 
sedaj govorimo o 300 kilogramih, kar dejansko spreminja potrebne 
zmogljivosti. 

Edina strateška dokumenta države sta Strateške usmeritve 
Republike Slovenije za ravnanje z odpadki in Nacionalni program 
varstva okolja. Prvega je sprejela vlada, drugega je v imenu 
ljudstva sprejel državni zbor. Ta nacionalni program varstva okolja 
je potrdil strateške usmeritve in zahteval revizijo, ki pa do danes 
še ni izvedena. 

Leta 1996 smo načrtovali, da bomo do leta 2000 zmanjšali količino 
odloženih odpadkov za cca 40 %, in sicer nekaj z uvajanjem 
snovne izrabe odpadkov, nekaj s sežiganjem odpadkov. Po oceni 
naj bi 2002 bilo milijon petdeset tisoč ton odpadkov, kar pomeni, 
da smo plan presegli za nekaj sto tisoč ton. Pregled dogajanja v 
preteklosti pove, zakaj strateške usmeritve niso zaživele, čeprav 
so edini programski dokument. Dejansko ni bilo politične volje, da 
bi se v tem strateškem dokumentu karkoli spremenilo. Stvari so 
se začele spreminjati šele v tistem trenutku, ko smo podpisali 
evropski sporazum; začeli smo namreč sprejemati prve pravilnike, 
uredbe, odredbe Na žalost pa to velja le za državo navzven, ne 
pa tudi za državo navznoter. Strateške usmeritve oziroma nacio- 
nalni program varstva okolja je pogodba med nami samimi, ki pa 
je ne izvajamo. 

Imamo dva pravilnika o odlaganju odpadkov. Program o zmanjše- 
vanju odloženih količin biorazgradljivih bo pripravljen prihodnje 
leto. Ker vse to počnemo zaradi sebe, ne kaže čakati na Evropsko 
unijo, vsaj kar se tiče standardov, ravnanja z biorazgradljivimi 
odpadki, kompostiranja in tudi ločenega zbiranje biorazgradljivih 
odpadkov. Kompostiranje je že dokaj razvito v mnogih državah, 
prav tako tudi ločeno zbiranje biorazgradljivih odpadkov. Torej bi 
tudi pri nas po tujih zgledih lahko že marsikaj naredili. 

Naslednji cilj, ki ga želimo doseči do leta 2007, je tudi zmanjšanje 
količin biorazgradljivih odpadkov, odloženih na odlagališčih, in 
sicer za 40 %. Po pravilniku o ravnanju z embalažo in odpadno 
embalažo pa je pričakovani cilj, da do konca leta 2007 dosežemo 
zmanjšanje za 51,70 %. Ta dva cilja se med seboj pokrivata, z 
njima pa želimo v Republiki Sloveniji zmanjšati količine odpadkov 
na odlagališčih. 

Nato se je dotaknil še investicij, in posredoval naslednje podatke: 
63 % sredstev ekološkega razvojnega sklada in sredstev ministr- 
stva za okolje in prostor smo namenili za urejanje odlagališč, 
okoli 30 % za naprave za ravnanje z odpadki, za ločeno zbiranje 
6 % in 1 % sredstev za eno ali dve tehtnici. 

Konec minulega leta še nobeno odlagališče ni imelo dovoljenja za 
odstranjevanje odpadkov, nekaj odlagališč pa je že bilo v postopku 
za pridobitev. Po njegovem mnenju se je z izvajanjem pravilnika o 
ravnanju z odpadki pričel uvajati določen red. Vendar pa se mu 
zdi sistem evidenčnih listov za zagotavljanje sledljivosti odpadkov 
od nastanka do konca v tem trenutku vprašljiv. S tem pravilnikom 
je bilo uvedeno obvezno poročanje, toda ta output Agencije za 
okolje je slab, kajti dobimo le agregirane podatke, brez kakršnihkoli 
razlag, tako da je možno tudi veliko napačnih Interpretacij. 

Tehtanje odpadkov je obvezno od konca junija 2000 dalje. Prej je 
bilo to zagotovljeno le na 20 % odlagališč. Nekateri to tehtanje še 
uvajajo, gradijo tehtnice, nekateri pa so iskali neke vmesne rešitve, 
in sicer da tehtanje opravljajo izven odlagališč. 
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Naslednja velika pomanjkljivost se nanaša na izvajanje programa 
monitoringa samih odlagališč. Do leta 2008 bo zaprtih 27 odlagališč, 
kar pomeni, da bo približno pol Slovenije ostalo brez njih. Torej se 
sedaj pojavlja vprašanje, kako naprej. Ločeno zbiranje odpadkov 
imamo urejeno z odredbo, za biorazgradljive odpadki pa čakamo 
Evropsko unijo. Ustanavljamo družbo za odpadno embalažo; sedaj 
imamo dve ponudbi. 

Dejanski izziv ravnanja z odpadki v Sloveniji je gotovo zmanjšati 
njihove količine. Kako to storiti? S preprečevanjem nastajanja 
odpadkov, kompostiranjem, recikliranjem, s snovno izrabo, s 
spreminjanjem potrošniških navad. In prav pri slednjem v zadnjih 
letih ni bilo skoraj nič narejenega, razen tam, kjer so podjetja 
izvozno usmerjena in so bila tudi zaradi zniževanja stroškov 
prisiljena nekaj narediti. V Umanoteri kot nevladni organizaciji, 
predvsem pa kot okoljevarstveniki, menijo, da bi kazalo še posebej 
razmišljati o tem, kaj in na kakšen način bomo v prihodnosti 
početi. Strateške usmeritve ravnanja z odpadki, ki so nek pro- 
gram-ski dokument, bazirajo na ideologiji s konca 80-tih let. Zato 
potrebujemo jasne cilje, programe za preprečevanje in ukrepe za 
spodbujanje trga reciklatov.Potrebujemo nacionalni projgram 
izobraževanja in prenovo konceptov za takse za obremenjevanje 
okolja z odlaganjem odpadkov. 

Igor Draksler, župan občine Škofja Loka, pa je uvodoma pou- 
daril, da je doslej breme ravnanja z odpadki bilo na lokalnih 
skupnostih in to breme naj bi jim ostalo tudi v prihodnje. Tudi 
gorenjske občine se že dlje časa soočajo s problemom kam z 
odpadki. Problemi v zvezi s tem so veliki, dogovarjanja se vlečejo 
v nedogled. Z veliko naporov so uspeli organizirati delovanje 
gospodarskih javnih služb po občinah, za ureditev nekaterih 
vprašanj je posredovalo tudi ministrstvo. Nato je župan opozoril 
na velik problem izobraževanja in osveščanja prebivalcev, oziroma 
dejstvo, da za dva milijona prebivalcev izvajamo kar 196 različnih 
politik, zaradi česar je razumljivo, da je končni rezultat na nacionalni 
ravni tako vprašljiv. 

Pri odlaganju odpadkov stvari niso nič boljše kot so bile, čeprav je 
nekaj deponij in črnih odlagališč saniranih. Lokalne oblasti namreč 
ravnajo tako hitro, kot je potrebno, običajno pa prepozno sledijo 
državni regulativi. V lokalnih skupnostih je namreč težko z dialogom 
doseči dogovor za uresničitev posameznih programov, kajti vedno 
so prisotni odpori. Usklajenost med izvajalci javnih služb in samimi 
občinarji je zelo slaba. Politika želi strokovno odločati, po navadi 
tudi komunalcev ne razume dobro. Prisotna pa je tudi negativna 
politizacija vprašanja odpadkov. O tem, da je treba odpadke rešiti, 
nihče ne govori pozitivno. Tisti, ki se na lokalni ravni srečujejo s 
temi vprašanji, imajo vedno dovolj političnih nasprotnikov, ki bi te 
probleme reševali drugače. 

Občine, pa tudi drugi, se pogosto lotevajo stvari, ki jih je pač 
potrebno opraviti, toda ko se srečajo s konkretnimi izvedbami, se 
stvari hitro ustavijo. Za državno raven smo sprejeli neko strategijo, 
premalo podrobno pa smo v podzakonskih aktih stvari konkreti- 
zirali. Finančna stimulacija lokalnih skupnosti je premajhna, je 
poudaril škofjeloški župan in opozoril še na razne zamrznitve 
komunalnih cen. Več kot polovica občin v Sloveniji svojim 
prebivalcem subvencionira cene komunalnih storitev, tako da ti 
niti ne vedo, kako drage so lahko smeti. 

Po njegovem mnenju je največji problem cena, ki jo je treba prebi- 
valcem zaračunati. Ta ne more biti ne socialna, ne tržna, ampak 
naj odraža dejansko stanje. 

Pomemben element, ki so ga ugotovili na lokalni ravni, je tudi 
primerna gostota zbirališč oziroma dostopnost prebivalcev do 
ločenega zbiranja odpadkov. Zgrešeno je pričakovati, da bodo 
ljudje nosili odpadke več sto metrov daleč. Pomembno je, da 

imajo to možnost zelo blizu in da lahko ta sistem vedno uporabljajo. 
Zato je menil, da so sedaj veljavni normativi za gostoto zbirališč 
vsaj dvakrat premajhni. 

Poudaril je še, naj se temeljno vodilo za zmanjšanje količine 
odpadkov uveljavlja predvsem na izvoru, sicer so vsi napori 
zaman. Zanima pa tudi ga, kateri lobi je dosegel, da se pri ravnanju 
z embalažo stvari prelagajo nerazumno daleč v prihodnost. Zato 
je treba ponovno razmisliti o tem, kdaj se bo v celoti uveljavil 
pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. 

Dr. Viktor Grlic, Kemijski Inštitut, pa je pojasnil, da so se v 
industriji procesi zmanjševanja odpadkov pričeli pravzaprav že 
pred dvajsetimi leti in to ne kot posledica neke upravne ali državne 
prisile, temveč je bila industrija zaradi naraščajočih cen surovin in 
energije sama motivirana za tako ravnanje. Sledil je drugi faktor, 
in sicer zaostrovanje zakonodaje zlasti po letu 1990, ko se je 
začela uvajati tudi na področje varstva okolja evropska zakono- 
daja. Tretji faktor pa je izvozna usmerjenost naše industrije, saj so 
tuji partnerji vplivali tudi na procese urejanja odpadkov. Industrija 
ima ustrezne kadre, ki jih javni sektor nima v tolikšni meri, ima tudi 
denar, določeno tradicijo, pa tudi prednosti velikega prestruktu- 
riranja v času osamosvojitve Slovenije, ko so usahnile najbolj 
umazane, stare tehnologije. Torej se je v industriji začelo z ne- 
obveznimi, prostovoljnimi, samoiniciativnimi ukrepi za zmanjše- 
vanje odpadkov. Zmanjševanja odpadkov ne moremo izvzeti iz 
procesov zmanjševanja emisij nasploh. Preprečevanje in zmanjše- 
vanje emisij pa pravzaprav pomeni približevanje čistim tehno- 
logijam ali čistim proizvodnjam.To je koncept, ki je že dolgo sestavni 
del procesnega programiranja. 

Tudi varstvo okolja je vključeno v proizvodne procese. Razvile 
so se določene metodologije, pa tudi svetovalna dejavnost se 
uveljavlja kot pomoč oziroma samopomoč, da industrija lažje 
dosega "očiščevanje", približevanje čistim tehnologijam. Tudi v 
Sloveniji je poznan tako imenovan pristop "čiste proizvodnje", ki 
je nastal v Evropi. Nekaj podobnega imajo tudi v Ameriki.Ta pristop 
se je dejansko uveljavil leta 2000, prej sta sicer bila dva posamična 
poskusa, ki pa sta zamrla. Leta 2000 pa smo s pomočjo ministr- 
stva za gospodarstvo in ministrstva za okolje pripravili moderni- 
zirano metodologijo, ki se že izvaja, in sicer lani s prvo skupino 
podjetij, letos pa z drugo v Ljubljani in v Mariboru. Kot posledica 
samoorganiziranosti v glavnem kemične industrije, pa obstajajo 
še druge aktivnosti, med katere sodi tudi tako imenovani projekt 
"energetskega pregleda" za vse najbolj energetsko potratne 
industrije. Sledi projekt tako imenovane "integrirane odgovornosti 
za proizvod", ki se nanaša predvsem na proizvode, ki so 
potencialno zelo obremenjujoči za okolje, ker vsebujejo nevarne 
snovi in za katere je proizvajalec odgovoren, da jih zbira. In potem 
so še nekateri novi projekti npr.: "Za nič emisij", "Za nič odpadkov" 
(Zero Emission, Zero VVaste), "Faktor 10", ki je nastal v najbolj 
ekološko usmerjenih evropskih državah, in po katerem bodo v 
desetih letih zmanjšali količino odpadkov za 10-krat. 

Drug nivo pa je uvajanje standardiziranih sistemov za ravnanje z 
okoljem, to je sistemska skrb za okolje v podjetjih na podlagi 
nekih standardov. Najbolj znan standard je ISO 14000, katerega 
ima že okoli 150 slovenskih podjetij in ki je bistveno prispeval k 
temu, da so ta podjetja postala bolj konkurenčna, bolj skladna z 
okoljem in z zainteresirano javnostjo. ISO 14000 se po mnenju dr. 
Grilca uveljavlja predvsem zato, ker naši zunanji partnerji zahte- 
vajo neko zagotovilo, da tudi okolje urejamo po nekih mednarodnih 
standardih. 

Poleg teh pa so se v preteklosti izvajali tudi bolj prisilni ukrepi. Leta 
1993 smo po zakonu o varstvu okolja dobili celo vrsto pravilnikov, 
tudi za odpadke, najkasneje letos pravilnik za embalažo. Vse to 
pa je pravzaprav samo prenašanje pravil Evrope v Slovenijo. Ta 
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evropska pravila so se že v času Jugoslaviji prenašala predvsem 
v Slovenijo, in sicer zaradi naše večje vključenosti v evropski 
gospodarski in poslovni prostor. Drugo so pa razni motivacijski 
instrumenti, kot so razne ugodnosti, bonitete, olajšave, krediti in 
podobno, ki jih dobiva industrija in ki jih podeljujejo razni upravni 
organi, inšpekcije, banke, zavarovalnice itd. za dosežke na po- 
dročju varstva okolja, zmanjševanja emisij, zmanjševanja 
odpadkov in podobno. Eden zadnjih predpisov, ki bo še dodatno 
pospešil napore industrije za zmanjševanje ali celo odpravljanje 
povzročanja odpadkov, je uredba o taksiranju odpadkov. Vsak 
proizvajalec - povzročitelj odpadkov, bo moral plačati takso. Taksa 
se bo, podobna kot vodna taksa, čedalje intenzivneje obraču- 
navala. Pričakujemo, da bo dala dobre rezultate, saj bo po žepu 
udarila tiste, ki so povzročili odpadke, jih odlagali ali izvozili, niso 
pa skrbeli za tehnološke posege. Taksa bo čedalje višja in bo silila 
v izvajanje ukrepov za zmanjševanje odpadkov. 

Vse to dogajanje pa pravzaprav vodi v uvajanje tako imenovanih 
čistih tehnologij, je poudaril. Evropa ima še direktivo o integriranju 
in preprečevanju onesnaževanja, ki pa na žalost k nam še ni 
prenesena. Predvideva uvajanje oziroma podeljevanje enotnega 
obratovalnega in okoljskega soglasja. Mi bomo to direktivo verjetno 
uvedli do leta 2007, omejena pa bo na največja podjetja v Sloveniji. 
Teh je sedaj približno 150, kar je samo 10 % vseh slovenskih 
podjetij. S temi problemi in nalogami so podjetja že seznanjena. 

V Evropi so že na voljo dokumenti o pomenu "čiste tehnologije" 
npr. za cementno, železarsko ali katero drugo industrijo. Razve- 
seljivo je, da ima naša industrija določeno tradicijo, ima znanja in 
da se je že začela prilagajati evropskim zahtevam. Dr. Grilc je ob 
tem izrazil upanje, da bo imela naša industrija čas za ustrezno 
povezovanje z znanstvenimi in strokovnimi institucijami, da bo 
tudi na tem področju do roka izpeljala vse potrebne aktivnosti, kot 
so zmanjševanje uporabe nevarnih snovi, prehod na regene- 
rativne snovi, biorazgradljivi odpadki, racionalna raba energije, 
alternativna energija, izkoriščanje drugih industrijskih procesov, 
uničevanje lastnih odpadkov, uvajanje čistih tehnologij, ki 
uporabljajo manj surovine na enoto proizvoda, manj energentov 
in ki nasploh uporabljajo manj nevarnih snovi. 

Jerne| Fefer, Komunalno podjetje Vrhnika, pa je povedal, da 
že sedem let izvajajo ločeno zbiranje odpadkov, zbirajo pa tudi 
organske odpadke. 5 % odpadkov izločijo in jih pošljejo v reciklažo. 
Torej za ločeno zbiranje imajo tudi organiziran zaključen predelo- 
valni krog. 

Osveščanje prebivalcev je za ločeno zbiranje odpadkov nujno. 
Opozoril je, da čeprav imamo državne predpise in predpise lokalnih 
skupnosti ter ustrezno tehnologijo, pa želenih rezultatov ne bo 
brez podpore občanov In ne brez spremembe miselnih vzorcev. 
In sicer tistih zakoreninjenih miselnih vzorcev, ki so nasledstveni 
od naših prednikov, da so odpadki nekaj nepotrebnega, neko- 
ristnega, smrdečega. Zato občane na Vrhniki osveščajo kar trikrat; 
prvo osveščanje je neposredno ali direktno. Tega so se lotili na 
samem začetku, kajti najbolje je ljudi osvestiti še pred postavitvijo 
ekoloških otokov. Čim več informacij ljudje imajo, tem boljše je, je 
ponovno poudaril Fefer, zato na Vrhniki izdajajo tudi glasilo 
Ogrizek, v katerem obravnavajo informacije samo v zvezi z 
odpadki. Izhaja vsake štiri mesece in v njem ljudje najdejo odgovore 
na številna vprašanje, ki jih tudi pisno zastavljajo Komunalnemu 
podjetju. Položnicam dodajajo kratka sporočila in navodila o 
ravnanju z odpadki. 

Organizirajo tudi predavanja za otroke, mladino, študente, pa tudi 
vse druge, ki to želijo. Posamezno predavanje je sestavljeno iz 
dveh delov. Praktični del vsebuje ogled centra za zbiranje odpa- 
dkov, prebiralnice, kompostarne in skladišča. Drugi, teoretični del 
predavanja pa poteka v predavalnici, kjer s pomočjo diapozitivov 

učijo kako doma ločeno zbirati odpadke. Predavanj se je doslej 
udeležilo že preko tri tisoč ljudi iz vse Slovenije. Izvajajo pa tudi 
druge akcije, kot je subvencioniranje zbiranja papirja, saj so šolarji 
nehali zbirati star papir, ker je njegova cena tako padla. 

Velik pomen namenjajo tudi posrednemu osveščanju prebivalcev 
in kot primer je navedel, da so smetarski avto prebarvali v belo in 
ga porisali z rožicami. In ker je avto bele barve, ga morajo vsak 
dan oprati in že samo čist avto prebivalce podzavestno prepričuje, 
da v njem ne vozijo odpadkov, temveč surovine. Tudi smrad na 
odlagališču se je zmanjšal, ker ni več organskih odpadkov. Z 
industrijo so se dogovorili, da kompostira svoje odpadke v zaprtih 
prostorih in jim dostavi že kompost. Ker komunalni delavci s 
strankami komunicirajo prijazno, so se odnosi med delavci in 
strankami pričeli pospešeno izboljševati. 

Torej, če se v glavah zgodi miselni preskok, da odpadek ni nekaj 
starega, nekaj nepotrebnega, temveč da je to surovina, ljudje 
veliko lažje sprejmejo novosti, je poudaril Fefer. Na Vrhniki je 
vsaka hiša dobila zelen zabojnik v brezplačno uporabo in počasi 
so jih pričeli uporabljati, čeprav so se jim sprva zdeli nepotrebni. 
Sedaj zberejo 102 kg organskih odpadkov letno na prebivalca. 

Pomembno tudi je, da je osveščanje ciklično, da se ne ustavi in da 
delajo že z otroci v vrtcih in v šolah. Otroci se od vrtca do osmega 
razreda trikrat udeležijo njihovih predavanj in z novimi vedenji še 
kako vplivajo na svoje starše. 

Leta 1995 so postavili ekološke otoke. To so prostori s kontejnerji 
na katerih piše, kaj naj bi v njih zbirali: steklo, umetne mase in 
papir. Te otoke imajo na Vrhniki in v Borovnici na približno 80 
lokacijah; ne smejo pa biti predaleč in na odročnih mestih. V 
raztegnjenih naseljih jih je potrebno postaviti v bližino drugih 
objektov, na primer trgovine ali česa podobnega, tako da ljudje 
odlagajo odpadke ob kakih drugih opravkih. V ekoloških otokih 
količine odloženih odpadkov rastejo iz leta v leto. 

Vrhniška komunala skrbi tudi za kosovni odvoz; opravijo ga vsak 
mesec. Tudi ta praksa je boljša kot je odvoz enkrat ali dvakrat na 
leto. Vsako gospodinjstvo dobi obrazec, na katerega vpiše, kaj 
imajo za odvoz in prvo soboto v mesecu odpeljejo pripravljen 
material. 

Zadnje leto so več pozornosti namenili nevarnim odpadkom. 
Načrtujejo, da bi postavili še 20 kontejnerjev za tekstil, vendar se 
je izkazalo, da je za tekstil zelo težko skleniti reciklažni krog. 
Letos bodo uvedli stimulacije za vse, ki odpadke zbirajo ločeno, 
kar se jim bo poznalo tudi pri plačilu. Ločeno zbiranje pa je cenejše 
tudi za pravne osebe, ker so ločeni odpadki cenejši od navadnih 
smeti. 

Lani so zbrali 280 ton papirja in kartona, 119 ton stekla, umetne 
mase zbirajo skupaj s pločevinkami in kartonsko embalažo za 
pijače; tega so zbrali 94 ton; skupaj torej 493 ton. Poleg tega 
zberejo še 102 kg organskih odpadkov na prebivalca. Količine pa 
rastejo, recept za to pa je osveščanje in postopnost. 

Dr. Marinka Vovk, Eko d.o.o., Slovenske Konjice, je najprej 
predstavila podjetje Eko, ki se ukvarja z ravnanjem z odpadki, in 
sicer z upravljanjem odlagališč odpadkov in z vsemi spremlje- 
valnimi aktivnostmi, ki spadajo v sklop gospodarnega ravnanja z 
odpadki. 

Ravnanje z odpadki sploh ne bi bilo problematično, če ne bi imeli 
deficit že na samem začetku, saj vzgojne in izobraževalne organi- 
zacije, raziskovalne ustanove, vlada, podjetja in drugi odgovorni 
nimajo konkretnih strategij, ki bi jih v praksi udejanlli. Zakonodajo 
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o tem imamo, manjkajo pa tista konkretna dejanja, ki dajejo vidne 
rezultate. Tako so lani sami skušali ugotoviti, ali izobraževanje 
res lahko pripelje do ključnega uspeha. Analiza vzorca, ki je 
zajemal 3200 učencev, staršev in drugih, je potrdila, da je to 
ključni krog, ki ga je potrebno začeti izkoriščati. Izobraževanje 
ima vpliv na znanje in okoljsko zavest, kar seveda vpliva na 
spremembo življenjskega stila, ki se odraža tudi v spremenjenem 
pogledu na okoljske probleme.To potem niso več problemi, saj jih 
lahko že s preventivnim ravnanjem odpravljamo. 

Njihove ugotovitve kažejo na povečanje dejavne vloge učencev 
pri uvajanju okoljske vzgoje. Od leta 1996 namreč uvajajo v šole 
na območju treh občin, kjer opravljajo dejavnost ravnanja z 
odpadki, ustrezne projekte, tako da so vse njihove šole tako 
imenovane eko šole. Analize kažejo, da se spreminja primarni 
odnos do okolja, tudi sama kvaliteta poučevanja se je bistveno 
izboljšala, kajti šole, ki so jih analizirali, so povečale zaintere- 
siranost za ta znanja. 

Dr. Vovkova je nato poudarila, da ustrezne institucije lahko 
posredujejo ogromno okoljskih informacij, toda če ni ustreznega 
interesa, te ne prispejo do pravega naslovnika. Razveseljivo je, je 
povedala, da se motivacija z uvajanjem okoljskih vsebin veča. V 
devetletni šoli pa vidijo možnosti, da se začnejo okoljevarstvene 
vsebine obravnavati kot sestavni del šolskih vsebin. 

Vodilo za njihovo nadaljnje delo je opazna sprememba miselnih 
vzorcev. Starši so opazili spremembo miselnega vzorca pri 69 % 
svojih otrok, ki se je odražala zlasti v tem, da so učenci postali 
zelo občutljivi na ravnanje z odpadki, z vodo, z energijo. Vzporedno 
s spreminjanjem obnašanja otrok se spreminja tudi obnašanje 
staršev samih, ki so pomemben in odgovoren del javnosti za 
dogajanja v lokalnem okolju. 

Da bi dosegli cilje, predvidene v nacionalnem programu varstva 
okolja, je treba iskati obstoječe rezerve. Na eni strani imamo 
širšo javnost, dovzetno za informacije, na drugi strani pa tiste, ki 
naj bi naredili nekaj za to, da bi aktivnosti potekale drugače. Dr. 
Vovkova je poudarila, da če sami izvajalci - izvzemši delniške 
družbe in tiste z znanimi lastniki - ne čutijo potrebe za izboljšanje 
komunikacije z javnostjo, je vprašanje, kje te rezerve sploh še 
obstajajo oziroma jih lahko iščemo. 

V nadaljevanju je izpostavila vprašanje učinkovitosti in se vprašala, 
ali sploh lahko merimo učinkovitost javnih podjetij? Izvorno 
ločevanje odpadkov, ki je ključ za doseganje gospodarnega 
ravnanja z odpadki, zahteva v prvi vrsti znanje samih izvajalcev 
in ne samo povzročiteljev, odpadkov. Torej mora obstajati neka 
splošna ustvarjalnost in nenehno iskanje idej, ki jih na tem področju 
sicer primanjkuje. 

In če drži, da se življenje odraža tudi preko odpadkov, ki jih 
ustvarimo, potem je ključno vprašanje, ali so odpadki sami po 
sebi problem ali ni problem morda v našem pristopu do ravnanja 
s temi odpadki oziroma v nenehnem poudarjanju, da se tu nič ne 
splača, da pri tem ni nobene računice. Kakšne pa so investicije v 
znanje, kakšna je organiziranost in pa seveda jasna vizija, je 
vprašala dr. Vovkova. Če bi vse maksimalno izpolnili, potem v 
prrihodnje prav gotovo ne bi več govorili o tem, da so odpadki 
sami po sebi problem. Njihova raziskava je potrdila, da so nujna 
ne samo znanja tistih, ki povzročajo odpadke, ampak tudi 
izvajalcev tovrstnih služb ravnanja z odpadki. 

Darinka Pek Drapal, PRP odnosi z javnostmi, je govorila o 
komunikacijski strategiji kot podpori uresničevanja strategije 
ravnanja z odpadki in ki so jo pripravili skupaj z ministrstvom za 
okolje in prostor. Opozorila je na največje ovire pri uresničevanju 

regionalnega koncepta ravnanja z odpadki, saj so opravili dokaj 
podrobno analizo dogajanja na predvidenih regionalnih centrih za 
ravnanje z odpadki. 

Opozorila je, na kakšen način si v praksi pomagati s komunika- 
cijsko strategijo in se nato osredotočila predvsem na tiste 
komunikacijske vidike, ki dejansko zavirajo izgradnjo regionalnih 
centrov za ravnanje z odpadki. 

Kot glavne komunikacijske oziroma problemske vidike neuresni- 
čevanja, vsaj glede hitrosti, ki bi bila zadovoljiva za Slovenijo, je 
naštela naslednje: 

odpor lokalnega prebivalstva, ki je eden izmed pomembnejših 
razlogov za nerealizacijo regionalnih centrov. Meni, da je večji 
problem komunikacijska nekompentenca nosilcev in 
izvajalcev projekta. Ob tem je opozorila tudi na pasiven odnos 
županov in svetnikov; 
nedefiniranost odločevalskih poti. Ker so regionalni centri za 
ravnanje z odpadki nesporno poseg v prostor, je potrebno te 
posege komunikacijsko podpirati.S komunikacijami je treba 
znati tudi upravljati, vsako upravljanje pa pomeni definiranje 
pretoka odločanja. Praksa in analiza stanja na potencialnih 
regionalnih centrih kaže, da marsikje sploh ne vedo, kje te 
odločitve potekajo oziroma ali naj bi potekale vertikalno ali 
horizontalno. Odločevalske poti od strategije do izvedbe niso 
dovolj oziroma v nekaterih primerih sploh niso definirane. 

Velik problem je seveda tudi nizka okoljska osveščenost. Torej so 
prisotne nezadostna informiranost in izobraževanje ter neza- 
dostna mera aktivne participacije prebivalcev v reševanju proble- 
mov. Prebivalci nekega lokalnega okolja, ki naj bi v tem okolju 
prevzemali odpadke iz širše regije, so absolutno prepozno 
vključeni v aktivno soodločanje. Iz teorije komuniciranja ali odno- 
sov z javnostmi pa je znano, da z aktivnim dialogom, z aktivnejšo 
participacijo lahko zelo olajšamo sprejetje neke odločitve. Tudi 
vključevanje nevladnih okoljskih organizacij, ki so v tesnejšem 
kontaktu z lokalnim prebivalstvom, za razreševanje teh vprašanj 
še ni zadostno. 

Torej sta prisotna dva temeljna sklopa razlogov, ki so najpo- 
membnejši za to, da ne moremo uspešno uresničevati koncept 
regionalnih centrov, in sicer je prvi nasprotovanje javnosti v nekem 
lokalnem ali pa tudi regionalnem območju, drugi pa so slabosti 
odločevalskih procesov. Pri prvem gre za mnogo bolj kompleksne 
stvari, kot jih priznavamo. Zelo popularen je namreč nimbi sindrom, 
le redko pa poskušamo ugotoviti, zakaj v nekem okolju do tega 
sindroma sploh pride. Ne zato, ker bi to bilo nekaj modnega, 
ampak ima nimbi sindrom gotovo različna ozadja in vzvode, da 
se sploh pojavi. 

Zelo pomemben problem predstavlja tudi odnos tehnične stroke 
do družbeno pogojenih problemov, kamor sodijo tudi odpadki. 
Največkrat se ljudje na neki lokaciji srečujejo zgolj s tehnično 
govorico strokovnjakov oziroma tistih, ki projekte pripravljajo. 
Stroka namreč govori laični javnosti v svojem tehničnem jeziku in 
zato pogosto nastanejo tudi napačne interpretacije. Skratka imamo 
razkorak med neko tehnično govorico, med tehnokratskim pristo- 
pom na eni strani ter močnim emocionalnim momentom lokalne 
skupnosti na drugi strani. 

Iz tega sledi, da je potrebno pred kakršnimkoli posegom v okolje 
enako pozornost nameniti obravnavi družbenih vidikov posega v 
prostor, kot tudi tehničnim in tehnološkim vidikom. Skratka, 
potrebno je doseči neko družbeno sprejemljivost tega posega v 
okolje s socialnimi, psihološkimi in ekonomskimi kriteriji. Dejala je, 
da je imela priložnost videti kar nekaj študij o presoji vpliva nekega 
objekta na okolje, v katerih pa je bilo le nekaj stavkov namenjenih 
družbeni sprejemljivosti takšnega posega v okolje. S temi 
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družbenimi vidiki običajno opravijo zelo na kratko, namesto da bi 
pri tem sodelovali tudi sociologi, psihologi in drugi strokovnjaki, ki 
bi ovrednotili vse družbene kriterije in bi bilo mnogo lažje te projekte 
izvajati. 

V sklopu odločevalskih procesov pa je nesprejemljivo dejstvo, da 
se, kadarkoli regionalni koncept predvideva sodelovanje več 
občin, pojavi toliko različnih politik, kolikor je občin. Prav ta ne- 
enotnost na prvi odločevalski ravni med samimi župani, med 
župani in komunalnimi službami ter med člani občinskih uprav je 
pomemben razlog neuresničevanja regionalnih centrov. Vsaka 
občina, vsak župan ima nek svoj lastni interes, ki ga poskuša 
vsiliti v ta koncept. Veliko županov in občinskih političnih struktur 
pa zelo slabo pozna take strateške usmeritve kot tudi zakonodajo. 

Kako naprej oziroma kako preseči te probleme, se je na koncu 
vprašala govornica. Vsak regionalni center bi moral imeti izdelano 
komunikacijsko strategijo, ki bi bila pripravljena izključno zanj. V 
njej bi morali opredeliti odločevalce. Opozorila je na tri sklope 
javnosti, s katerimi je pomembno delati; to so odločevalci, lokalno 
prebivalstvo in strokovna javnost, tudi mediji. Opredeliti je treba 
cilje vsake javnosti, določiti upravljanje s komunikacijskim progra- 
mom in orodji ter na koncu izdelati akcijski načrt. 

Komunikacija je veščina vodenja, kajti z njo je treba prav tako 
upravljati, kot z vsemi ostalimi procesi. Predstavila je tudi model 
upravljanja s komunikacijami za nek regionalni center. Nesporno 
je, da bi moralo biti na vrhu neko telo oziroma organ, ki bi dajal 
osnovne smernice in vodil komunikacije navzdol. Sledijo pa župani, 
komunalne službe, treba je vključiti tudi medije in strokovno javnost 
in seveda na koncu še lokalno prebivalstvo. In vedno je potrebno 
uporabljati dvosmerno komuniciranje, je zaključila Drapalova. 

Erika Oblak, DEA Klub, je predstavila to nevladno organizacijo 
iz Ankarana, ki je tudi članica mednarodnega Zero VVaste gibanja; 
v prevodu to pomeni "nič odpadkov". Nova Zelandija je takšno 
strategijo za državno raven sprejela spomladi leta 2001, jeseni 
istega leta ji je sledila Kalifornija. 

Zero VVaste je način ravnanja z odpadki, ki ne vključuje odlagališč 
in sežigalnic. Posamezni odpadek lahko usmerimo na odlagališče, 
v sežigalnico ali pa v reciklažo. Zato si ti trije načini ravnanja z 
odpadki med seboj nasprotujejo, saj se potegujejo za iste odpadke. 

Zero VVaste gibanje pri recikliranju daje pomen predvsem osve- 
ščanju lokalnih skupnosti za njihovo odgovorno sporočanje o 
zbiranju podatkov. Ob tem pa priznava tudi njihovo omejitev, in 
sicer da te skupnosti ne morejo biti same odgovorne za reševanje 
problema smeti. Odgovornost za odpadke mora sprejeti tudi 
industrija, ki mora s preoblikovanjem izdelkov in uporabo mate- 
rialov omogočiti lokalnim skupnostim, da jih reciklirajo, fokuslrajo 
ali ponovno uporabijo brez tveganja za okolje. 

Zero VVaste tako povezuje odgovornost lokalnih skupnosti In 
proizvajalcev. Lokalne skupnosti morajo najprej vzpostaviti sistem 
ločenega zbiranja. Pri tem morajo skrbno določiti odpadke, ki se 
jim lahko izognejo, ki jih lahko ponovno uporabijo ali jih lahko 
fokusirajo, reciklirajo, itd. 

Najučinkovitejša načina za zmanjševanje nastajanja odpadkov 
sta revizija v podjetjih in zaračunavanje odvoza odpadkov po 
volumnu in po teži. To velja tako za podjetja kot za gospodinjstva. 
Oba načina namreč spodbujata odgovornost za nastajanje 
odpadkov. 

Ponovno uporabo odpadkov lahko organiziramo na dva načina: 

- na neformalni način, kot so na primer garažne prodaje, boljšji 
trgi, posamezne humanitarne akcije ali 

- na formalni način, kot so centri za ponovno uporabo in eko 
parki. Ponovna uporaba sicer predstavlja majhen delež 
odpadkov, vendar ji Zero VVaste daje velik pomen, zato ker 
ponuja možnosti za odpiranje novih delovnih mest. Ekoparki 
in centri za ponovno uporabo se lahko oblikujejo kot pridobitne 
ali kot nepridobitne organizacije, ki opravljajo različne 
dejavnosti, kot so popravila, recikliranje, kompostiranje in 
zbiranje nevarnih snovi (barve, laki, čistila in podobno). 

Zero VVaste tudi kompostiranju bioloških in zelenih odpadkov 
priznava ključen pomen, predvsem zato, ker njihovo ločevanje 
daje možnost za separiranje in nadaljnjo recikliranje odpadkov. 
Poleg tega ti odpadki predstavljajo tudi velik del v skupni količini 
komunalnih odpadkov. Po podatkih iz leta 1995 je teh v Sloveniji 
kar 31 %. Če tem odpadkom dodamo samo še papir in lepenko, 
pa to pomeni, da smo že za 42 % zmanjšali količino odloženih 
odpadkov na odlagališčih. So pa še drugi pozitivni učinki, na primer 
preprečevanje nastajanja metana in organskih kislin ter nenazadnje 
tudi neznosnega smradu. 

Odpadne surovine na trgih Evropske unije dosegajo kar spod- 
budne cene. Plastični zabojčki recimo do 320 evrov, plastenke pa 
do 250 evrov za tono. Če k temu dodamo še oportunitetne stroške 
- to pa so stroški, ki se jim izognemo, ker določene količine 
odpadkov nismo odložili na odlagališča - so prihodki lahko še 
večji. 

Nedvomno torej je, da recikliranje stane, vendar pa na drugi strani 
prinaša veliko večje prihranke, pomeni zmanjševanje onesnaže- 
vanja zraka in vode ter emisij toplogrednih plinov, izkoriščanje 
naravnih virov in uporabe zemljišč za odlagališča. 

Današnja družba je postala družba nevarnih izdelkov in izdelkov 
za enkratno uporabo. Davkoplačevalci vedno sprejemajo breme 
odstranjevanja izdelkov in embalaže, ki jih pošiljajo proizvajalci 
na trg. Kaj lahko storijo podjetja? Pričnejo lahko izbirati materiale 
in ustrezno oblikovati izdelke in dobavitelje zavežejo, da njihovo 
embalažo in izdelke, ko so enkrat odpisani, prevzamejo nazaj. 

Zero VVaste podjetja na eni strani zmanjšujejo količino odpadnih 
in odvečnih materialov, na drugi strani pa povečujejo uporabo 
tistih materialov, ki se jih na koncu da kompostirati, reciklirati ali 
ponovno uporabiti. Znotraj organizacije uvajajo sistem ravnanja z 
odpadki, ki nastajajo v proizvodnji, oblikujejo servisno mrežo in 
organizirajo vračanje in ponovno uporabo ali recikliranje izdelkov 
in embalaže. 

Podjetja se odločajo za preoblikovanje proizvodnih procesov na 
Zero VVaste način iz popolnoma ekonomskih razlogov. Eden od 
teh je zniževanje proizvodnih stroškov, drugi pa je zniževanje 
stroškov za prilagajanje okoljski zakonodaji. V ZDA podjetja za 
prilagajanje okoljski zakonodaji namenijo 2,6 % letnega BDP. 
Korporacija Xerox je v enem letu z uvajanjem ponovne uporabe 
in recikliranja uspela prihraniti 40 milijonov dolarjev. V Sloveniji 
smo na razpotju. Odlagališča se polnijo, torej imamo dve možnosti: 
prva so sežigalnice, druga pa je ustanavljanje Zero VVaste podjetij. 
Ti dve možnosti pa se med seboj izključujeta. 

In kakšne možnosti nam Zero VVaste ponuja? Omogoča nam 
razviti 100 % čisto turistično blagovno znamko. Ponuja nam zaščitni 
znak za zunanji trg, ki opozarja, da izdelki prihajajo Iz neonesna- 
ženega okolja in da so narejeni iz primernih surovin. Z ukinjanjem 
odlagališč bi dosegli zahteve Kjotskega protokola. Lokalne 
skupnosti bi odpadke lahko spreminjale v bogastvo, odpirale bi 
nova delovna mesta, dolgoročno bi zniževale stroške ravnanja z 
odpadki ter nenazadnje pospeševale razvoj In inovacije. In 
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nenazadnje je Zero Waste pot oziroma cilj, ki sicer ni lahek, je pa 
neskončno bolj zanimiv in ustvarjalen, kot je vlaganje v odlagališča 
ali sežigalnice. 

Povzetek razprave 

Na vprašanje dr. Marinke Vovk, kdaj bo vlada pripravila poročilo 
o stanju okolja, saj je bil rok zanj marec 2002, je mag. Radovan 
Tavzes odgovoril, da poročilo o stanju okolja vlada še pripravlja, 
kajti okoljsko ministrstvo je moralo dati prednost nekaterim drugim 
nalogam. Poročilo bo dano v javno obravnavo na spletnih straneh 
ministrstva predvidoma po juniju, ko bodo opravili screening 
implementacije okoljske zakonodaje. 

Dr. Božidar Brudar, Mednarodni center za trajnostni razvoj, 
je spomnil, da so, ko je bil še jeseniški župan, zgradili sodobno 
odlagališče komunalnih odpadkov, na katerega bi približno 30.000 
ljudi odlagalo odpadke 30 let. Projekt je bil vreden okoli 600 milijonov 
tolarjev, žal pa v medijih ni bil deležen ustrezne pozornosti. Povedal 
je, da je dno odlagališča narejeno iz približno centimeter debele 
plastike, da je hermetično zaprto, izcedne vode pa so speljane v 
komunalno čistilno napravo. 

V sosednjih občinah - radovljiški, bohinjski, žirovniški in kranj- 
skogorski - se tudi ubadajo z vprašanjem kam z odpadki. Sedaj 
jih vozijo na jeseniško odlagališče; občina dobi na leto od teh treh 
občin četrtino denarja, ki ga je porabila za izgradnjo odlagališča. 
Občina Jesenice bo samo z oddajanjem odlagališča za odpadke 
dobila 10 % svojega občinskega proračuna, seveda če se bodo 
svetniki oziroma občani za oddajo odločili. 

Omenil je še srečanje, s podjetnikom iz Severne Indiane, ki ima 
manjše podjetje za zbiranje alternativnih virov energije, npr. stare 
gume, pa tudi komunalne odpadke. Te odpadke zbirajo zato, da 
jih prodajajo industriji, ki jih ne sežiga v sežigalnici, temveč jih 
porabi za pridobivanje energije. V komunalnih odpadkih se namreč 
skriva ogromno energije, ki je polovico cenejša od premoga, 
namenjenega za enako količino energije. 

Karel Llplč, Slovensko ekološko gibanje, je tudi govoril o 
okoljskem osveščanju in izobraževanju na področju odpadkov 
ter naštel najvažnejše dokumente, ki govorijo o tem: Ustava 
Republike Slovenije, zakon o varstvu okolja, Agenda 21. V vseh 
teh dokumentih je okoljsko osveščanje zelo poudarjeno. 

Decembra lani so v Slovenskem ekološkem gibanju izvedli anketo 
in eno od 20 vprašanj je bilo, kako v občinah uresničujejo cilje 
okoljske vzgoje in izobraževanja. Odgovorilo je 66 občin, odgo- 
vorov ni bilo iz 15 občin; domnevajo, da je tam stanje zelo slabo. 
Le v eni občini so odkrito priznali, da tega ne uresničujejo, v 50 
občinah so pa odgovorili, da cilje uresničujejo. Predvsem so tu 
mislili na javne predstavitve rezultatov raziskav v osnovnih in 
srednjih šolah, vrtcih, izvajanje občinskih odlokov za posamezne 
javne službe, projekt ekošol, predavanja za občane, okrožnice, 
ekopublikacije, čistilne akcije, ekološke tabore, občinska glasila, 
zloženke, ekominute, radijske oddaje, medijsko obveščanje, 
ustanavljanje novih okoljskih društev, pa vse do tekmovanja "Moja 
dežela lepa in čista". 

V občinah sicer že veliko počnejo na področju okoljskega osve- 
ščanja in izobraževanja, toda v Slovenskem ekološkem gibanju 
ocenjujejo, da še vedno premalo. 

Naslednji dokument, ki tudi govori o okoljskem osveščanju in 
izobraževanju o odpadkih pa je Nacionalni program varstva okolja. 
Vendar se stvari v praksi počasneje izvajajo kot pa se pripravlja 
okoljska zakonodaja tudi glede na evropsko zakonodajo in na 
usklajevanje z njo. 

Vlada je lani sprejela še Strateške usmeritve slovenskega kme- 
tijsko okoljskega programa, ki tudi govori o okoljskem osveščanju 
in izobraževanju. Omenil je dva segmenta, in sicer vzgojo in 
izobraževanje mlade generacije od vrtcev, vseh osnovnih in 
srednjih šol. Imamo že preko 100 ekošol, njihovo število pa še 
vztrajno narašča, saj med šolami zanje vlada velik interes. Preko 
80 teh šol je že dobilo ekozastave. Problem ekošol pa je v tem, da 
niso deležne nikakršne družbene oziroma državne podpore, kar 
predstavlja enega večjih problemov za razvoj okoljske osvešče- 
nosti med mlado generacijo. 

Širša javnost tudi vse premalo pozna t. i. "zdrave šole", pa "Unesco 
šole". Toda če vse te seštejemo, že tretjina naših šol pripada 
ekošolam in težnja je, da bi vse slovenske šole bile tudi ekošole 
ali pa vsaj sodile v sklop šol, ki so okoljsko usmerjene. 

Če se primerjamo z Evropo, smo na področju okoljskega osve- 
ščanja in izobraževanja mlade generacije na samem vrhu. Žal pa 
ni tako pri odraslih; z okoljskim osveščanjem odraslih smo namreč 
še pod evropskim povprečjem, zato si še posebej prizadevajo za 
akcije nevladnih okoljskih organizacij, medijev, komunalnih podjetij, 
občin in podobno. Država bo dejansko morala še veliko prispevati, 
a ne samo z moralno podporo, temveč tudi sofinancirati ustrezne 
programe in akcije. 

Na koncu je pozval starejše, naj prisluhnejo mladim, saj so prav 
ti v tem trenutku najbolj osveščeni del prebivalstva. Pozval pa je 
tudi vse, ki imajo bodisi politični ali gospodarski vpliv, naj pomagajo 
institucijam, šolam in nevladnim organizacijam, da razvijajo 
okoljsko vzgojo in izobraževanje, saj bomo le z znanjem večino 
teh problemov uspešneje reševali. 

Mate| Stegelj, Tisa d.o.o, je predstavil podjetje, ki se že 15 let 
ukvarja z biomaso. V strategiji razvoja podjetja so zapisali, da 
bodo postali vodilno podjetje v upravljanju z biomaso v Sloveniji. 
Leta 2001 so predelali in ponudili tržišču cca 70 tisoč prostornih 
metrov biomase, od tega so približno 33 tisoč prostornih metrov 
porabili v svoji kotlovnici v nekdanjem Stol Kamnik na Duplici. 

Lesno biomaso zbirajo na izvoru, to je v industriji in v trgovini. 
Razvili so lastni sistem zbiranja, transporta in predelave. Del lesnih 
ostankov pa zbirajo na komunalnih deponijah po vsej Sloveniji in 
velike napore namenjajo temu, da bi uvedli sortiranje oziroma 
izločili tisti del, ki ni primeren za uporabo v kuriščih. 

Podjetje pa se v praksi srečuje z velikimi razhajanji, in sicer med 
tistim, kar se o biomasi govori, propagira in med lokalno 
skupnostjo, to je občino Kamnik. Ta jim, kot pravi Stegelj, na vsakem 
koraku zavira delovanje in razvoj. Obstoječi kotel namreč ne 
morejo posodobiti in usposobiti za normalno obratovanje, ker ne 
dobijo potrebnih gradbenih dovoljenj. 

Za podjetje Tisa s 23 zaposlenimi predstavljajo odpadki vir, že 
sedaj "največji rudnik" za bodočnost. Razpravljalec je še poudaril, 
da so udeleženci tudi tega posveta slišali odlične referate, imamo 
ogromno znanja, toda na tem področju nam manjka ekonomistični 
pogled Vse premalo se namreč zavedamo, da je samo pri reci- 
kliranju odpadkov možno odpreti veliko novih delovnih mest. Drža- 
va bi morala ustanavljanju in spodbujanju razvoja reciklatov 
namenjati maksimalno pozornost. Biomasa je samo eden od recikla- 
tov, ki ga lahko izločimo iz deponij, teh pa je lahko 50 ali celo več! 
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Marko Peterlln, ki ima registrirano podjetje za zbiranje odpadnega 
jedilnega olja, je prepričan, da tudi ta odpadna surovina ni tako 
zanemarljiva, kajti v Sloveniji porabimo 30.000 ton jedilnega olja 
letno. Od tega ostane približno 15 % odpadnega olja iz raznih 
fritez in podobnega. Kot edini uradni zbiralec pa je 1.6.2002 prekinil 
zasebno pogodbo za zbiranje tega olja. Zato je vprašal, ali 
komunalna podjetja oziroma drugi odgovorni razmišljajo, kaj storiti 
s 4.500 tonami odpadnega jedilnega olja potem, ko ga ne bo več 
zbiralo njegovo podjetje. 

Franc Zver, Eko, Slovenske Konjice, pa je pozval vse, ki po- 
znajo tehnologijo, da pridejo k njim in jih naučijo, kako odpadke 
predelovati. Podobne ponudbe so dajali že v preteklosti, ampak 
odziva ni bilo. V Sloveniji imamo delavce, imamo odpadke, zato 
naj nam tisti, ki to znajo, pokažejo, kaj se z odpadki v konkretnem 
primeru da narediti, je ponovil predstavnik tega podjetja. 

Viktor Voršlč, župan občine Cankova, je povedal, da so se v 
Pomurju občine dogovorile za izgradnjo regijskega zbirno sortir- 
nega centra v Puconcih. Center je gotovo lahko dober primer, da 
se da tudi brez velikih težav in nasprotovanj med župani, občinami, 
sveti, komunalnimi organizacijami itd. pričeti urejati problem 
odpadkov. Ker je pomurska regija na repu razvoja, so se znašli 
pred še težjim finančnim problemom. Država jim je sicer pri pripravi 
projekta priskočila na pomoč in pokrila 15 % investicijske vrednosti, 
vzela pa bo 20 % davka na dodano vrednost, kar pa je že drug 
problem, je menil župan Voršič. 

V tej občini je zaživel tudi prvi center za razgradnjo motornih vozil 
v Republiki Sloveniji. V naslednjih petnajstih letih bo potrebno izdati 
"pogrebni list" okrog milijonu avtomobilov, zato je opozoril, da o 
tem problemu vse premalo govorimo. Maja leta 2000 je bila v EU 
potrjena direktiva o ravnanju z motornimi vozili, ki bo veljala tudi 
za nas in nujno je, da se pospešijo dela na tem segmentu. 
Prepričan je celo, da ima Slovenija priložnost, da kot prva država 
v Evropi na nacionalni ravni obvlada ravnanje z odsluženimi 
motornimi vozili. Med drugim je še opozoril, da bo treba na 
normativnem področju več postoriti, kajti podatek, da imamo 93 
% zakonodaje usklajene z evropsko, se mu ne zdi resničen. Že 
omenjena direktiva vpliva kar na sedem zakonov in okrog 120 
podzakonskih predpisov, kar je gotovo dovolj zgovoren podatek. 

Albin Keuc, pa je opozoril, da namen organizatorjev posveta ni 
bil, da bi ta izzvenel kot reklamiranje posameznih podjetjih, a 
nesporno dejstvo je, da je ravnanje z odpadki tudi posel. Marsikje 
v Sloveniji že obstajajo reciklažarji, vzpostavlja se trg in takšen je 
tudi primer Cankove. Opozoril je tudi, da nimbi efekt ne kaže 
iskati pri javnosti, pri državljanih, temveč pri tistih, ki rešitve 
pripravljajo, ponujajo projekte, ki pa so pogosto neustrezni. Tak 
primer je Maribor, kjer so iz leta v leto ponavljali iste napake, 
porabili ogromno davkoplačevalskega denarja, rešitve pa ni no- 
bene, saj deponije še vedno nimajo. Tako je nimbi efekt pravzaprav 
posledica napačnih odločitev nekega lokalnega območja. 

Povedal je še, da so v Umanoteri pripravili spisek priporočil, med 
katerimi je tudi, da v Sloveniji potrebujemo organ, ki bi se imenoval 
nacionalni svet za ravnanje z odpadki; tako kot v drugih državah 
naj bi pripravljal kakovostne rešitve. 

Franci Zver pa je povedal, da si je ogledal vseh 53 slovenskih 
odlagališč. Ker smo zelo majhni, je Slovenije v primerjavi s tujino 
za eno samo komunalno podjetje. V tujini pa si običajno ogledujemo 
rešitve, ki so namenjene velikim in jih zato v Sloveniji ne moremo 
ustrezno uporabiti. Pri nas bi namreč vsaka vas rada imela svoj 
center, kar pa gotovo ni sprejemljivo. 

Brane Nukovič je opozoril na mesne odpadke, prav tako 
pomembno surovino, ki pa je še ne izkoriščamo ustrezno. Za 
boljše izkoriščanje teh odpadkov je že izdelana obsežna študija. 
Za pasjo in mačjo hrano dajemo milijone tolarjev letno, prav toliko 
pa dajemo tudi za uničevanje odpadne surovine, ki bi jo lahko 
porabili za pripravo pasje hrane. 

Mag. Vida Ogorelec Wagner je na koncu posveta poudarila, da 
je bil namen organizatorjev predvsem izpostaviti dobre zglede, ki 
jih imamo tudi v Sloveniji kar nekaj. Tudi na tem področju je vse 
bolj izrazita potreba, da vprašanja urejamo znotraj nekega 
strateškega okvira, ki bi vseboval zakonodajne in vse druge 
instrumente, potrebne in usklajene na nacionalni ravni. 

Naslednja pomembna ugotovitev posveta je bila, da uspešno 
ravnanje z odpadki temelji na sodelovanju in ozaveščanju javnosti. 
Pristopi za reševanje teh problemov le od zgoraj navzdol ne 
delujejo oziroma niso uspešni, če sočasno ne sodeluje tudi javnost 
od spodaj navzgor. Pri nas še vse preveč podcenjujemo družbene 
psihološke t.i. "mehke pristope". Tam, kjer jih upoštevajo, pa žanjejo 
velike uspehe. 

V praksi srečujemo tudi lokalne pobude, ki so lahko zelo uspešne, 
če jih država ne "prehiteva po levi strani" z drugačnimi koncepti, 
tudi zaradi prisotnosti določenih lobijev. 

Tudi podjetniške pobude, ki so bile omenjane, so, poleg vsega 
drugega, nezanemarljiva priložnost za zaposlovanje. Tudi pobuda 
za ustanovitev nacionalnega sveta za ravnanje z odpadki je 
vredna vse pozornosti odgovornih in morajo jo podrobneje preučiti, 
je med drugim poudarila voditeljica posveta. 

Povzetek razprav je pripravljen 
po dobesednem zapisu (magnetogramu) 
posveta 
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Državni svet Republike Slovenije in Pravno-informacijski center nevladnih 

organizacij - PIC sta 13. junija 2002 pripravila posvet o MIRNEM 

REŠEVANJU SPOROV V SLOVENIJI 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je najprej iskreno 
pozdravil vse referente, goste in druge udeležence. Izrazil je mne- 
nje, da je mediacija kot sredstvo za dosego sporazuma znotraj 
sodišča izjemno pomembna pridobitev v Sloveniji. Razveseljivo je 
predvsem dejstvo, je dejal, da je postopek primeren tako za 
nesporazume med fizičnimi kot tudi med pravnimi osebami, za 
reševanje osebnih, družinskih in delovnih sporov. Na takšen način 
strokovnjaki za mediacijo uspešno rešujejo kar 85% primerov. 
Ob tem je spomnil na neki predlog, da bi v Sloveniji tudi v političnem 
sistemu in življenju krenili po poti brez konfliktov, po poti "zmagam 
- zmagaš", kar je še posebej pomembno zdaj, ko se vključujemo 
v Evropsko unijo in v globalne integracije. Tak sistem dogovarjanja, 
v katerem lahko pridobita oba, bi nas v Sloveniji lahko bistveno 
bolj združeval in povezoval. Naša država je za to primerna, saj je 
dovolj majhna. Menil je, da bi bila bistvena učinka širše uporabe te 
metode bolj mimo in bogatejše življenje v materialnem in duhovnem 
smislu. To bi bil pravi prispevek k odličnosti našega življenja in 
politike, je dejal, nato pa predal besedo voditelju posveta. 

Povzetek uvodnih predstavitev 

Primož Šporar, direktor Pravno-lnformacljskega centra ne- 
vladnih organizacij, se je predstavil tudi kot aktiven član centra 
za mediacijo znotraj centra s skrajšanim imenom PIC. Ta center je 
nevladna neprofitna organizacija, katore osnovni namen je 
osveščanje, svetovanje, izvajanje projektov in pa krepitev 
sodelovanja na projektih, kot so: krepitev in varstvo človekovih 
pravic, krepitev delovanja nevladnih organizacij in organizacij 
civilne družbe in pa veliko področje mirnega reševanja sporov, 
kjer je PIC v zadnjih letih tudi aktiven. Že v ustanovni pogodbi so 
zapisali, da si bodo prizadevali za iskanje naprednejših, 
demokratičnejših in humanih rešitev problemov, s katerimi se 
srečujejo posamezniki, kar mirno reševanje sporov gotovo je. 
Nekako od leta 1996-1997, ko je bil PIC ustanovljen, pa so opravljali 
tudi naloge, povezane z reševanjem sporov. Nudili so brezplačno 
pravno pomoč v letih, ko v Sloveniji takšnega zakona še ni bilo. 
Šlo je za preventivne, za predhodne postopke, še preden so te 
zadeve prišle do sodišča. Že takrat so iz pripada zadev zlahka 
opazili, koliko teh zadev bi bilo možno rešiti tudi izven sodnih poti, 
na načine, ki so v tujini relativno uveljavljeni. 

Zaradi tega so že v letih 1998 in 1999 poskušali s predstavitvijo 
predloga zakona o mirnem reševanju sporov, lani pa je bil končno 
sprejet vsaj zakon o brezplačni pravni pomoči. 

Pridružil se je mnenju predsednika Hrovata, da so mediacija in 
drugi postopki mirnega reševanja sporov dobrodošli. Ta termin 
ima v angleškem jeziku kratico ADI, to je Alternative Disput Solu- 
tion, kar pomeni "alternativno reševanje sporov". Prvo besedo pa 
vse pogosteje nadomešča primernejša beseda "apropriate". 

Zatem je nakazal vsebino arbitražnih in sporazumnih postopkov, 
ki jih zaobsega termin mirno reševanje sporov, ter podrobneje 
opisal mediacijo.Ta temelji na prastarem človeškem hrepenenju 
po življenju, miru in pravičnosti, je dejal. Postopki mediacije so 
cenejši, hitri, zaupni, ponujajo možnost kreativnih rešitev. V njih 

ljudje samoodgovorno sodelujejo in niso prepuščeni odločitvi 
zunanjega arbitra, predvsem pa je pomemben velik odstotek 
uspešno doseženih dogovorov, ki se potem tudi realizirajo. 

Napovedal je uvodne referente in izrazil upanje, da bo posvet 
prispeval k razvoju mediacije in postopkov mirnega reševanja 
sporov v Sloveniji. Pogoja za to sta stimulativno okolje in 
osveščenost. Za pripravljenost se je posebej zahvalil predsedniku 
in sekretarki državnega sveta, donatorjem ter drugim podpor- 
nikom, kot so na primer: Zavod za odprto družbo OSI Slovenija, 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Veleposlaništvo 
Kraljevine Nizozemske, delegacija Evropske komisije v Sloveniji 
s programom evropske pobude za demokracijo in človekove 
pravice in pa Socialna zbornica. 

Mag. Špeia Mežnar, asistentka na Pravni fakulteti v Ljubljani, 
je najprej predstavila nekatere študijske novosti s področja tako 
imenovanega alternativnega reševanja sporov. Na Pravni fakulteti 
so se začeli ukvarjati s tem že pred leti v okviru različnih razisko- 
valnih projektov zlasti strokovnjaki za civilno procesno pravo. Šlo 
je predvsem za primerjalno pravno analizo tujih pravnih redov, ki 
so takrat že uvajali postopke alternativnega reševanja sporov, in 
za preverjanje možnosti implementacije tujih izkušenj v naš pravni 
red. 

Navedla je dva praktična dosežka Pravne fakultete: vzpostavitev 
tako imenovane pravne svetovalnice na dodiplomski stopnji (v 
ZDA t. i. pravna klinika za uporabo pravnega znanja v praksi, zelo 
razširjena že po vsej Evropi) ter posebni predmet Alternativno 
reševanje sporov na podiplomski stopnji, in ju predstavila. 

V pravni svetovalnici izbrani najboljši študentje pod mentorstvom 
izkušenih praktikov, to so največkrat upokojeni sodniki ali pa 
odvetniki, svetujejo predvsem socialno ogroženim slojem prebi- 
valstva. Pri nas zaenkrat s tem še nismo začeli, prvi korak pa je 
sodelovanje Pravne fakultete z Okrožnim sodiščem v Ljubljani 
oziroma z njihovo službo za alternativno reševanje sporov. V 
okviru le-te študentje sodelujejo pri postopkih mediacije, ki jih 
izvaja Okrožno sodišče v Ljubljani. 

Na novo uvedeni izbirni predmet Alternativno reševanje sporov 
na podiplomskem študiju zajema predstavitev in analizo ameriških 
izkušenj in izkušenj Evropske unije. V okviru tega predmeta pa se 
ne ukvarjajo posebej z arbitražami; tem je namenjen poseben 
predmet v okviru podiplomskega študija civilnega in gospodar- 
skega prava. 

Naslednja cilja sta osamosvojitev pravne svetovalnice oziroma 
več aktivnega sodelovanja študentov. Hkrati pa poleg nadaljnjega 
razvoja ter uvedba predmeta, ki bi obsegal alternativno reševanje 
sporov, že v dodiplomski študij. 

Franc Udovlč, višji sodelavec In vodja projekta mediacije na 
Centru za socialno delo v Mariboru, se je v zvezi z razvezno 
problematiko za mediacijo usposabljal v Nemčiji. Na posvetu je 
predstavil razliko med mediacijo in drugimi metodami mirnega 
reševanja sporov. Nepristranski posrednik, ki sodeluje v mediaciji, 
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nima takšne vloge, kot jo ima recimo posrednik pri arbitraži ali v 
poravnavi. V mediaciji ima posrednik dejansko vlogo vodje procesa 
mediacije. On strukturira postopek mediacije in na neki način daje 
možnost partnerjem v konfliktu, da iščejo in najdejo za vse 
ustrezno rešitev. Partnerji v konfliktu sami odločajo o sporni zadevi, 
mediator pa jim samo razširja prostor odločanja in niti ne predlaga 
odločitev. 

Dejal je, da se mediacija v svetu zelo hitro širi in se uveljavlja na 
vseh področjih medsebojnih odnosov. Z mediacijo lahko dosežemo 
pravno veljavne trajne dogovore. Za razliko od pravnih postopkov 
pa partnerji v tem postopku niso postavljeni v vlogo nasprotnikov 
in najbrž prav zato po končanem procesu svoj odnos ohranijo ali 
celo izboljšajo. Poudaril je velik pomen tega dejstva na primer za 
vse družinske člane. Za razliko od sodnih postopkov se v media- 
cijskih dogovorih tudi upošteva dinamika konflikta, kjer se vnaprej 
predvideva možnost, da partnerja v konfliktu vedno lahko svoj 
prvotni dogovor modificirata. 

Opozoril je tudi na celostno interdisciplinarno obravnavo konflikta 
z gospodarskega, socialnega, pravnega, čustvenega in drugih 
vidikov, zato to delo v tujini opravlja polovica pravnikov, pol pa je 
psihosocialnih in drugih profilov. 

Na Centru za socialno delo v Mariboru so pričeli z družinsko me- 
diacijo že leta 1993, že naslednje leto pa so pri Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve prijavili inovativni projekt 
Mediacija, ki je potekal pet let. Ni pa jim uspelo, da bi mediacijo 
uvedli v delo centrov za socialno delo v štajerskih regijah, ker 
tega organiziranost centrov ni dopuščala. Zdaj nadaljujejo v okviru 
pravno-informacijskega centra v Ljubljani. 

V projekt so bile vključene tudi druge institucije, med drugim Pravna 
fakulteta v Mariboru, Inštitut za civilno primerjalno in mednarodno 
zasebno pravo, tedanje mariborsko temeljno, sedanje okrožno 
sodišče v Mariboru, in drugi. 

Zatem je navedel nekaj podatkov o frekvenci in uspešnosti medi- 
acijskih postopkov ter usposobljenosti kadrov v štajerskih regijah. 
Program usposabljanja so prilagodili evropskim normam, upo- 
števajoč navodila evropskega foruma za mediacijo in nemškega 
združenja za družinsko mediacijo. Ob koncu je opozoril na t. i. 
rekonstruktivno mediacijo, ki so jo razvili sami in jo ponudijo takrat, 
ko želijo partnerji reorganizirati svoj partnerski odnos. To je novost 
tudi v svetu in je naletela na veliko zanimanje. Za prihodnje pa 
načrtujejo tudi mediacijo v šoli in mediacijo na gospodarskem 
področju. 

Maša Kociper, vodja službe alternativnega reševanja sporov 
pri l|ubljanskem Okrožnem sodišču, je kot prvi razlog za uva- 
janje metode mirnega reševanja sporov na sodišču navedla pereč 
in splošno znan problem sodnih zaostankov. Cilj sodišča je bil te 
zaostanke zmanjšati, skrajšati čakalno dobo in strankam ponuditi 
hitrejše, cenejše in njihovim interesom bolj prilagojene rešitve. 
Povprečna čakalna doba na sodišču je leto in pol, mediacija pa se 
lahko začne že v treh mesecih. Za stranke sodišča je brezplačna. 
Drugi razlog za to je bil, da včasih sodni spor niti ni najboljša re- 
šitev za stranke oziroma za razrešitev njihovega konflikta. V takih 
primerih je morda za stranko pomembneje, da odnos, ki ga 
poskušajo razrešiti, ostane dolgoročen, da se nadaljuje, da se 
zmanjšajo napetosti in možnosti nadaljnjih konfliktov. 

Mediacija, ki so jo ponudili na sodišču, je prostovoljen, zaupen, 
hiter In za stranke brezplačen postopek, v katerem nevtralna 
tretja oseba, mediator, to je strokovnjak pravnik, pomaga strankam 
pri iskanju sporazumne rešitve njunega spora. Ta program 
mediacije na sodišču izvajajo poskusno. Redno ga spremljajo in 

analizirajo ter ga prilagajajo potrebam v praksi. Poudarila je, da je 
to samo ena od dodatnih možnosti, ki so jih ponudili strankam za 
razrešitev njihovih sporov. Pogoj za začetek tega postopka, ki je 
seveda sodnemu pridruženi postopek, je, da so stranke vložile 
tožbo na sodišče. Postopek steče, če ga prostovoljno sprejmeta 
obe strani in se na željo strank tudi med trajanjem lahko konča. Je 
zaupen, kar pomeni tudi, da nikakor ne vpliva na morebitni kasnejši 
postopek med strankami, če ga nadaljujejo. Sodnik, ki je mediator 
v neki zadevi, nikoli ne bo sodil o tej isti zadevi v kasnejšem 
rednem postopku. 

Prednost mediacije je tudi izenačenost sklenjene sodne poravnave 
s sodno odločbo; sodna poravnava, ki je na podlagi takšne 
mediacije lahko sklenejo stranke, predstavlja pravnomočni izvršilni 
naslov, tako kot vsaka sodba. 

Prve analize kažejo, kažejo, da tako število soglasij obeh strank, 
se pravi odstotek, ko dasta obe stranki soglasje za mediacijo, kot 
tudi število uspešno zaključenih zadev ves čas zanesljivo narašča, 
je dejala in povedano ilustrirala s podatki. Toda tudi če stranke ne 
končajo mediacije, se pravi ne sklenejo sodne poravnave, to ne 
pomeni, daje bil postopek neuspešen. Velikokrat se tam vzpostavi 
neka posebna komunikacija, ki je bila prej prekinjena, velikokrat 
se umirijo strasti, velikokrat se bolje definirajo sporna vprašanja. 
In nemalokrat stranke potem kasneje, izven sodne poravnave, 
se pravi same med seboj, sklenejo poravnavo ali odstopijo od 
tožbe. Izjemno pomembno je tudi, da je število srečanj bistveno 
manjše kot v običajnem sodnem postopku. Vse pogosteje se 
mediacija zaključi s podpisano sodno poravnavo že po prvem 
naroku, je dejala, hkrati pa opozorila na še neizkoriščene možnosti 
v primerjavi z Evropo in ZDA. Za državo in sodišča ta postopek 
namreč pomeni zlasti hitrejše in cenejše reševanje sporov na 
manjšem številu narokov, z manjšimi stroški, z manjšo udeležbo 
sodnikov, pomeni manj pritožb in tako naprej. 

Omenila je tudi dobre izkušnje z odvetniki, za katere se načrtuje 
tudi posebno izobraževanje, ter negativno izkušnjo s pravobranilci, 
torej predstavniki države, ki se vse preredko odločajo za poravna- 
ve ali pa so njihove poravnalne ponudbe neprimerne. 

Zatem je spregovorila še o mediaciji v družinsko pravnih zadevah, 
katere specifike je opisal že prejšnji govornik. Gre za sodnim in 
upravnim postopkom pridružen postopek alternativnega reševanja 
družinsko pravnih sporov in sporov iz premoženjskih razmerij 
med zakonskimi in izvenzakonskimi partnerji. Razlogi za uvedbo 
mediacije na tem področju so tudi pozitivne izkušnje drugih držav, 
priporočila Sveta Evrope in pa konvencija o pravicah otroka, ki 
vse skupaj narekujejo, da mora biti reševanje tovrstnih sporov 
čim bolj lahko in neobremenjujoče za otroka, pa tudi za starše. 
Zato so tudi cilji mediacije tu širši in sežejo do razbremenitve 
čustvene napetosti. 

V jeseni načrtujejo še mediacijo v gospodarskih sporih. Ti so zla- 
sti primerni za ta postopek, saj tu ne gre za čustveno obremenjene 
spore, ampak za spore, ki temeljijo na poslovnih razmerjih, stranke 
pa pogosto želijo, da se ta poslovni odnos še nadaljuje. 

Zatem je predstavila, kdo vse so mediatorji na okrožnem sodišču; 
poleg sedanjih in nekdanjih sodnikov in po novem tudi odvetnikov 
je to še pomočnik varuha človekovih pravic. Dodatno se izobra- 
žujejo v tujini, začenja pa se tudi usposabljanje domačih trenerjev. 

Poleg Izobraževanj izvajajo tudi nadzor. Izkušeni mediatorji nad- 
zorujejo manj izkušene, manj izkušeni opazujejo bolj izkušene pri 
delu. Stranke povprašajo po njihovem mnenju o delu mediatorjev 
in podobno. 

Svoj prispevek je zaključila s predstavitvijo organizacie dela ter s 
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poantiranjem zahtevnega prostorskega in finančnega vidika 
razvoja mediacije v okviru sodišča. 

Zdenka Kodek, samostojna svetovalka na področju zakon- 
skega In družinskega svetovanja, je predstavila rezultate 
prvega leta delovanja prvega slovenskega centra za mediacijo v 
Ljubljani. Njegovi trije osnovni cilji so: razvoj mediacije in drugih 
oblik mirnega reševanja sporov, povezovanje, izobraževanje in 
usposabljanje za mediatorje ter nudenje storitev mediacije. 
Predstavljajo se na spletnih straneh, sodelujejo pa s Socialno 
zbornico Slovenije in z Ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve, saj se je, kot je dejala, povezanost z drugimi centri in 
organizacijami, tudi nevladnimi, pokazala kot nujna. Seveda se 
povezujejo tudi s tujino, kar je bilo že omenjeno. 

Strokovni delavci se izobražujejo v tujini, pa tudi že v okviru 
internega usposabljanja, za kar so pripravili tudi ustrezna izobra- 
ževalna gradiva. Pogoj za usposabljanje na področju družinske 
mediacije je absolviranje temeljnega seminarja o splošni mediaciji. 
Posebnost njihovega usposabljanja je kompleksnost teoretičnega 
dela in supervizije, v kateri gre za študij in razreševanje konkretnih 
primerov. Kulturno okolje Slovenskega etnografskega muzeja, v 
katerem to poteka, prispeva k ustvarjalnemu delu. 

Center za mediacijo se zavzema za to, da bi prišla določila v 
zvezi z mediacijo tudi v zakonske akte, da bi bila zakonsko oprede- 
ljena. Poudarja pomen interdisciplinarnosti, pa tudi interregijskega 
razvoja v Sloveniji. K sodelovanju želijo pritegniti tudi Ministrstvo 
za pravosodje ter Pravno fakulteto, katere študentje bi se lahko 
vključevali v njihovo delo. 

Kot pomemben del razvojnih načrtov pa je med drugim ob koncu 
omenila nadaljnjo promocijo mediacije v širši javnosti, razširitev 
založniške dejavnosti ter oblikovanje kodeksa etičnih načel. 

Tina Strgaršek, predstavnica Ministrstva za pravosodje, se 
je udeležila posveta, da bi na njem predstavila predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku z vidika 
mirnega reševanja sporov. Ponovila je, kako pomemben je ta 
institut glede na velike sodne zaostanke. Ministrstvo za pravosodje 
se je tega problema lotilo z vsemi razpoložljivimi vrstami orožja, z 
vsemi sredstvi, med drugim tudi z izčrpno analizo vzrokov za 
nastanek sodnih zaostankov ter z zakonodajnimi ukrepi za njihovo 
odpravo, ki so v pristojnosti ministrstva za pravosodje. S pove- 
čanim reševanjem sporov lahko razbremenimo sodišča, zato je 
v zakonu, ki ureja pravdni postopek, nujno poudariti oziroma na 
novo uvesti oblike mirnega reševanja sporov, je dejala. Veljavni 
zakon o pravdnem postopku oblike mirnega reševanja sporov 
na širši način že vsebuje. Vsebuje namreč določbe o sodni 
poravnavi in tudi o postopku pred arbitražami. Toda to še ni dovolj. 

Zato je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem postopku, ki je 
trenutno v prvi obravnavi v državnem zboru. Na tem posvetu 
obravnavana tematika mirnega reševanja sporov predstavlja prav 
najpomembnejši del tega predloga, ki vsebuje seveda še druge 
novosti, je nadaljevala. Delovna skupina, ki je predlog oblikovala, 
si je prizadevala, da uvajanje in širjenje alternativnega reševanja 
sporov ne bi pomenilo podaljšanja ali pa podražitve poti, po kateri 
stranke pridejo do svojega "prav", in da ne bi na ta način prelagali 
bremena sodnih zaostankov na stranke. 

V nadaljevanju je predstavila predlog zakona. Najpomembnejša 
novost je uvedba novega naroka. To je poravnalni narok kot nov 
procesni stadij, časovno je uvrščen za čas prejema odgovora na 
tožbo in pred razpis glavne obravna Urejen je v poglavju, ki ureja 

sodno poravnavo in kot faza, ki poteka pred dokaznim postopkom, 
v bistvu zapolnjuje praznino, ki je nastala v zakonu o pravdnem 
postopku z ukinitvijo nekdanjega pripravljalnega naroka v zakonu 
iz leta 1977. Uvedba novega naroka je tudi v skladu s priporočili 
zaključne konference o modernizaciji sodstva v okviru twining 
projekta z Zvezno republiko Nemčijo, ki je potekala junija leta 
2001. Sodna poravnava ni več omejena le na postopek na prvi 
stopnji, širi pa se tudi obseg predmeta sodne poravnave. Vanjo se 
po novem lahko vključijo tudi osebe, ki niso stranke postopka. 
Pomen sodne poravnave se povečuje z določbo, da je sodnik 
dolžan s strankami odprto razpravljati o dejanskih in pravnih vidikih 
spora ter si prizadevati za sklenitev poravnave, aktivnost sodnika 
pa je poudarjena tudi s tem, da lahko sam pripravi pisni predlog 
sodne poravnave in ga pošlje strankam v podpis. 

Sama sodna poravnava časovno pridobiva zmeraj večji pomen. 
V zakonu o pravdnem postopku iz leta 1977 je bila omenjena le 
kot možnost sodišča, da stranke spodbujajo k sklepanju sodnih 
poravnav. V veljavnem zakonu je v bistvu napisana že kot 
obveznost sodišča, da spodbuja sodne obravnave, zdaj pa bo ta 
obveznost še poudarjena 

Poravnalni narok bo praviloma obvezen. Izjeme obveznosti raz- 
pisa poravnalnega naroka so seveda možne, vendar so ozko 
določene; v nadaljevanju jih je nekaj tudi navedla. Da bi bile stranke 
čim bolj pripravljene na sporazumno rešitev spora, predlog 
predvideva izključitev javnosti iz poravnalnega naroka. Ustavna 
pravica javnosti sojenja ni kršena, saj ne gre za sojenje, hkrati pa 
se zagotovi potrebna zaupnost. Prav tako lahko sodišče v skladu 
s predlogom zahteva, da se poravnalnega naroka stranke ude- 
ležijo osebno in da na vprašanja odgovarjajo osebno, seveda pa 
s tem ne izključuje pravice, da lahko stranka sodeluje v postopku 
po svojem pooblaščencu. Za primere neuspešnosti naroka in 
neudeležbe strank so predvidene postopkovne in stroškovne 
posledice, je dejala in to tudi obrazložila. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pravdnem 
postopku pa upošteva tudi izvensodne načine oziroma oblike 
mirnega reševanja sporov. Po tehtnem premisleku so se odločili 
za varianto, po kateri lahko do tega pride samo s soglasjem 
strank. Stranke lahko na poravnalnem naroku sporazumno pre- 
dlagajo sodišču prekinitev postopka ter možnosti poravnavanja 
v kateri od oblik alternativnih oblik reševanja sporov. Intenzivnejša 
vključitev alternativnih oblik reševanja sporov pa vendarle ostaja 
projekt za čas, ko bomo pridobili več izkušenj, je zaključila. 

Živa Drol Novak, predstavnica Zveze potrošnikov Slovenije, 
je v predstavitvi te nevladne organizacije izpostavila, da se ta v 
zadnjih letih intenzivneje ukvarja tudi s strokovnim delom na 
področju reševanja sporov. Tako so pripravljeni oziroma že 
izvedeni projekti o izvensodnem razreševanju sporov na področju 
zdravstva, telekomunikacij in finančnih storitev, v teku pa je tudi 
mednarodni projekt o vzpostaviti izvensodnega razreševanja 
sporov v elektronski trgovini oziroma v elektronskem poslovanju. 

Potrošniki so še najslabše usposobljeni, da bi bili enakopravna 
pogodbena stranka ponudnikom finančnih storitev, spori na tem 
področju pa se, kot je pokazala s konkretnimi primeri, vlečejo tudi 
desetletje. Zvezi potrošnikov pa je prav s postopkom izvensod- 
nega reševanja uspelo tak spor urediti. V nadaljevanju je govorila 
o urejanju tovrstnih sporov. 

Tudi Evropska unija že nekaj let krepko poudarja nujnost, da se 
potrošniški spori rešujejo na alternativni način, kajti tam ugotavljajo, 
da so ravno ti spori in nezaupanje potrošnikov v varovanje njihovih 
pravic osnovna ovira pri uveljavljanju skupnega trga oziroma 
prostega pretoka blaga in storitev. V zvezi s tem je Evropska unija 
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sprejela več dokumentov, med drugim tudi tako imenovane 
potrošniške direktive, ki naj bi uveljavile enako raven varstva 
potrošnikov v celotnem prostoru Evropske skupnosti. V teh 
direktivah, ki jih mora tudi naša država v procesu približevanja 
Evropski uniji vključevati v svojo obstoječo zakonodajo, je tudi 
obveznost vsake države članice, s tem pa posredno tudi kandi- 
datk, da oblikujejo organe oziroma telesa, ki bodo razreševala 
spore med potrošniki storitev in ponudniki storitev na njihovih 
notranjih trgih, je nadaljevala. Slovenija pa se je po njenih besedah 
že v pogajalskih izhodiščih za področje prostega pretoka kapitala 
zavezala, da bo že do konca lanskega leta usposobila oziroma 
ustanovila telo, ki bo na področju finančnih storitev razreševalo 
potrošniške spore med ponudniki in potrošniki teh storitev. 

Evropska komisija je že leta 1998 sprejela tudi priporočilo z načeli, 
ki naj jih upoštevajo tista telesa, ki vodijo postopke izvensodnega 
razreševanja potrošniških sporov. To so: načelo neodvisnosti, 
pravičnosti, transparentnosti, kontradiktornosti, učinkovitosti, 
zakonitosti, prostovoljnosti in načelo zastopanja. V nadaljevanju 
jih je podrobneje predstavila! 

Dodala je, da komisija v svojih dokumentih poudarja, naj bi s temi 
postopki potrošniku ne bila odvzeta možnost reševanja spora po 
sodni poti. To priporočilo Evropske komisije naj bi veljalo za 
reševanje sporov na vseh področjih, ne samo na finančnem, 
zlasti na tem pa so odločitve obvezne za ponudnike storitev. To je 
povsem drugače od mediacije in konciliacije. Tu gre v bistvu za 
odločanje tretje osebe, ki v sporu meritorno, se pravi tudi vse- 
binsko odloči. Potrošniški spori so namreč takšne narave, da se 
v bistvu težko razrešujejo samo z mediacijo, je dejala. Zveza 
potrošnikov Slovenije kot potrošniška organizacija to sicer 
prakticira že ves čas njenega obstoja, toda praksa pri nas in 
predvsem v tujini kaže, da zlasti na področju finančnih storitev 
takšne vrste posredovanja niso uspešna. Uspešnejša so tista, 
kjer v bistvu tretje nevtralno telo odloči o sporu in ponudnik mora 
to odločitev upoštevati. 

V nadaljevanju je predstavila model, ki bi bil za Slovenijo naj- 
primernejši. To bi bilo nekakšno razsodišče, ki bi ga prostovoljno 
ustanovila gospodarska interesna združenja ponudnikov finančnih 
storitev: združenje bank Slovenije, slovensko zavarovalno 
združenje, združenje ponudnikov oziroma posrednikov na borzi 
in seveda tudi združenje investicijskih skladov, se pravi družb za 
upravljanje z investicijskimi skladi - seveda skupaj z nacionalno 
potrošniško organizacijo, kakršna je zveza potrošnikov. Vsi ti bi 
se zavezali za reševanje sporov, ki jih sprožijo potrošniki. Potrebno 
bi bilo določiti tudi primemo organizacijsko obliko - morda je to 
zavod, stvarne in krajevne pristojnosti tega telesa, postopek 
(predlagan je dvostopenjski) in financiranje, pri katerem naj bi, 
kot je dejala, sodelovala tudi država. V Evropski uniji je to zelo 
različno razrešeno; nekje v celoti krije stroške države, ker gre v 
bistvu za javne organe. Drugje, kjer gre za zasebno ustanovljene 
organe, pa po navadi krijejo stroške tisti, ki so ta organ ustanovili. 
Odločanje v tem mehanizmu ali razsodišču naj bi se izvajalo v 
senatih in podrobneje je obrazložila predlog njihove sestave. 
Vsekakor naj bi bilo omogočeno sodelovanje predstavnikov obeh 
zainteresiranih strank. Za vse omenjene vidike obstajajo konkretni 
predlogi, ki jih je predstavila. 

Glede vrednosti spora je predlagano, da bi finančno razsodišče 
lahko naložilo oziroma odločalo o sporih do višine 50.000 evrov. 
Rešitve v evropskem prostoru so različne, odvisno od tradicije 
razreševanja tovrstnih sporov in od narave odločitev. 

Razsodišče ne more odločati o nečem, kar je bilo že razsojeno, 
ne more odločati o nečem, o čemer je bila že sklenjena že sodna 
poravnava, ali pa v sporu, ki ga dejansko že razrešuje drugI 
pristojni organ. 

Postopek, ki naj bi omogočal, da bi se spori res razreševali hitro 
in učinkovito, je bil v projektu razdeljen na več segmentov. Najprej 
je začetek postopka v okviru samega ponudnika storitev, ko 
vsaka banka, vsaka zavarovalnica, vsaka borzno posredniška 
hiša v okviru svojega poslovanja organizira razreševanje pritožb, 
ki jih dobi s strani potrošnika. Sledi postopek na prvi stopnji v 
okviru razsodišča, kjer poteka obravnava, ki upošteva vsa temelj- 
na načela pravdnih postopkov in tudi načela iz že omenjenega 
priporočila evropske komisije. Obstaja pa tudi možnost pritožbe 
kot možnost preverjanja pravilne odločitve na prvi stopnji, se 
pravi senata treh razsodnikov. 

Po predlogu naj bi bil postopek na prvi stopnji za potrošnika 
brezplačen, na drugi stopnji pa naj bi prispeval določen znesek, 
po predlogu okrog 8.500 tolarjev oziroma okrog 500 točk po 
sodni tarifi. Vendar ostaja odprto, ali bi bil postopek v celoti 
brezplačen ali ne, s tem, da se mu vsi stroški v primeru, da 
potrošnik s pritožbo uspe ali vsaj deloma uspe, povrnejo. Stroške 
odvetnika, zastopnika oziroma pooblaščenca, ki ga ima lahko 
vsak, pa nosi vsaka stranka sama. 

Na začetku postopka, v predhodnem postopku, je pomembna 
tudi pomoč potrošniške organizacije pri razreševanju spora s 
ponudnikom, v informiranju in svetovanju. Ta mehanizem je še v 
fazi nastajanja, pričakujemo pa, da bo do konca leta sprejeta 
odločitev, ali bodo ponudniki pristopili k takšnemu načinu 
organiziranja tega razsodišča ali ne. Zavezali pa so se, da bodo 
do konca tega meseca uskladili oziroma pripravili in organizirali 
predhodne interne pritožne postopke v vseh svojih članicah, se 
pravi v bankah, zavarovalnicah, borzno posredniških hišah, da 
bo vsaj ta prvi element oziroma pogoj za delovanje razsodišča 
izpolnjen. 

Predlog potrošnika oziroma pritožba potrošnika, ki jo naslovi na 
finančno razsodišče, to najprej ugotovi, ali je sploh tekel ta 
predhodni pritožni postopek znotraj samega ponudnika, banke 
ali zavarovalnice, če ne, potrošnika napoti na ponudnika in 
ponudnik mora odgovoriti na pritožbo. Moram vam povedati, iz 
prakse ugotavljamo, da je že to včasih zelo veliko, ker se 
prevečkrat dogaja, da ponudniki sploh ne odgovorijo na pritožbo, 
se pravi, je sploh ne začnejo reševati. In seveda čakajo na to, ali 
bo potrošnik potem se poslužil zadnje možnosti, to pa je v bistvu 
samo tožba na sodišču, žal na področju finančnih storitev drugih 
alternativnih možnosti ni. Torej, bodisi da bo finančno razsodišče 
ali napotilo na potrošniško organizacijo, ki mu bo nudila ustrezno 
strokovno svetovanje, ali ga bo napotilo na ponudnika, ki bo moral 
v svoji obrazložitvi utemeljiti, zakaj na primer pritožbo zavrača ali 
jo samo deloma sprejema. Lahko pa se bo zgodilo, seveda, da bo 
pritožbo tudi v celoti rešil pozitivno. 

Potem ko prejme finančno razsodišče ugovor ponudnika ali pa če 
je bil predhodni postopek razreševanja pritožbe v okviru banke 
ali zavarovalnice neuspešen, bo ta stopnička preskočena in 
razsodišče bo začelo z obravnavo. Do obravnave spora naj bi 
prišlo v štirih mesecih od takrat, ko bi potrošnik vložil tak predlog 
oziroma pritožbo na finančno razsodišče. 

Senat naj bi pritožb obravnaval in sicer ustno. Načeloma naj bi 
bilo zagotovljeno, da bi potrošnik lahko sodeloval brez pomoči 
strokovnjaka pravne stroke, obstajala pa naj bi tudi le zelo majhna 
potreba, da bi pri odločanju sodelovali tudi posebni izvedenci; 
senat naj bi imel potrebno znanje sam. To se seveda doseže s 
primernim izborom razsodnikov, je dejala. 

Razsodba naj bi bila sprejeta v 30 dneh ter posredovana obema 
strankama v sporu, ponudniku in potrošniku. Če potrošnik to 
odločitev sprejme, je zavezan tudi ponudnik. Če je ne sprejme, 
tudi ponudnik ni več zavezan. Potrošnik ima seveda potem 
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možnost, da spor nadaljuje spor ali pa tudi ne. Če je odločitev 
takšne narave, da gre za odločitev o dajatvenem zahtevku, se 
pravi da razsodišče naloži ponudniku, da mora plačati denarno 
terjatev, potem v primeru, da potrošnik sprejme takšno odločitev, 
pripravi razsodišče tudi posebno pogodbo o izvensodni poravnavi, 
ki jo podpišeta obe stranki. Na ta način se zagotovi, da se takšna 
izvensodna poravnava izvrši. Sicer pa se izvršitev odločitve zago- 
tovi s tem, da se v samih pogodbah o pristopu k ustanovitvi tega 
razsodišča določi sankcije za tiste ponudnike, ki ne bodo spo- 
štovali razsodbe razsodišča. 

O pritožbi odloča senat, sestavljen iz petih razsodnikov, ki morajo 
imeti osnovno pravno izobrazbo in ustrezne izkušnje s tega 
področja. 

Zaključila je z mislijo, da je problematika potrošniških sporov res 
drugačna in se tudi rešujejo drugače. Seveda gre še vedno za 
tako imenovano veliko družino alternativnih razreševanj sporov, 
specifika pa je v tem, da se ti spori teže razrešujejo z mediacijo in 
konciliacijo. Zato gre razvoj predvsem v smeri, da o teh sporih 
odloča tretja oseba z vsebinsko in z meritorno odločitvijo. 

končanih mislim da samo pet postopkov, je nadaljevala; v dveh 
postopkih je prišlo do mediacije, v treh postopkih je bilo ugotovljeno, 
da je mediacija neuspešna, vsi ostali postopki pa so še odprti, je 
zaključila s pripombo. 

Boris Šuštaršič, državni svetnik za področje socialnega varstva, 
je izrazil veselje, da je lahko PIC organiziral to posvetovanje v 
državnem svetu. Dejal je, da je v državah Evropske unije je zelo 
visoko vrednoteno prav reševanje oziroma izvajanje socialne 
državne politike po načelih konsenza. Ena od osrednjih poti h 
konsenzu je seveda mediativno reševanje sporov. Kakšen odnos 
imamo v invalidskih organizacijah do mediacije, najbolj zgovorno 
pove to, da smo že povabili prof. Udoviča med nas, daje predaval 
o tem, je nadaljeval. Žal pa moramo ugotoviti, da ko ste se pri PIC- 
u angažirali pri drugi obravnavi spre]emanja zakona o invalidskih 
organizacijah, se ravno niste ravnali po teh načelih, saj ste vzbudili 
zelo močna antiinvalidska stališča in seveda tudi primerne 
čustvene odzive v vrsti slovenskih invalidov. V invalidskih organi- 
zacijah sprejemamo mediacijo kot zelo pomemben civilizacijski 
princip, je zaključil, pričakujemo pa z druge strani enako ravnanje. 

Povzetek razprave 

Alenka Mežnar iz Višjega državnega tožilstva v Celju je navzočim 
na kratko predstavila poravnavanje v kazenskih zadevah, ker je 
menila, da gre za komplementarno temo. 

Dejala je, da v kazensko pravnem sistemu prav tako poznamo 
alternativno reševanje kazenskih zadev, ki izvirajo iz konflikta, 
izhajajočega iz storjenega kaznivega dejanja. Pri tem imamo ra- 
zmeroma dobre izkušnje. Poravnavanje v kazenskih zadevah se 
namreč odvija že od leta 1999, ko je bilo sprejeto v zakonu o 
kazenskem postopku.Tožilci smo tisti, je dajala, ki imamo možnost 
odstopati od ovadbe. V zadnjih dveh letih so odstopili od več kot 
2000 lažjih kazenskih zadev in jih predali v postopek poravnavanja. 
50-odstotni uspeh je relativno ugoden, zelo ugoden je zlasti pri 
mladoletniških kazenskih zadevah. 

Poravnalci so pri nas v Sloveniji prostovoljci. Poravnalci v kazenskih 
zadevah so od decembra lanskega leta združeni v društvo porav- 
nalcev v kazenskih zadevah. Za svoje delo dobivajo minimalno 
nagrado, sicer pa se udeležujejo letnih izobraževanj, je dejala. 
Spregovorila je tudi o nalogah v zvezi z uspešnim poravnavanjem; 
največ je opravičil, potem je tu poravnava škode, delo v korist 
oškodovanca, lahko je tudi delo v skupnosti. Vedno pa se 
osumljenec in oškodovanec o tem sporazumno dogovorita in na 
ta način rešujeta tudi nadaljnje sožitje oziroma bivanje v navadno 
skupnem okolju. 

Tatjana Kraševec, državna pravobranilka, je spregovorila o 
postopkih mirnega reševanja sporov, ki jih izvaja državno pravo- 
branilstvo. V našem zakonu o državnem pravobranilstvu je v 14. 
členu določeno, da naj tisti, ki namerava začeti sodni ali drug 
postopek, predhodno obvesti državno pravobranilstvo o mirni 
rešitvi. V tem okviru in pa v okviru določb zakona o kazenskem 
postopku in zakona o prekrških so lansko leto rešili 93 zadev. To 
je kar lepo število glede na število, ki ga sicer sodišče predstavlja 
kot število rešitev v postopkih mediacije. 

Udeležujejo se tudi teh postopkov, zato je izrekla začudenje nad 
ugotovitvijo gospe Mežnar. Po naših podatkih, je dejala, smo v 
okrog 55 zadevah dobili vabilo za postopek mediacije, v 26 
primerih smo dali soglasje k temu postopku. Do sedaj je bilo 

Miha Burger se je kot specialist za postopke argumentiranja 
dotaknil po njegovem mnenju najbolj občutljive teme, kdaj izključiti 
javnost, kdaj pa je javnost izjemno koristna. Navsezadnje tudi 
mediacija potrebuje še dodatno javno promocijo, je dejal, saj je 
izjemno pomembno, da bi vsa Slovenija izvedela o tej čudoviti 
dejavnosti kaj več. Ker je bila v obravnavanem predlogu novega 
zakona izključitev javnosti zelo poudarjena, se mu je zdelo 
potrebno o tem jasneje spregovoriti. Gotovo so področja, ko gre 
na primer za družinske ali osebne zadeve, kjer je absolutno 
potrebna izključitev javnosti. Vendar je izrazil bojazen, da se ne bi 
to nanašalo tudi na področje, s katerim se ukvarja, to je povečanje 
odgovornosti odgovornih parlamentu. Izrazil je potrebo po dolo- 
čenem pritisku mediacije, zaradi katerega bi najvišji nosilci odgo- 
vornosti bolj dokazovali, da delajo prav, preden stvar zdrkne v 
preglasovanje ali celo v sodno zadevo. Nazadnje je opozoril še 
na tendenco, ki jo opaža v evropskih televizijskih programih, da 
je kamera prisotna tudi pri najbolj intimnih reševanjih sporov. 

Maša Kociper je želela pojasniti svoj pogled na odnos dela države 
do mediacije. Po prvotnem dogovoru, da bo pravobranilstvo kot 
predstavnik države sodelovalo v postopkih mediacije, so res 
dobivali s strani pravobranilstva soglasja za sodelovanje v 
postopkih. Vendar pa se velikokrat dogaja, da pravobranilec ne 
pristopi na poravnalni, se pravi mediacijski narok, niti o tem ne 
obvesti sodišča. To je vprašanje korektnosti. Pri tem nastajajo 
stroški, stranke so nezadovoljne in izgubljajo zaupanje v postopek, 
je dejala. Drugi hujši problem, za katerega so vzroki verjetno 
globlji, je pa ta, kot je dejala, da tudi kadar pravobranilci pristopijo, 
velikokrat nimajo te svobode, da bi sklenili sodno poravnavo, 
predvsem kar se tiče zneska. V sodni praksi je namreč znano, 
kakšni so pričakovani zneski v določenih primerih. In če takrat 
pravobranilec mogoče zaradi tega, ker nima odobritve konkretne- 
ga ministrstva, pač ne more ponuditi nekega primernega zneska, 
do mirne rešitve spora ne more priti. Država pa se trenutno toži 
za 640 milijard tolarjev, je dejala, in namesto da bi se izkoristile 
možnosti poravnave, se vztraja pri nekih postopkih, velike obresti 
tečejo, postopki se podaljšujejo, ljudje pa so nezadovoljni. 

Primož Šporar je v povzetku razprave še enkrat nakazal pomen 
mirnega reševanja sporov, posvet pa je zaključi z željo po krepitvi 
sodelovanja in po nadaljnjih obravnavah te problematike, hkrati 
pa po nadaljnjem razvoju. 
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