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86. člen poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema 

sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti 

Sklep državnega sveta ob obravnavi poročila o delu Državnega sveta Republike 

Slovenije v drugem mandatu od 17.12.1997 do 31.10. 2002  

Državni svet Republike Slovenije je na podlagi 86. člena Poslovnika 
državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/93 in 14/99) na 81. seji, dne 4. 
12. 2002, obravnaval poročilo o delu Državnega sveta Republike 
Slovenije v drugem mandatu od 17.12.1997 do 31.10.2002 in 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije se je seznanil z poročilom o 

delu Državnega sveta Republike Slovenije v drugem mandatu od 
17.12.1997 do 31.10.2002 ter sklenil, da se za prvo sejo 
Državnega sveta Republike Slovenije novega mandata državnim 
svetnikom posreduje poročilo o delu Državnega sveta Republike 
Slovenije v drugem mandatu od 17. 12. 1997 do 31. 10. 2002 
skupaj z gradivom akad. prof. dr. Veljka Rusa z naslovom: 
Spreminjevalni predlogi za delo državnega sveta, z namenom, 
da bi jih le-ti upoštevali v nadaljnjih razpravah o bolj vsebinski 
vlogi državnega sveta in eventualnih spremembah njegovih 
ustavnih pristojnostih. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 

gospodarskih družb v težavah   

Državni svet Republike Slovenije je na 81. seji, dne 4.12.2002, ob 
obravnavi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah, na podlagi 86. člena poslovnika 
državnega sveta (Ur.l. RS, št. 44/93 in 14/99) sprejel 

SKLEP 

Državni svet daje pobudo naslednjemu sklicu državnega sveta, 
da po uveljavitvi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje 
gospodarskih družb v težavah, obravnava in sprejme zakono- 
dajno iniciativo tega zakona v naslednjem besedilu: 

Naslov zakona se dopolni tako, da se za besedo "družb" vstavita 
besedi "in zadrug" in se celotni naslov glasi: "Zakon o pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v 
težavah". 

1. člen naj se spremeni tako, da se za besedo "družb" vstavita 
besedi" in zadrug". 

Obrazložitev 

Državni zbor Republike Slovenije je na 20. seji, dne 29.11. 2002, 
sprejel zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospo- 
darskih družb v težavah. Sprejeti zakon v 1. členu določa, da 
lahko pomoči za reševanje in prestrukturiranje, ki se odobravajo 
iz proračuna Republike Slovenije, prejemajo samo gospodarske 
družbe. Zakon ne predvideva, da bi bile do pomoči za reševanje 
in prestrukturiranje upravičene zadruge, ki se organizirajo po 
zakonu o zadrugah. 

Državni svet meni, da bi moral zakon določiti enakopraven dostop 
zadrug do tovrstnih pomoči iz več razlogov. 

Za enak dostop zadrug do državnih pomoči, kot je predviden za 
gospodarske družbe, govori dejstvo, da so zadruge in gospo- 
darske družbe kot pravne osebe gospodarski subjekti, ki trajno 
in samostojno opravljajo določene gospodarske dejavnosti, pri 
tem pa uresničujejo cilje svojih članov in zadovoljujejo družbene 
potrebe. Pravni položaj zadrug na trgu urejajo iste določbe kot 
položaj gospodarskih družb na splošno. Tako se za zadruge 
uporabljajo določbe o firmi, sedežu, vpisu v register in zastopanju 
kot za gospodarske družbe (56. člen zakona o zadrugah), na 
podlagi 59. člena zakona o računovodstvu (ZR-1, Ur. I. RS, št. 23- 
1032/99) pa zadruge uporabljajo splošne določbe iz sedmega 
poglavja I. dela zakona o gospodarskih družbah, ki se nanašajo 
na letno poročilo in poslovne knjige. 

Ker se sprejeti zakon nanaša na pomoči za reševanje in pre- 
strukturiranje gospodarskih družb v težavah, je treba pripomniti 
tudi, da zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod, Ur. I. RS, 
št. 54-2543/99 in št. 110-5162/99) ureja zadruge in gospodarske 
družbe z enotnimi določbami, ki se nanašajo na finančno 
poslovanje in s tem povezane dolžnosti organov zadruge. Za 
zadruge veljajo tudi vsi predpisi o varstvu konkurence, tako zakon 
o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPIOmK, Ur. I. RS, št. 
56-2649/99) kot zakon o nadzoru državnih pomoči (ZNDP, Ur.l. 
RS, št. 1-1/2000 in št. 30-1831/2001). Glede na navedeno in 
upoštevajoč načelo enakosti pred zakonom (14. člen ustave), po 
katerem mora zakonodajalec pravno relevantno enaka dejanska 
stanja obravnavati enako, ni razloga za načelno drugačen oziroma 
manj ugoden položaj zadrug v shemah državnih pomoči za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij. Tudi Mednarodna organi- 
zacija dela je v letošnjem priporočilu o spodbujanju zadrug z dne 
20.6.2002 izrecno priporočila državam članicam, naj zadrug ne 
postavljajo "v manj ugoden položaj" v primerjavi z drugimi podjetji. 
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Zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji so v posameznih dejav- 
nostih pomemben gospodarski subjekt. Zato je izključitev zadrug 
iz sheme državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje v 
samem izhodišču oziroma po samem zakonu v nasprotju z 
načelom varstva konkurence. Sprejeta rešitev bi dolgoročno po- 
menila prikrit pritisk na zadruge, da se preoblikujejo v gospodarske 
družbe oziroma opustijo zadružno pravno obliko. Državni svet 
meni, da bi moral biti režim državnih pomoči v pogledu izbire 
pravne oblike nevtralen. Po drugi strani pa bodo ob sprejeti rešitvi 
zadruge s sedežem v Sloveniji v neenakopravnem in konku- 
renčno šibkejšem položaju ne samo v primerjavi z domačimi 
gospodarskimi družbami, temveč tudi zadrugami iz drugih držav 
članic EU, kjer takšnih omejitev ne poznajo. 

Smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje in pre- 
strukturiranje podjetij (angleško: "firms") v težavah 99/288/02 niti 
izrecno niti molče ne izključujejo zadrug iz možnega prejemanja 
tovrstnih državnih pomoči. 

Stališče, da je zadruga glede na svojo pravno obliko lahko pre- 
jemnica pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij, je potrdila 
Komisija EU v več primerih s tem, da se je spustila v vsebinsko 
presojo primera in morebitne zavrnitve v nobenem od nam znanih 
primerov ni utemeljevala s statusom prejemnika pomoči kot 
zadruge. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi poročila o delu državnega sveta in komisije 

za gospodarstvo v obdobju 1996-2002 na področju dogodkov na kapitalskem trgu 

Državni svet Republike Slovenije je na 81. seji, dne 4.12. 2002, ob 
obravnavi Poročila o delu Državnega sveta Republike Slovenije 
in Komisije državnega sveta za gospodarstvo v obdobju 1996- 
2002 na področju obravnave dogodkov na kapitalskem trgu v 
marcu 1996 ter delovanja Agencije za trg vrednostnih papirjev in 
njenih organov v obdobju 1995 -1997 na podlagi prvega in drugega 
odstavka 86. člena Poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/ 
93 in 14/99) sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Državni svet meni, da predloženo poročilo dokazuje upra- 
vičenost zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave, kar 
pa ne izhaja iz končnega poročila preiskovalne komisije 
Državnega zbora Republike Slovenije, ki je svoje delo 
zaključila s potekom mandatne dobe prejšnjega sklica držav- 
nega zbora. Zato državni svet predlaga, da se s poročilom o 
delu državnega sveta in Komisije državnega sveta za 
gospodarstvo v obdobju 1996-2002 na področju obravnave 
dogodkov na kapitalskem trgu v marcu 1996 ter delovanje 
Agencije za trg vrednostnih papirjev in njenih organov v 
obdobju 1995-1997 seznani Državni zbor Republike Slovenije, 
Vlada Republike Slovenije, Ustavno sodišče Republike 
Slovenije, Vrhovno sodišče Republike Slovenije ter vse 
institucije, na katere se poročilo nanaša. 

2. Državni svet ugotavlja, da lahko vsebina poročila, ki ga je pri- 
pravila delovna skupina državnega sveta, predstavlja primer 
poročila, kakršnega bi morala pripraviti preiskovalna komisija 
državnega zbora. Poročilo je pripravljeno na podlagi dostopnih 
dokumentov, ki so jih državnemu svetu posredovali Državni 
zbor Republike Slovenije in državni organi, pri čemer pa je 
potrebno poudariti, da s strani Agencije za trg vrednostnih 
papirjev ni bilo vedno razumevanja za tovrstno sodelovanje. 

Da bi se v bodoče izognili takšni situaciji bi po mnenju držav- 
nega sveta bilo potrebno razmisliti o rešitvi, ki bi omogočala 
uvedbo parlamentarne preiskave oziroma ustanovitev 
preiskovalne komisije tudi v okviru državnega sveta. 

3. Državni svet na podlagi ugotovitev iz poročila opozarja, da je 
prišlo v obdobju 1995 - 1997 do nepravilnosti pri delovanju 
Agencije za trg vrednostnih papirjev in do pomanjkljivosti v 
zakonodaji s tega področja zaradi ne spoštovanja strokovnih 
in pravnih načel. Nepravilnosti v delovanju Agencije za trg 
vrednostnih papirjev zahtevajo, da se s poročilom seznani 
tudi državno tožilstvo. 

Državni svet Republike Slovenije predlaga, da se poročilo, kakor 
tudi zaključki, ki so sestavni del poročila, objavi v Poročevalcu 
državnega sveta ter da se po obravnavi poročila na seji državnega 
sveta z vsebino poročila seznani medije. 
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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravno in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih 

interesov k predlogu zakona o graditvi objektov - druga obravnava 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 
Interesna skupina lokalnih interesov sta na skupni seji, dne 
13.11.2002, obravnavali predlog zakona o graditvi objektov (EPA 
660-I1I) in opozorili na prvi odstavek 242. člena. 

Predlog zakona o graditvi objektov v poglavju 13. - Prenehanje 
veljavnosti, v 242. členu določa, da z dnem uveljavitve pred- 
metnega zakona prenehajo veljati v zakonu o kmetijskih zemljiščih 
(Uradni list RS, št. 59/96,31/98 - odločba US, 1/99,54/00- odločba 
US in 68/00-odločba US; v nadaljnjem besedilu: ZKZ) določbe 3. 
poglavja (odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
kmetijskega zemljišča in gozda) oziroma členi 11,12,13, 14,15 
in 16 ter 112. člen prehodnih določb zakona o kmetijskih zem- 
ljiščih, razen za nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji. Določbe 3. poglavja ZKZ ter 112. člen prehodnih določb 
zakona o kmetijskih zemljiščih prenehajo v celoti veljati po realizaciji 
nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, 
o čemer izda minister pristojen za okolje in prostor ugotovitveni 

•akti, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. list RS, št. 59/96, 31/98, 1/99, 
54/00, 68/00) v 3. poglavju med drugim določa, da pripada 30 % 

odškodnine v proračun občine, na območju katere ležijo zemljišča, 
za katere se plača odškodnina. Predlog zakona o graditvi objektov 
pa z 242. členom to ukinja. 

Predlagatelj zakona o graditvi objektov v obrazložitvi navaja, da 
bo zaradi ukinitve plačevanja odškodnine zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda, dejansko prišlo 
do izpada prihodka občin, vendar pa bodo po mnenju predlagatelja 
ta izpad občine delno nadomestile s komunalnimi prispevki, katerih 
obveznost plačevanja pred izdajo gradbenega dovoljenja ureja 
nov zakon o urejanju prostora. 

Glede na zgoraj navedeno, komisija in interesna skupina ugo- 
tavljata, da s takšnimi določbami predlagani zakon o graditvi 
objektov zopet postavlja v neenakopraven položaj občine, saj so 
v privilegiranem položaju tiste, na območju katerih je že zgrajen 
avtocestni križ avtocest v Republiki Sloveniji, prikrajšane pa bodo 
tiste, na območju katerih le - ta še ni zgrajen. 

Komisija in interesna skupina zato predlagata, da se, na kar 
opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba državnega zbora v 
mnenju z dne 30. 10. 2002, ponovno oceni predlagana rešitev. 

Mnenje Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih 

interesov k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju 

narave - druga obravnava   

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj In 
Interesna skupina lokalnih interesov sta na skupni seji, dne 
13. 11. 2002, obravnavali predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (EPA 649-III). 

Po uvodni predstavitvi državnega podsekretarja na Ministrstvu 
za okolje, prostor in energijo Mladena Berginca in razpravi sta 
komisija in interesna skupina sprejeli naslednje stališče: 

1. Komisija in interesna skupina podpirata predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave. 

2. Komisija opozarja na 2. in 3. točko (3) odstavka 34. člena 
(sprememba besedila 117. člena), ki določata, da zavod "skrbi 
za izobraževanje o ohranjanju narave" in "skrbi za ozave- 
ščanje javnosti o pomenu narave". 

Po njunem mnenju je izraz preohlapen, zato bi bilo treba bolj 
obvezujoče opredeliti skrb za izobraževanje na tem področju. 
S tako dikcijo lahko zavod poskrbi za izobraževanje ali 
ozaveščanje ali pa tudi ne. 

Predlagata, da zavod "sodeluje pri pripravi izobraževalnih 
programov o ohranjanju narave na vseh ravneh izobraževanja 
(osnovnošolsko, srednješolsko, višje in visokošolsko Izobra- 
ževanje) in "obvezno sodeluje pri ozaveščanju javnosti o 
pomenu ohranjanja narave". 

3. Komisija in interesna skupina menita, da je treba jasneje 
opredeliti delitev kompetenc zavoda, kadar gre za sousta- 
navljanje parkov (krajinskih, regijskih) s strani države in 
lokalnih skupnosti. Opozarjata, da je treba bolj precizno 
definirati vprašanja v zvezi z upravljanjem, sofinanciranjem 
in nadzorom. 

4. Po mnenju komisije in interesne skupine bi moral zakon določiti, 
da imajo pri dodeljevanju koncesije za upravljanje parkov in 
naravnih vrednot prednostno pravico tisti, ki živijo in opravljajo 
dejavnost na tem območju, razen, če se ta dejavnost na 
območju ne opravlja. 

5. Komisija in interesna skupina opozarjata, da je treba pri 
ustanavljanju novih parkov natančneje opredeliti vprašanje 
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možnosti razvoja tistih dejavnostih, ki so nujne za normalno 
preživetje ljudi, ki živijo na varovanem območju. Ljudje sedaj 
niso zainteresirani za ustanavljanje parkov, ker so pri 
opravljanju svojih dejavnosti (kmetijskih, turističnih) omejeni 
glede uporabe prostora in graditve objektov. To pa vpliva tudi 
na zapuščanje varovanih območij in s tem na hitrejšo 
degradacijo okolja. 

6. Komisija in interesna skupina opozarjata, da mora pristojno 
ministrstvo zavzeti aktivnejšo vlogo pri ustanavljanju parkov 
v Sloveniji in ne le čakati na pobude lokalnih skupnosti. Pri 
ustanavljanju in vodenju teh parkov pa bi moralo pristojno 
ministrstvo nuditi strokovno in materialno pomoč. 

7. Komisija in interesna skupina opozarjata, da mora zakon 
definirati osnovne okvire razvojnih pogojev znotraj varovanih 
območij, ker so na eni strani interesi varovanja teh območij in 
na drugi razvojni interesi. Prav tako je opredeliti časovno 
komponento, v kateri se izvede postopek ustanavljanja 
parkov. V praksi se namreč dogaja, da lokalne skupnosti ne 
morejo sprejeti prostorskih načrtov, ker se za tisto območje 
predvideva ustanovitev parka v daljni prihodnosti. Za ljudi pa 
to pomeni omejevanje kakršnegakoli razvojnega koraka. 

Zakon bi moral jasno določiti, kakšno vlogo (obveznosti, finančni 
viri) ima država in kakšno lokalne skupnosti glede razvoja in 
ohranjanja sonaravnega bivanja na obstoječih parkih. 

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 z realizacijo proračuna 

Državni svet Republike Slovenije je na 81. seji, dne 4.12. 2002, v 
skladu s 41. členom Poslovnika državnega sveta (Ur. I. RS, št. 44/ 
93 in 14/99) obravnaval vprašanja državnega svetnika prof. 
dr. Franca Vodopivca v zvezi z realizacijo proračuna 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 
finance, da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

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

1. Kakšna je metoda izračuna BDP, ki je izražen kot kupna moč 
v USD na državljana, da je ta BDP praktično še enkrat večji 
od BDP, ki ni izračunan kot kupna moč. 

2. Kakšna je realna in uporabna vrednost BDP, izračunana kot 
kupna moč na državljana v USD, če pa se vendar vse javne 
finančne številke izražajo kot delež BDP, ki ni izračunan kot 

kupna moč na državljana. Iz dejstva, da se BDP izračunan v 
USD po kupni moči na državljana ne uporablja pri oceni javno 
finančnih številk, je možno sklepati, da ta podatek nima realne 
vrednosti in ne odraža realnega gospodarskega stanja v 
državi. 

3. Ali poudarjanje razvitosti, ki se izraža z enormno razliko med 
BDP, ki je prikazan v USD in izračunan na osnovi kupne 
vrednosti, ne škodi pri pristopnih pogajanjih Slovenije za pristop 
vEU. 

4. Ali naj bi bilo prav, da se Urad za makroekonomske analize in 
razvoj (UMAR) reorganizira na način, ki bi bil podoben tistemu 
v državah EU. Podobne inštitucije in statistični zavodi, ki 
zbirajo javno finančne podatke, jih ocenjujejo in pripravljajo 
poročila za javnost, niso v nobeni državi EU vladni urad, 
ampak so inštitucije v okviru parlamenta ali pa popolnoma 
avtonomne ustanove. 

Obrazložitev 

V parlamentarnem Poročevalcu št. 96/X je naveden podatek, da 
je bila realizacija državnega proračuna v 1991. letu 1.194.151 
milijonov sit, kar predstavlja 26,15 % BDP. Iz obeh številk 
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izračunamo, da je bil BDP v letu 1991 4.566.543 milijonov sit in če 
upoštevamo povprečni tečaj Banke Slovenije za leto 2001 znaša 
to 18,8 milijard USD. V Zborniku IMD VVorld Competitivenes Year- 
book 2002 najdemo podatek, da je bil tega leta BDP Slovenije 
18,7 milijard USD, oziroma 9.306 USD na državljana. V istem 
zborniku najdemo podatek, da je bil BDP po realni kupni moči 
istega leta v Sloveniji 17.813 USD na državljana. 

S podatkom, da je BDP 17.813 USD na državljana se v javnosti 
veliko operira, ko se govori o gospodarski uspešnosti Slovenije, 
posebno pa v zvezi z pogajanji za sprejem v Evropsko unijo. To je 

tudi razlog, da bo Slovenija že v prvem letu članstvu v EU neto 
plačnica, saj imajo npr. Grčija in Portugalska celo nižja BDP 
izražena kot kupna moč v USD, čeprav imata obe državi višji 
BDP izražen v USD. 

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča 

v zvezi z uvrstitvijo dejavnosti invalidskih organizacij v standardno klasifikacijo 

Državni svet Republike Slovenije je na 81. seji, dne 4.12. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta (Ur.l. RS, št. 44/ 
93 in 14/99) obravnaval vprašanje državnega svetnika Borisa 
Šuštaršiča v zvezi z uvrstitvijo dejavnosti invalidskih podjetij s 
podrazredom N/85.325 v Standardno klasifikacijo dejavnosti ter 
na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Vladi Republike Slovenije, 
da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasi: 

Zakaj Vlada Republike Slovenije ponovno ne uvrsti dejavnost 
invalidskih podjetij s podrazredom N/85.325 v Standardno kla- 
sifikacijo dejavnosti? 

Obrazložitev 

Od letošnjega januarja potekajo prizadevanja, da bi bila obnovljena 
šifra dejavnosti invalidskih podjetij z oznako podrazreda N/85.325 
v Standardni klasifikaciji dejavnosti, ki je bila letos novelirana (Ur. 
I. RS št. 2/2002). Ta specifična šifra dejavnosti za invalidska 
podjetja je bila namreč neutemeljeno izpuščena in doslej Statistični 
urad Republike Slovenije kljub sklicevanju na strokovne razloge 
ni v resnici podal nobenega strokovnega razloga za njeno ukinitev. 
Takšno dejanje je še toliko bolj sporno, ker gre za nivo 
podrazredov, za katere je vsaka država popolnoma avtonomna 
in pri tem sploh ne drži sklicevanje statističnega urada na 
nekakšne spremembe v mednarodni klasifikaciji dejavnosti. 

V tej zvezi velja še posebej opozoriti na dejstvo, da statistični 
urad v svojem ravnanju ni dosleden, kajti če bi njegovi argumenti 
držali, bi moral ukiniti še celo vrsto podrazredov kot so: 

- dejavnost hotelov in podobnih obratov (55.1); 
dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč (55.21); 
dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo (55.232); 

- dejavnost restavracij, gostiln (55.301); 
dejavnost holdingov (74.15); 
dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje (80.101); 
dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v 
razvoju (80.103); 

- dejavnost vozniških šol (80.410); 
- dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol (80.421); 
- dejavnost domov za starejše (85.311); 
- dejavnost centrov za socialno delo (85.321); 

dejavnost varstveno delovnih centrov (85.324); 
dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov (92.330); 

• dejavnost marin (92.621); 
dejavnost igralnic (92.712); 
dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic (93.01); 

- dejavnost salonov za nego telesa (93.04) 

Čeprav je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki je 
sicer zadolženo za vodenje državne invalidske politike, zavzelo 
pozitivno stališče in na več delovnifi sestankih predstavnike 
statističnega urada opozorilo na njihovo neutemeljeno odklonilno 
stališče na podlagi razvidnih strokovnih argumentov, se očitno iz 
subjektivnih razlogov nič ne zgodi. 

Zadnjo tovrstno formalno pobudo je podal Svet Vlade Republike 
Slovenije za invalide na svoji septembrski seji (priloga 1), na 
katero pa tudi še ni nobenega odziva. 

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da v skladu s 
96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije in Britansko veleposlaništvo v Ljubljani sta 

27. junija 2002 pripravila SLOVENSKO-BRITANSKO KONFERENCO ob izidu 

zbornika POLITIČNI SISTEM VELIKE BRITANIJE 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je ob otvoritvi 
slovensko- britanske konference posebej pozdravil goste iz Velike 
Britanije, njegovo ekscelenco britanskega veleposlanika Hugha 
R. Mortimerja, prof. Williama VVallaca of Saltaira, člana lordske 
zbornice, dr. Heather Grabbe, raziskovalno direktorico britan- 
skega Centra za evropsko reformo in direktorja Visokošolskega 
središča v Kopru Roberta Brso. Nato je napovedal potek 
konference, namenjene predstavitvi zbornika, ki je nastal v okviru 
britansko-slovenskega projekta ob podpori in v sodelovanju 
državnega sveta in veleposlaništva Velike Britanije. Zanj so posebej 
zaslužni n. e. britanski veleposlanik, svetovalka veleposlaništva 
Alenka Arembašič, dr. Neven Brandt, prevajalke in drugi. 

Zbornik predstavlja britanski politični sistem, njegovo delovanje, 
britanske politične institucije in nekatere pravne osnove britanske 
ureditve, zato bo tudi koristen priročnik državni upravi, profe- 
sorjem, študentom in novinarjem. Z njim bodo podrobneje spoznali 
britansko družbo, njene vrednote, institucije in delovanje, saj je 
britanska ureditev zaradi svoje oddaljenosti in seveda tudi 
različnosti pri nas manj znana, je dejal. Ko se pripravljamo na 
vstop v Evropsko unijo, pa je smotrno, da čim bolj spoznamo tudi 
ta politični sistem. Velika Britanija je dežela z izjemno dolgo 
demokratično tradicijo, ki se v marsičem razlikuje od klasičnih 
evropskih rešitev in izkušenj. Knjiga s to tematiko pa je pomembna 
tudi za gospodarsko sfero. 

N. E. Hugh R. Mortlmer je po zahvali gostitelju izrazil zadovoljstvo 
nad sodelovanjem z državnim svetom in nad tem, da so lahko 
prispevali finančna sredstva za pokritje prevoda. Po napovedi 
vsebine prispevkov lorda Wallaca in dr. Grabbe je omenil svoje 
veselo presenečenje, da se je nedavnega praznovanja zlatega 
jubileja britanske kraljice v Ljubljani udeležilo veliko število ljudi. V 
napovedi deleža britanskega veleposlaništva pri pripravi preda- 
vanj na temo Evropske unije pa je dejal, da je Slovenija ena najbolj 
naprednih, če ne že najbolj napredna kandidatka, ki je zaprta 
največ pogajalskih poglavij z Evropsko unijo. Širitev ni strateškega 
pomena samo za Slovenijo, je dejal, ampak tudi za Veliko Britanijo. 
Nato je opozoril še na dvojezično brošuro Britain in Slovenia. 

Za njim je Robert Brsa pozdravil udeležence v imenu Visokošol- 
skega središča v Kopru, ki utira pot novo nastajajoči tretji slo- 
venski univerzi in ki je bilo v okviru svojega akademskega in 
znanstvenega poslanstva tudi izdajatelj predstavljenega zbornika. 
Napovedal je že tudi novega, zbornik o političnem sistemu Zvezne 
republike Nemčije. 

Dr. Heather Grabbe je zatem spregovorila o britanski politiki 
glede širitve Evropske unije ter o britanskih pogledih na prihodnost 

unije, čeprav, kot je dejala, v tem trenutku poteka bolj razprava o 
sedanjosti petnajsterice kot pa o tem. 

Kot predstavnica britanskega Centra za evropsko reformo, ki je 
nevladna organizacija, je poudarila, da ne predstavlja uradnega 
stališča britanske države. Sicer pa v tem centru zelo odprto 
razpravljajo o tem, kaj Evropska unija dela narobe, hkrati pa tudi 
trdno podpirajo projekt evropske integracije in razmišljajo o tem, 
kako bi lahko v prihodnje delali še bolje. Posebnosti britanskega 
političnega sistema precej vplivajo na njihovo stališče o tem, kako 
bi se morala voditi Evropska unija in kakšna bi morala biti vloga 
Velike Britanije v njej.Tako so bili zato, ker oni sami nimajo klasične 
ustave, na nek način proti temu, da bi imeli evropsko ustavo, saj 
bi se jim v tem primeru to zdela nekakšna naddržava. 

Od leta 1997 imajo vlado, ki je bolj naklonjena Evropski uniji, 
vendar pa je še vedno čutiti v javnosti pravi razkol glede članstva 
Velike Britanije v Evropski uniji. Leta 1973 so se skupaj z Irsko in 
Dansko pridružili Evropski skupnosti, ki pa je takrat pomenila 
samo skupni trg. Ta pa se je od takrat precej spremenil. Takrat je 
imel skupno kmetijsko politiko, skupno ribištvo in nekaj skupnih 
trgovinskih politik. Ni pa imel enotnega trga, ni imel šengenskega 
območja, nihče ni verjel, da bi lahko imeli skupno valuto. Mnogi 
sploh še vedno mislijo, da Velika Britanija dejansko ni čisto pravi 
član. Obstaja neke vrste ignoranca in nenaklonjenost javnosti. 
Na zadnjih volitvah so bili kandidati konzervativne stranke v svojih 
predvolilnih kampanjah celo za to, da bi se na novo pogajali o 
članstvu Velike Britanije v Evropski uniji. Vsekakor je menila, da 
slovenski referendum o članstvu Slovenije v Evropski uniji leta 
2003 tudi pri nas še ne bo pomenil konca zgodbe. 

Tudi v Evropi so pogledi na unijo različni. V Franciji velja, da si je 
Velika Britanija unijo vedno želela, Francija pa se ji je vedno upirala, 
je dejala. Francija recimo in nekatere druge večje države v Evropski 
uniji nekako sumijo, da so Britanci zelo navdušeni nad širitvijo 
zato, ker so prepričani, da bo širitev ohromila obstoječo Evropsko 
unijo in iz nje napravila britansko unijo. Taka stališča se da razbrati 
iz medijev. Res so se za širitev zavzemali tudi evroskeptiki, podprti 
z idejo, da bi unija s 25 različnimi članicami itak ne mogla delovati. 
Tudi reforme bi jo oslabile. Evrofili pa gledajo na širitev kot na 
razširjeno območje blaginje in stabilnosti. Zanimivo je, da so vse 
stranke v Veliki Britaniji enakega mnenja o širitvi, kar je dokaj 
nenavadno. Tako tiste, ki so za Evropsko unijo, kot tiste, ki so 
proti, pa tudi britanski voditelji se strinjajo, da bi do širitve moralo 
priti. 

Toda za Veliko Britanijo so nove članice predvsem zelo daleč, 
tako geografsko kot interesno. Po včlanitvi novih članic ji na primer 
ne bi bilo treba uvesti vseh mehanizmov, ki bi jih morale uvesti 
Avstrija, Nemčija in druge države. Tudi nekaterih bojazni, značilnih 
za druge države (gospodarsko sodelovanje, delovna sila), tu ni, 
prav tako pa ni velikega gospodarskega interesa za vzhodno 
Evropo. Njihove investicije v ta del Evrope so manjše od 2 % 
celotnega izvoza zunaj Evropske unije, kamor pa Velika Britanija 
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zelo veliko vlaga. Poleg tega nanjo ne vplivajo geopolitična strateška 
vprašanja. 

Pač pa javnost ni pretirano navdušena nad širitvijo. Evrobarometer 
je pokazal, da le približno 35 do 40 odstotkov ljudi meni, da je 
širitev na splošno dobra stvar. Najverjetneje gre za odpor do 
večje unije, ki pomeni več evra, več Evrope, ne pa za odpor do 
kandidatk, je dejala. 

Opisani trendi se vse od leta 1989 niso spreminjali. Politika Tonyja 
Blaira in njegove stranke pa je po letu 1997 vnesla določene 
spremembe. Zaradi izboljšanih odnosov z Evropsko unijo je 
britanska podpora širitvi dosti bolj cenjena. Povečal se je tudi 
britanski vpliv na nekaterih pomembnih področjih, kot sta na primer 
skupna kmetijska politika ali politična prihodnost Evrope. Predlagali 
so določene spremembe glede sveta ministrov, sodelovanja 
posameznih evropskih institucij, pomagajo pri izgradnji skupne 
zunanje in varnostne politike v sodelovanju s Francijo, so pa tudi 
bolj obrnjeni navzven. Altruisti seveda niso, je dejala. Nikjer in 
nikoli ni bilo v Veliki Bratniji govora o nikakršnih materialnih žrtvah, 
ki bi jih bila Velika Britanija pripravljena sprejeti v zvezi z Evropsko 
unijo. Toda Tony Blair je bil prvi evropski voditelj, ki je leta 1999 v 
Sofiji in Bukarešti dejal, da bi se morali Romunija in Bolgarija 
pridružiti pogajanjem o članstvu v Evropski uniji. In že naslednje 
leto sta lahko ti dve državi začeli s pogajanji. 

Nadaljevala je s pogledom v prihodnost. O tej v Veliki Britaniji 
previdno govorijo z nenavadnimi besedami, da bi lažje prepričali 
javnost, je dejala. Premier Blair je pred časom govoril o Evropski 
uniji kot o zavezništvu na našem pragu", o evropski ustavi pa 
kot o »ustavnem dokumentu".Toda hkrati je podal tudi marsikatero 
novo idejo; predlagal je na primer ustanovitev druge zbornice, 
drugega doma v Evropskem parlamentu. 

V Veliki Britaniji so, skratka, prešli od odklonilnih stališč k 
afirmativnim. Želijo Evropo, ki bo igrala pomembno vlogo tudi glede 
migracij, azilske politike in funkcioniranja enotnega trga. Še najtežja 
je debata o ustavi, ker glede tega nimajo tradicije, je dejala. Sicer 
pa dajejo evropskemu svetu prednost pred evropsko komisijo in 
pred parlamentom. 

Premier je naklonjen dvostranskim srečanjem, kar se kaže v 
njegovem posamičnem sodelovanju s Schrčderjem, Aznarjem, 
Berlusconijem in drugimi. Izrazila je prepričanje, da bi se prijazno 
odzval tudi na pisno pobudo slovenskega premiera. To pa priča o 
tem, da bi Evropska unija lahko temeljila na različnih povezavah 
držav glede določenih vprašanj. 

Ob koncu je zavrnila tezo evroskeptikov, da se ob vključitvi v 
Evropsko unijo zgodi izguba identitete. Seveda pa ni mogoče 
pričakovati, je dejala, da bi tedaj težave z javnim mnenjem in 
druge težave enostavno izginile. To pa tudi pomeni, da ima lahko 
vsako slabo izpogajano stališče velike posledice. To je recimo 
tipično za Španijo, ki se je na področju trga delovne sile slabo 
izpogajala in od takrat ima velike težave. Celo 25 let po včlanitvi 
Velike Britanije je obstajala politična stranka z imenom Referen- 
dumska stranka, ki je trdila, da Velika Britanija ni vedela, kaj je 
podpisovala, ko se je vključila v Evropsko unijo. To, da je Velika 
Britanija šele zdaj spremenila nekatere poglede, in pa to, da se je 
včasih zavzemala za določene rešitve glede vseh vprašanj, je 
za Slovenijo pomemben poduk, je menila.Treba je braniti predvsem 
pomembne interese. Zato bi Slovenija verjetno lahko sledila zgledu 
Irske, majhne države, ki ne zavzema stališč glede čisto vsakega 
strateškega vprašanja, ampak brani samo tiste interese, ki so 
ključnega pomena za Irsko. To se ve in zato dejansko vsi pri- 
sluhnejo, ko Irska spregovori, je zaključila. 

Prvo vprašanje je bilo bolj ugotovitev, da je pri nas razlika med 
stališčem politike in podporo javnosti veliko večja kot v Veliki 
Britaniji, je dr. Heather Grabbe komentirala tako, da če obstaja 
razlika, je to pač posledica demokratične politike. Na svetu ni 
vlade, ki bi se v celoti zavedala, kakšne so želje javnosti. Hkrati 
pa je naloga vlade tudi ta, da svoje mnenje dobro predstavi 
javnosti, da javnost prepriča, zakaj je tisto, kar si želi, dejansko 
tudi v interesu javnosti v celoti, je dejala. Ne bi se smela samo 
odzivati na tisto, kar pravijo v medijih. Za razliko od volitev se 
lahko na referendumu, ki poteka na primer sredi mandatnega 
obdobja nekega parlamenta, že pri enem samem vprašanju 
pokaže tudi odklonilen odnos do določenega vladnega stališča. 

Mnenju udeleženca, da premier Blair ni bil dovolj proaktiven 
glede držav kandidatk, kar je škoda, saj bo z večjo Evropsko 
unijo večja tudi Velika Britanija, je dr. Grabbe pritrdila. Menila je, 
da je tako zato, ker ti obiski pač ne prinašajo političnih točk in 
glasov, za razliko od poti v Združene države Amerike. 

Lord prof. Will!am VVallace of Saltaire je najprej spregovoril o 
pridruževanju Velike Britanije Evropski uniji, saj je pri tem sodeloval 
že na začetku sedemdesetih let. 

Že tedaj je iz določenih formulacij izhajalo, da na vprašanje, katero 
državo kje zares pojmujejo kot evropsko, ni lahko odgovoriti. 
Enako pa je še danes, je dejal in to ilustriral z vprašanjem, ali je 
Ukrajina v Evropi. To je država, ki ne želi biti odvisna od Rusije, 
Rusija pa je hkrati za Veliko Britanijo zelo pomemben partner. 
Enako pomembne so zanjo severnoafriške države Tunizija, 
Maroko in Alžirija. S širitvijo je povezano tudi vprašanje, ali lahko 
katera izmed držav, na primer Turčija, tudi zares deluje kot aktivna 
država kandidatka. 

Nadaljeval je z ugotovitvijo, da bi Britanci sicer radi izvedeli kaj 
več o Evropi sami, toda v političnih programih je vsebina Evropske 
unije šele na 20. ali 30. mestu. To je torej velika tema kvečjemu za 
starejše ljudi, je dejal, ki se še spominjajo druge svetovne vojne 
oziroma katerih starši so bili ubiti v drugi svetovni vojni in imajo še 
vedno zelo negativne izkušnje glede Francije in Nemčije. Vse 
druge bolj zanima lokalna šola, bolnišnica ali število policistov v 
njihovi soseski. Prav zaradi tega je razprava o Evropi v Veliki 
Britaniji precej nenavadna. 

Nato je lord VVallace kot član liberalne demokracije, tretje stranke 
v britanski vladi, izrazil zadovoljstvo nad položajem take stranke 
v Sloveniji. Njihova stranka, ki obstaja že 65 let, se je zavzemala 
za ustavno reformo in za demokracijo. Korenine ima v revoluciji 
leta 1689 in prizadevala si je za prvo reformo lordske zbornice 
leta 1911. Marsikdo je prepričan, je dejal, da bomo znova reformirali 
lordsko zbornico leta 2011, ko bomo praznovali stoletnico. 
Britanska konstitucija oziroma ustanovitveni akt odraža dejstvo, 
da smo druga najstarejša demokratična država v Evropi in zaosta- 
jamo samo za malo Islandijo, v svoji državi pa smo zadržali veliko 
srednjeveških vidikov, jih malce prilagodili, vendar nikoli zavrgli, 
je nadaljeval in to ilustriral s svojimi srednjeveškimi »koreninami": 
pred petdesetimi leti je sodeloval na kronanju, zdaj pa dela v 
stavbi iz 12. stoletja. Veliko tega, kar imamo danes, je enako 
tistemu, tudi oblika zgradbe našega spodnjega doma je enaka 
obliki kapelice, v katero se je parlament preselil iz VVestminstrske 
opatije, kjer se je bil prvič sestal, je dejal. Britanci imajo namesto 
ustave nekakšne družbene norme, po katerih se ravnajo, te pa 
so globoko zakoreninjene v staromodnih, celo nekaterih mrtvih 
idejah. Ko govorimo o gentlemanskem obnašanju, je dejal, se 
moramo vprašati, kaj to danes sploh pomeni. Hkrati pa je spomnil 
na to, da so že pred 150 leti poznali elektorski sistem in da so že 
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pred prvo svetovno vojno sedeli v parlamentarnih odborih člani 
opozicijskih strank. 

Nato je podrobneje opisal multinacionalno zgodovino Velike Britanije, 
torej Anglije, Škotske in Irske skozi zgodovino in pojav lokalne 
samouprave v 19. stoletju. Prav v zadnjem času, začenši s 
predsednico vlade Margaret Thatcher, pa ugotavljajo izgubo moči 
lokalne samouprave na račun vse večje centralizacije. Po nje- 
govem mnenju je nujno okrepiti regijske centre moči. 

Mitološko je parlamentarna suverenost tisto, kar povezuje našo 
državo, je nadaljeval, vsebina aktualne britanske debate pa je, ali 
lahko ohranijo to suverenost, če se vključijo v Evropsko unijo. 
Toda britanska suverenost je še vedno skrita v kroni, ki predstavlja 
izvršilno oblast, si je retorično odgovoril. In veliko je mogoče storiti, 
ne da bi se posvetovali s parlamentom. Do nove zakonodaje 
prihajajo preko izvršilnih dokumentov, namesto da bi še prej prosili 
parlament, naj te dokumente potrdi, je dejal. Po njegovem mnenju 
je britanski parlament drugi najšibkejši v Evropi, takoj za fran- 
coskim. 

Hkrati s tem pa je pozitivno ocenil vključevanje Velike Britanije v 
Evropsko unijo. Razlog za to je angleški čut za pragmatizem. 
Nekateri so govorili, da angleško obče pravo enostavno ne more 
biti kompatibilno s pravno tradicijo kontinentalnega prava in da ne 
bodo sprejeli te nadvlade. Verjetno bi se to zgodilo tudi v Sloveniji, 
je dejal. Zdaj pa je stanje tako, da se po nekaterih mnenjih evropsko 
pravo celo veliko bolje izvaja v Veliki Britaniji kot pa v drugih 
državah; Francozi na primer za razliko od Britancev podpišejo 
marsikateri dokument, a že ob podpisu vedo, da ga ne bodo 
izvajali. V evropski sistem se uspešno vključuje tudi britanska 
policija, ki je organizirana regionalno, ne nacionalno. 

Zatem- je še enkrat kritično ocenil britanski centralizem in 
sredotežnost k Londonu, kjer so celo cene trikrat višje kot drugje 
in prav to grozi, da pride do neu.avnoteženosti britanskega gospo- 
darstva. Neuravnoteženost se je v času Margaret Thatcher kazala 
tudi glede zastopanosti strank; konzervativna stranka je postajala 
angleška stranka, niti enega sedeža niso imeli na Škotskem. Zato 
je bila škotska vlada ocenjena kot nelegitimna in to je pravzaprav 
vodilo tudi k ustanovitvi škotskega parlamenta, je dejal. 

Nato je opozoril, da članstvo v Evropski uniji prinaša s seboj tudi 
pritiske, da bi vzpostavili močnejše povezave med nižjimi ravnmi 
oblasti in predstavniki strank v neki državi ter med njihovimi 
sogovorniki drugod. V izogib pranju domačega umazanega perila 
v Bruslju, kot se je izrazil, je smiselno, da se tja pošlje tiste, za 
katere je neko obravnavano vprašanje bolj pomembno oziroma 
bolj aktualno. To hkrati razrešuje tudi določena notranja nasprotja. 
Ta nasvet je ilustriral z britanskimi izkušnjami na področju ribištva 
in preprečevanja kriminala. 

Naslednje sorazmerno novo dejstvo je, da niti v Veliki Britaniji niti 
v drugih državah ni več množičnih, velikih strank, kakršne so 
obstajale nekdaj. Mladi, ki ne poznajo nekdanje avtomatične 
pripadnosti neki stranki glede na sloj, iz katerega nekdo izhaja, 
tako kot se je to dogajalo v preteklosti, se namesto tega pridružujejo 
skupinam, ki se zavzemajo za določena vprašanja. Namesto v 
političnih strankah se torej danes politika odvija in izvaja v lobijih in 
socialnih gibanjih, je dejal - tudi zaradi razočaranja nad celotno 
politiko, kot se odvija v parlamentu in ki nima dosti skupnega s 
potrebami malih ljudi. Toda politična vprašanja so postala zelo 
kompleksna. Zato jih je vse težje obravnavati na način, kot smo 
ga bili vajeni celih sto let, je dejal: ali si na primer za ali si proti, ali 
si za opozicijo ali za pozicijo, si za več ali manj davkov in podobno. 
Posledica nekdanjih ukrepov, izhajajočih iz trditve, da so storitve 
lahko dobre, tudi če se davki zmanjšajo, so izjemno hude zlasti v 
britanskem šolstvu in javnem prometu, je dejal. Take enostavne 
rešitve niso več mogoče. 

Aktualno populistično vprašanje je vprašanje migracije. Skrajni 
rešitvi sta popolnoma multikulturna družba ali izgon vseh tujcev. 
Konzervativna stranka se je zavedala, da potrebuje tudi volilne 
glasove tistih ljudi, katerih starši prihajajo iz Karibov, iz Indije in od 
drugod. Tudi konzervativni potomci Azijcev ne bi glasovali za 
konzervativno stranko, če bi ta zavzela negativno stališče do 
tujcev. Zato je prišlo do velikih sprememb v primerjavi s tistim, 
česar smo bili vajeni, je dejal. 

Nasploh pa je funkcioniranje obeh domov britanskega parlamenta 
ocenil kot prepočasno in premalo učinkovito. To tudi vladi onemo- 
goča pogostejše uradne stike s tujino. Zdaj so na poti večje 
spremembe, na primer decentralizacija in delegiranje oblasti na 
nove regionalne skupščine. A tudi v drugih evropskih državah so 
napetosti med prestolnicami in regijami - za primer je navedel 
Francijo, Italijo in Španijo - zelo velike. Glede lokalne samouprave 
še ni bil dosežen bistveni napredek, menil pa je, da logika 
evropskega sodelovanja predpostavlja njeno večjo vlogo. Evropski 
predpisi namreč ne bodo vplivali samo na nacionalno raven, pač 
pa tudi na lokalno. 

Lotevajo se tudi sprememb v volilnem sistemu. Tudi tu so za 
Evropski parlament našli boljšo rešitev, kot pa jo imajo doma, kjer 
se poskušajo ogibati prevelikim nihanjem z desne na levo in 
obratno. Ljudje so razočarani nad obstoječimi institucijami, vodja 
opozicije pa je po njegovih besedah vedno manj v stiku z 
realnostjo. Leta 2001 je prišlo na splošne volitve najmanj volivcev 
po letu 1918. Mlajših od 35 let skoraj ni bilo. 

Zdaj reformirajo lordsko zbornico. Pred dvema letoma je anahro- 
nistično dedno zasedanje mest v njej nadomestilo imenovanje. To 
ji prinaša več ugleda in spodbuja tudi k reformi spodnjega doma. 
Treba pa je paziti, je dejal, da bi se v lordski zbornici ne pojavljalo 
preveč nasprotovanj predstavniškemu domu. 

Britanska ustava je grajena na predpostavki, da je najpomemb- 
nejša močna vlada. Parlament jo kritizira, vendar je ne sme ovirati, 
razen seveda v izrednih razmerah. To je definicija britanske 
demokracije. Včasih pa se slišijo tudi razprave o tem, ali naj bi bila 
opozicija v parlamentu dosledno proti vladnim predlogom ali pa je 
bolje, da je pri tem konstruktivna, torej selektivna. V parlamentu 
potekajo tako imenovane konfrontacijske debate, v sami Veliki 
Britaniji pa teče pridušena razprava o tem, kaj je pravzaprav 
demokracija. V to razpravo je vključenih le malo ljudi, ker jih to 
zanima še manj kakor Evropska unija, je dejal. 

Na Danskem, Nizozemskem in v nordijskih državah vlada deluje 
na konsenzu, da radikalnih sprememb v zakonodaji ni, če jih ne 
zagovarja večina. Parlamentarne razprave so konstruktivne in 
takega modela si je zaželel tudi za britanski parlament. Če hoče 
nemški Bundesrat izvesti na primer radikalno spremembo na 
področju davčne politike, pa mora doseči sporazum oziroma 
soglasje z vsemi večjimi strankami, da potem lahko to reformo 
izpelje iz zvezne ravni na deželno raven. 

Predsednik Tone Hrovat se je lordu VVallacu zahvalil za nastop, 
ki je bil dragocen prispevek k nadaljnji razpravi o standardih 
demokracije, nato pa je udeležence povabil k besedi. 

Na prošnjo, da bi povedal kaj več o pristojnostih škotskega 
parlamenta in odnosih le-tega z vlado v Londonu in britanskim 
parlamentom, |e lord Wallace najprej odgovoril s podatki in 
kratkim zgodovinskim orisom Škotske. Ta je v vsej 290-letni 
vladavini angleškega parlamenta zadržala svojo ločeno lokalno 
samoupravo in politiko na številnih področjih - od policije preko 
kmetijstva do zdravstva. Škotska je vedno imela in še danes ima 
določeno mero upravne administrativne samostojnosti. Ko ni imela 
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parlamenta - zdaj ga ima, njegove pristojnosti pa so relativno 
omejene - je britanska vlada to nadomeščala z več denarja. Pri 
razdeljevanju javnega prihodka pa je Škotska celo boljša kot na 
primer severna Anglija. Poleg tega je treba vedeti tudi, da je denar, 
ki priteka v Veliko Britanijo od nafte iz Severnega morja, pravzaprav 
škotski, saj je to škotska nafta. Podobna vprašanja o razdeljevanju 
in razpolaganju z državnimi sredstvi pozna tudi Nemčija, je dejal. 

Mateja Norčlč iz ministrstva za zunanje zadeve je v zvezi z izja- 
vo lorda VVallaca, da bodo regionalni parlamenti pridobivali vedno 
več pristojnosti in moči, vprašala, kako bodo ti organizirani v 
telesih Evropske unije, pa tudi, kako bo kaj z Evropsko unijo kot 
pravno osebo. 

Lord Wallace je na prvo vprašanje najprej posredno odgovoril 
tako, da se ne ve, kdo bi glede na sedanjo večinsko škotsko 
podporo britanskemu zunanjemu ministru podprl morebitnega 
škotskega v Evropski uniji. 

Glede razmerja med regionalnimi parlamenti in Evropsko unijo je 
po njegovem mnenju najpomembnejše vprašanje suverenosti. S 
tem delikatnim problemom se bo Slovenija soočila takrat, ko bo kot 
majhna država tekmovala z velikimi. Suverenost pa je hkrati tudi 
mit, je dejal, in to stališče okvantificiral na primeru Malte, nemške 
zvezne dežele Vestfalije, Baskije in Katalonije. Malta na primer je s 
371.000 prebivalci malce manjša od enega izmed londonskih okrožij, 
dejstvo pa je, da je neodvisna država s svojim lastnim premierom, 
zunanjim ministrom in drugimi državnimi organi. Njen bruto družbeni 
proizvod je manjši od BDP enega povprečnega londonskega 
okrožja. Toda Malta bo imela v evropskem sodišču svojega lastnega 
komisarja, lahko bo imela samoiniciativo pri pogajanju o proračunu. 
Lahko bo zahtevala določene posebne pravice za Gozo, otok, ki 
prav tako sodi pod Malto in ima 30 tisoč prebivalcev. 

Nemška zvezna dežela Vestfalija ima 17 milijonov prebivalcev, 
njen BDP je večji kot BDP celotnih 11 preostalih držav članic 
Evropske unije, hkrati pa kot zvezna dežela nima nobene pravice, 
da bi bila uradno zastopana v Evropski uniji. Ti dve ogromni nasprotji 
kažeta, da je treba najti srednjo pot. Pri tem pa gre tudi za občutljive 
teme, kot so ozemeljska celovitost, jezik, nacionalna identiteta 
itd., je dejal. 

V Bruslju že obstaja urad nemških zveznih dežel. Dve največji - - 
Severno Porenje Vestfalija in Bavarska - imata svoji ločeni pisarni, 
ker morata biti zastopani posebej. Gre za res veliki entiteti, ki tam 
morata imeti svoje predstavnike, je dejal. 

Nato je odgovoril še na vprašanje pravne osebnosti. Pravniki in 
tisti, ki se zavzemajo za suverenost, so stoodstotno proti temu, 
da bi Evropska unija kdaj postala pravna oseba, je dejal. 

Lord VVallace je nato odgovoril na vprašanje, kako je prišlo do 
sprememb v lordski zbornici. Leta 1963 je takratna konzervativna 
vlada ugotovila, da je pravzaprav absurdno imenovati v lordsko 
zbornico ljudi, ki imajo pravico, da predajajo to pravico svojim 
sinovom in vnukom. Sklenila je, da bo poslej imenovala 
predstavnike v lordsko zbornico doživljenjsko. Gospa Tatcherjeva 
je hotela obrniti ta proces in je dejansko imenovala dva dedna 
člana, oba brez otrok, vendar pa je bil njen dolgoročni namen 
zagotoviti, da bi lahko tudi njen sin postal član lordske zbornice. V 
zadnjih treh letih pa je prišlo do zelo zanimivih pogajanj, ki so se 
končala z dogovorom, naj bi bilo 90 članov ponovno imenovanih 
začasno, 700 lordov pa naj bi izgubilo svoj trenutni položaj. Danes 
je v Angliji še vedno 90 dednih lordov, pretežna večina pa je 
imenovanih predstavnikov. 

Najbolj problematičen pa je sistem imenovanja, je dejal, in ga 
opisal po segmentih sestave. Četrtina lordske zbornice je sestav- 
ljena iz nestrankarskih strokovnjakov. Ti so bili imenovani po 
posvetovanjih z ministrskim predsednikom, ki je vsakokrat imel 
zadnjo besedo. Poseben odbor je imenoval tako imenovane peo- 
ples peas, prva skupina teh pa ni bila zelo popularna, saj niso bili 
predstavniki poklicev ali regij, temveč upokojeni diplomati, vodilni 
znanstveniki, upokojeni gospodarstveniki itd. Še bolj sporen pa je 
način, kako so imenovani strankarski kandidati. V modernih 
demokracijah se tudi tako imenovanje opravi na podlagi nekega 
procesa, ki ni v rokah predsednika vlade ali voditeljev strank, kot 
v Veliki Britaniji v primeru lordske zbornice. 

Na koncu je opisal tudi svojo predstavo prihodnje sestave: vsaj 
polovica zbornice naj bi bila izbrana tako, kot so izvoljeni ameriški 
senatorji. Lahko bi tretjino volili vsaka tri leta, je dejal, vsak pa naj 
bi imel mandat devetih let, kar bi pomenilo, da bi bili bolj samostojni 
in da bi bil sistem volitev drugačen, kot pa v predstavniškem 
domu. Skupen odbor obeh domov zdaj pripravlja novo spremem- 
bo, a težko je reči, v kolikšnem času bo prišlo do radikalnejših 
rešitev, je zaključil. 

Predsednik Tone Hrovat, ki je vodil slovensko-britansko konfe- 
renco, je to srečanje zaključil z iskreno zahvalo vsem navzočim 
ter s povabilom na prihodnja predavanja in konference, ki jih 
državni svet sistematično pripravlja o vseh pomembnih vprašanjih 
razvoja družbe, znanosti in demokracije. 

Zatem je na določen način pritrdil izjavam, po katerih se Velika 
Britanija vsaj z načinom delovanja predsednika vlade na žalost 
premika k bolj predsedniškemu sistemu in da voljeno oziroma 
imenovano članstvo lordske zbornice lahko pomeni konec kralje- 
vine, ter razložil obstoj in prenehnje delovanja škotskega parla- 
menta skozi zgodovino. Glede prvega vprašanja se je zavzel za 
močnejši parlament. Sedanja vlada trenutno izvaja svoj drugi 
mandat in razmerja moči so se rahlo spremenila, kaže pa tudi, da 
je v prihodnosti možnih še nekaj sprememb v načinu delovanja 
parlamenta. Ni nujno, da to pomeni tudi odpravo monarhije, je 
dejal, čeprav je zdaj britanski tisk v rokah avstralskega antimonar- 
hista, ki je tudi izvajal kampanjo proti monarfiiji. V negotovosti, kdo 
bi lahko bil naslednji predsednik, Britanci mislijo, da je še najbolj 
varno imeti monarhijo. 

POLITIČNI SISTEM VELIKE BRITANIJE 
Zbornik 

Prvi del: Družbene, politične in ustavne 
osnove britanske dmžbe 

Dnjgidel: Državne inštitucije in organi 
Tretji del: Državljani in njihove pravice 
Četrti del: Britanska politika in mednarodni 

odnosi 

Knjižna zbirka „Evropske primerjalne študije" 
Izdalo in založilo Visokošolsko središče v Kopru 
Koper, 2002 
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Amnesty International, Inštitut za narodnostna vprašanja in Državni svet 

Republike Slovenije so 13. maja 2002 pripravili okroglo mizo o PROTIDISKRI- 

MINACIJSKI POLITIKI SLOVENIJE V LUČI PRIBLIŽEVANJA EVROPSKI 

UNIJI 

Namen okrogle mize je bil predstaviti razmere na področju varstva 
pred diskriminacijo ter ureditev na področju uresničevanja načela 
enakega obravnavanja oseb ne glede na rasno ali etnično poreklo 
v Evropski uniji. Dr. Mitja Žagar, direktor Inštituta za narodnost- 
na vprašanja in vodja te okrogle mize, je uvodoma poudaril, 
da ukrepi na področju preprečevanja diskriminacije ter protidiskri- 
minacijska politika in aktivnosti na sploh niso samo problem držav 
kandidatk za vstop v Evropsko unijo, kot je tudi Slovenija, ampak 
splošen problem, ki obstaja v vseh državah in ki mu bo treba 
dolgoročno namenjati veliko pozornosti. 

Dr. Miran Komac, Inštitut za narodnostna vprašanja, je svoja 
razmišljanja začel s predstavitvijo tretje generacije človekovih 
pravic, ki so nadgradnja modela klasičnih individualnih, političnih, 
socialnih ter ekonomskih človekovih pravic. Dejal je, da tretjo 
generacijo človekovih pravic pogosto imenujemo zbir kolektivnih 
pravic oziroma sistem pravic, ki jih imajo posebno ranljive družbe- 
ne skupine. Mednje se najpogosteje uvrščajo pravica do razvoja, 
pravice žensk, pravice narodnih, jezikovnih in verskih manjšin, 
pravice domorodnih skupnosti, pravice otrok, pravice oseb s 
posebnimi potrebami, pravice beguncev, delavcev in migrantov, 
zaščita civilnega prebivalstva med vojaškimi aktivnostmi in pravice 
zapornikov. 

V direktivi Evropske komisije o protidiskriminacijski politiki lahko 
zasledimo elemente mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik 
rasne diskriminacije, mednarodne konvencije o državljanskih in 
političnih pravicah ter mednarodnega pakta o ekonomskih, 
socialnih in kulturnih pravicah iz 60. let, ki pa so dopolnjeni s 
sodobnimi spoznanji o varovanju človekovih pravic, s poudarkom 
na že omenjeni tretji generaciji človekovih pravic, je povedal. V 
direktivi so namreč posebej izpostavljene etnične manjšine in 
problematika enakosti med moškimi in ženskami, ki so, tako piše 
v direktivi, pogosto žrtve večkratne diskriminacije. Ob tem se 
moramo zavedati, da direktiva zagotavlja zgolj formalno enako- 
pravnost in nediskriminacijo, torej daje le možnost za uveljavljanje 
posebne manjšinske pravice in za sprejem posebnih ukrepov v 
korist manjšinske skupnosti. Šele njihova uveljavitev pa prispeva 
k resnični enakopravnosti, je poudaril. 

Opozoril je, da v okviru Evropske unije reševanje narodno - 
manjšinske problematike poteka zelo počasi. EU namreč nima 
posebnih mehanizmov, s katerimi bi lahko posegala na področje 
varovanja narodnih manjšin, saj je to področje še vedno prepušče- 
no nacionalnim zakonodajam. Nekateri so nad zadržanostjo 
Evropske komisije do manjšinske problematike, še posebej, na 
primer, do skromne navedbe te tematike v listini temeljnih pravic, 
ki je bila sprejeta decembra 2000, kar precej razočarani. Res je, 
da je predsednik Evropske komisije Romano Prodi večkrat 
poudarjal pomen nacionalnih in regionalnih identitet in da 
enakopraven položaj manjšin predstavlja temeljni kamen nove 
združene Evrope, vendar trenutna resničnost ne dovoljuje sprejeti 
bolj zavezujočih standardov. Edina določba v listini temeljnih pravic 
je zapisana v 22. členu, ki pravi, da EU spoštuje kulturno, versko 
In jezikovno raznolikost. Vendar je ta navedba le navidezno 

obrobna, saj ima velik pomen, ker govori o pravici do različnosti, 
ki se v mednarodnih dokumentih ne pojavlja prav pogosto. 

Kot primer skrbi Evropske komisije na tem področju je omenil 
Evropsko leto jezikov leta 2001, katerega cilj je bilo spodbujanje 
državljanov Evrope k razvijanju plurilingvizma. 

Za Slovenijo je v tem okviru zanimiva odločitev ministrskega sveta 
iz leta 1993, da med politične pogoje za kandidatke za sprejem v 
EU postavi tudi spoštovanje človekovih pravic in zaščito manjšin. 
Na podlagi teh zahtev je bil izoblikovan model spremljanja 
pridruževanja tudi za področje varstva manjšin. Za spremljanje in 
pripravo poročil o stanju na tem področju v državah kandidatkah 
so zadolžili Evropski parlament. Prvo poročilo je bilo pripravljeno 
za Švedsko, Finsko in Avstrijo, drugo pa za skupino kandidatk, ki 
zaključuje pogajanja in je pred sprejemom v EU, tudi za Slovenijo. 
Dejal je, da ob tem ostaja grenak priokus, saj to velja le za 
kandidatke, ne pa za članice EU. 

Dr. Lojze Ude, sodnik Ustavnega sodišča RS, je govoril o vlogi 
ustavnega sodišča kot institucije, ki mora v vsaki državi varovati 
manjšine, včasih tudi z nepriljubljenimi odločitvami za ljudi. 

Dejal je, da ustavno sodišče sodi samo takrat, kadar se kdo na to 
ustanovo obrne po pomoč. Navedel je primer, ko sta postopek za 
registracijo zunajzakonske zveze sprožila istospolno usmerjena 
partnerja. Ker sta kasneje pobudo umaknila, ustavno sodišče o 
zadevi ni odločalo. 

Največ pobud je slovensko ustavno sodišče dobilo v obdobju po 
osamosvojitvi, nanašale pa so se na pravni položaj pripadnikov 
bivših jugoslovanskih narodov - pridobitev državljanstva, pravico 
do stalnega bivališča, pravico do zaposlitve in podobno. V tem 
obdobju je moralo ustavno sodišče s svojimi odločitvami nekoliko 
omiliti zelo strog pristop zakonodajalca do te problematike. Po 
njegovem mnenju je sicer 40. člen zakona o državljanstvu, na 
podlagi katerega so ljudje po osamosvojitvi pridobivali državljan- 
stvo, dovolj demokratičen, vendar je prihajalo do težav pri izvedbi 
tega člena in šele ustavno sodišče je takrat s svojimi odločitvami 
prispevalo k premagovanju ovir pri pridobivanju državljanstva. 

V zvezi s problematiko narodnih manjšin je poudaril, da je sloven- 
ska ustavna ureditev prav gotovo izredno sodobna in več kot 
primerljiva z ureditvami držav v EU. Naša ureditev položaja 
italijanske in madžarske narodnosti je demokratičnejša in bolj 
odprta do manjšin kot italijanska ali avstrijska. To se vidi že pri 
uporabi jezika pred sodiščem, na šolskem področju in pri najrazlič- 
nejših napisih. Ustavno sodišče je od osamosvojitve samo dvakrat 
obravnavalo tovrstno problematiko, obvarovali pa so tudi ustavno 
določbo, da imata pripadnika italijanske in madžarske narodnosti 
v državnem zboru stalen sedež. Obstajala je namreč nevarnost, 
da bi se bistvo ustavne določbe zakonsko lahko izpeljalo na 
različne načine. Drug primer je bila uporaba himne in državnih 
simbolov, v katerem je ustavno sodišče odločilo, da imajo pripadniki 
narodnostnih manjšin pravico uporabljati narodne simbole, tudi 
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če se ti prekrivajo z državnimi. Če je narodni simbol tak, kot je na 
primer državna zastava, ga lahko manjšina kljub temu uporablja 
pri svojih slovesnostih. 

Omenil je še primer odločanja v zvezi s statutom občine Novo 
mesto, v katerem niso spoštovali ustavne obveznosti, da morajo 
imeti Romi v občinah, v katerih živijo, svoje predstavnike v 
občinskem svetu. Statut občine Novo mesto so ocenili kot proti- 
ustavnega. 

Delovanje ustavnega sodišča na področju varovanja pravic je 
ponazoril še s pomembno odločbo, ki se je nanašala na upokojitev, 
ki so jo nekateri želeli razlagati tako, da se mora ženska upokojiti 
po 35-letni delovni dobi, moški pa po 40-letni. Ustavno sodišče je 
odločilo, da je to pravica, ne pa obveznost, in posameznik se 
lahko sam odloči, ali bo to pravico izkoristil ali ne. 

Matjaž Hanžek, Varuh človekovih pravic RS, je pri svojem 
dosedanjem delu opazil, da se marginalizirane oziroma diskrimi- 
nirane skupine pritožujejo veliko manj kot nediskriminirane. Vendar 
to ne pomeni, da se jim pravice ne kršijo, in verjetno je razlog, da 
se ne pritožujejo, nekje drugje. Po njegovem mnenju so za to, da 
se človek pritoži, potrebni vsaj naslednji štirje pogoji: 

1. Ljudje, posamezniki ali družbene skupine se morajo zavedati 
svojih pravic. 

2. Obstajati morajo formalne pritožbene poti - sodišča, varuhi 
človekovih pravic, ustavno sodišče, ki jih morajo ljudje poznati. 

3. Človek se ne sme bati pritožiti, ne sme ga biti strah negativnih 
posledic svoje pritožbe. 

4. Obstajati mora vsaj delno zaupanje v družbo, da bo krivice 
odpravila. Če človek že vnaprej ve, da se ne bo nič zgodilo, 
se tudi pritožil ne bo. 

Za delo varuha človekovih pravic morajo biti izpolnjeni vsi štirje 
pogoji, ne le eden ali morda dva, in tako so začeli delati v njegovem 
uradu. Povedal je, da se je lani število pritožb v zvezi z ustavnimi 
pravicami, tudi z diskriminacijo, povečalo za šestdeset odstotkov. 
Pa ne zato, ker bi se položaj v Sloveniji poslabšal, ampak prav 
nasprotno. Ljudje so se začeli zavedati svojih pravic in morda 
celo zaupajo, da se bodo te krivice odpravile. Veliko se govori o 
ksenofobiji in nestrpnosti Slovencev in že to je majhen korak k 
izboljšanju. Ljudje se zavedajo, da izražanje nestrpnosti ni socialno 
zaželeno, in ko se nečesa zaveš, začneš ravnati drugače. 

Tudi on je prepričan, da so ustava in zakoni dobri, do težav pa 
pride pri konkretnem odločanju ter uporabi ustavnih in zakonskih 
določb. Državni organi ob vsaki, morda bolj nejasni dikciji, ravnajo 
prej v škodo kot v korist posameznika, zato morata ustavno 
sodišče in varuh človekovih pravic na to nenehno opozarjati. 

Eden najbolj tipičnih primerov tovrstne diskriminacije je problem 
izbrisanih. Ljudje so imeli pravico zaprositi za državljanstvo, pa 
tega niso storili, ker morda sploh niso vedeli, da ga nimajo. Veliko * 
je takih, ki so se rodili v Sloveniji in so enostavno zamudili rok. 
Ostali so brez državljanstva, zato so izgubili delo. Ker nimajo 
dovolj sredstev za preživljanje, nimajo pravice do stalnega 
bivališča, in znašli so se v začaranem krogu, brez izhoda. 

časa omejevala svoje delovanje zgolj na področje ekonomskih, 
socialnih in nekaterih drugih pravic. Prepričan je, da pri zagotav- 
ljanju ravni varstva pravic ustanovitveni akti EU zaostajajo tudi 
za slovensko ustavo. 

Ne moremo mimo omembe sodišča v Luksemburgu, je dejal, ki je 
podobno kot slovensko ustavno sodišče prispevalo k izoblikovanju 
posameznih konceptov tudi tam, kjer sicer pogodbe tovrstnih 
določb niso imele. 

V dosedanjih pogovorih (manj kakor v pogajanjih) z EU in s posa- 
meznimi državami članicami se je Slovenija srečevala ne toliko s 
problemom rasne ali etnične diskriminacije, ampak bolj z vprašanji 
diskriminacije na podlagi državljanstva - denimo lastninske pravice 
tujcev na nepremičninah, domnevno diskriminatorne denaciona- 
lizacije in drugimi kršitvami človekovih pravic. Doslej so v teh 
pogovorih zastopali stališče, da je država v prvi vrsti skupnost 
njenih državljanov, je pa v večji ali manjši meri pristojna podeljevati 
pravice tudi pripadnikom drugih držav. 

V zvezi z direktivo o protidiskriminacijski politiki je dejal, da naša 
zakonodaja že ureja nekatera od teh vprašanj, vendar ne na tak 
način, kot jih ureja direktiva. Direktiva je začela veljati 19. julija lani, 
države članice morajo svoje predpise sprejeti do 19. julija leta 
2003, prvo poročilo pa naj bi komisija pripravila do 19. julija leta 
2005 in nato vsakih pet let. Tisto, česar v slovenski zakonodaji še 
ni ali pa še ni na ustrezen način zagotovljeno, se nanaša na 
eksplicitne obveznosti držav članic, kot je obrnjeno dokazno 
breme v posameznih postopkih, razen v kazenskem in v tistih 
postopkih, v katerih organi sami ugotavljajo dejstva. Država mora 
predpisati tudi kazni za primere kršitev načela enakega obrav- 
navanja, urediti mora varstvo pravic udeležencev v teh postopkih 
in zagotoviti možnost udeležbe organizacij ali društev, ki zastopajo 
svoje člane, kar pa je pri nas v določeni meri že urejeno. Določeni 
so že organi, ki vsak na svojem področju skrbijo za uresničevanje 
politike enakih možnosti. 

V zvezi s konkretnimi problemi etnične in rasne diskriminacije, o 
katerih govori direktiva, so se v pogovorih srečevali predvsem s 
tematiko Romov. Pri tem ni šlo toliko za vprašanje, ali je raven 
varstva pravic romske narodne skupnosti v Sloveniji zadostna, 
ustrezna in primerljiva z drugimi kandidatkami ali z drugimi 
državami članicami, ampak se je razprava osredotočila zgolj na 
vprašanje, kaj pomeni dejstvo, da slovenska ustava določa, da 
se pravice Romov uredijo z zakonom. Ali to pomeni, da mora 
njihove pravice in njihov pravni položaj urejati poseben zakon, ali 
pa je dovolj, da njihove pravice urejajo zakoni glede na posamezno 
področje urejanja, tako kot je to danes. Zaenkrat je ta razprava 
zamrla, pričakujejo pa, da se bo ponovno odprta. Stališče slo- 
venske vlade je, da je povsem dovolj, če so pravice Romov 
urejene z več različnimi zakoni. Bistveno pa je, kakšne pravice ti 
zakoni dajejo. 

Uvodni del razprave je zaključil predstavnik Evropske komisije 
Anthony Lockett, ki je večji del svojega prispevka namenil pred- 
stavitvi direktive o protidiskriminacijski politiki. 

Miro Prek, član ožje pogajalske skupine RS za pristop k Ev- 
ropski uniji, je najprej na kratko opisal položaj v EU in poudaril, 
da je varstvo posameznikov s stališča rasnega oziroma etničnega 
porekla vsaj na normativni ravni relativno nova zadeva. Šele 
Amsterdamska pogodba je s svojim 6. členom načelo prepovedi 
razlikovanja na teh podlagah spravila v predpis, medtem ko je 
pogodba o Evropski uniji kot klasični evropski integraciji dolgo 

V nadaljevanju je najprej spregovoril državni svetnik Boris 
Šuštaršlč, ki je opozoril na probleme na področju invalidskega 
varstva. Poudaril je, da imamo sicer veljaven zakon o zaposlovanju 
in usposabljanju invalidov, vendar se je pred približno letom in pol 
prenehal izvajati neposredno, ker so bila sredstva prenešena v 
tako imenovano aktivno politiko zaposlovanja in je lani septembra 
v državnem proračunu za področje usposabljanja in zaposlovanja 
invalidov zmanjkalo denarja. To pomeni prenehanje izvajanja 
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zakona, čeprav to izrecno zahteva direktiva Evropske komisije. 
Omenil je še Madridsko deklaracijo, ki posebej poudarja, da morajo 
države članice EU in kandidatke za članstvo podpirati razvoj in 
urejanje položaja invalidskih organizacij. V tem okviru je že doslej 
pričakoval več posluha in podpore pri pristojnih organih, tudi pri 
varuhu človekovih pravic. 

Sledila je takojšnja replika Matjaža Hanžka, ki je Borisu Šuštaršiču 
odgovoril, da je predstavnikom invalidskih organizacij vedno 
prisluhnil in da bo tako tudi v prihodnje, ne more pa biti razsodnik 
v zvezi z vprašanji, ki jih morajo invalidske organizacije razčistiti 
med seboj. 

Fellcita Medved je izrazila zadovoljstvo, da so udeleženci v 
razpravi odkrito spregovorili o odprtih vprašanjih protidiskrimina- 
cijske politike v Sloveniji. Dejala je, da je predstavnik Evropske 
komisije Anthony Lockett zelo dobro opisal nosilce tovrstne 
politike, kot so državni organi, socialni partnerji, civilna družba in 
nevladne organizacije. Njegov opis je dopolnila z institucijo varuha 
človekovih pravic, ki lahko s svojim letnim poročilom, s svojo 
osebno avtoriteto in zaupanjem ljudi v to institucijo veliko prispeva 
k doslednemu izvajanju z ustavo in zakoni določenih človekovih 
pravic in tako k odpravljanju oziroma preprečevanju samosvojega 
tolmačenja ustavnih in zakonskih določb, ki povzročajo diskri- 
minacijo. 

Avgust Grli, predsednik društva Kočevarjev staroselcev, je 
na podlagi svojih življenjskih izkušenj predstavil, kaj pomeni biti 
diskriminiran in pri tem skoraj celo življenje živeti z občutkom 
manjvrednosti. Dejal je, da so se Kočevarji, ki so živeli pošteno 
vse od svoje naselitve leta 1330 na tem območju, leta 1941 razdelili. 
Tisti, ki so nasedli umazani politiki nacizma - bilo jih je približno 
dvanajst tisoč - so odšli, 650 pa jih je ostalo. Opredelili so se tudi 
za narodno osvobodilno borbo, na kar je bil vedno ponosen, saj 
takrat ni bila šala upreti se nacizmu. Ko je leta 1944 v partizanih 
padel njegov stric Emest Zamida, pa je ob poročanju o žrtvah 
poveljnik brigade dejal: "Saj tega ni škoda, saj je Kočevar". Takrat 
tega še ni povsem razumel. Po vojni se je kot 9-letni otrok potikal 
po taboriščih, potem so se vrnili in legalno živeli v Sloveniji. Takrat 
je vse to nekako razumel, ker je bil prepričan v kolektivno krivdo 
vseh nemško govorečih ljudi, tudi Kočevarjev. 

Po letu 1990 pa je želel ljudem dokazati, da gre pravzaprav za 
nesporazum, da gre v odnosu večine do njih kot manjšine za 
nekakšno nacionalistično aktivnost. Dogajalo se je, da ga prijatelji, 
s katerimi je živel, hodil v šolo in ki so ga učili slovensko, niso več 
poznali. 

V nadaljevanju je opisal primer, ko so ob obisku predstavnikov 
nemškega veleposlaništva in inštituta poleg slovenske in društve- 
ne zastave izobesili tudi nemško. Sam takrat ni bil prisoten in 
glede na poznavanje razmer tega tudi ne bi storil. A zgodilo se je 
in policija je zahtevala takojšnjo odstranitev nemške zastave in 
podala ovadbo. Kljub vsem njegovim prizadevanjem in dokazo- 
vanjem, da ne gre za protidržavno dejavnost in podobno, ga 
nihče ni podprl ali pokazal razumevanja, niti v njegovi stranki 
LDS. Od zastaranja zadeve, ki je sledilo, z dokazi ni bilo nič. 

Ob vsem tem pa le ima občutek, da se stvari v zadnjem času 
počasi spreminjajo na boljše. Ne nazadnje je kulturni sporazum 
med Avstrijo in Slovenijo za njih povsem dovolj. Prepričan je, da 
ima kot nekdo, ki daje kruh petdesetim slovenskim družinam, 
pravico, da se umesti v tem prostoru kot enakopraven človek, in 
da ob naslednjem popisu prebivalstva ne bo potreben poseben 
pogum, da se samo dva od desetih članov družine čistokrvnih 
Kočevarjev opredelita za nemško govoreča. 

Borut Sommeregger, namestnik direktorja Urada Vlade RS 
za verske skupnosti, je svoje razmišljanja o pojavih diskriminacije 
in protidiskriminacijski politiki razdelil na dva dela. V prvem je kot 
predstavnik Urada za verske skupnosti poudaril, da bodo storili 
vse, da bo do začetka gradnje islamskega kulturnega centra v 
Ljubljani prišlo čimprej. Ljubljana ima kot glavno mesto države 
številne dodatne naloge, med katere prav gotovo sodi zagotav- 
ljanje pogojev za enakopravno obravnavanje prebivalcev mesta, 
pripadnikov različnih verskih skupnosti. Res pa je, da morajo v 
Ljubljani v kratkem času nadomestiti zamujeno, kar pa ni lahko. 
Dejal je, da imata podobne probleme srbska pravoslavna cerkev 
in spet oživljajoča židovska skupnost, ki si želi sinagogo. 

V drugem delu pa je spregovoril kot koroški Slovenec. Poudaril je, 
da se ne strinja s tezo, da je vprašanje človekovih pravic in 
enakega obravnavanja samo stvar držav kandidatk za vstop v 
EU, ampak tudi samih članic. V ilustracijo je navedel dva primera 
iz sosednje Avstrije. Ko je obiskoval slovensko gimnazijo v Celovcu, 
so ustanovili Slovenski atletski klub in nogometno društvo, ki je 
zaprosilo za gradbeno dovoljenje za povsem običajno nogometno 
igrišče, ki ga po tridesetih letih mesto Celovec in država Avstrija 
še vedno nista izdala. Spomnil je tudi na primer slovenskega 
poslanca Karla Smoleta, ki je na Dunaju spregovoril tri stavke v 
slovenščini, pa mu je visoko demokratična država Republika 
Avstrija izklopila mikrofon. 

Kot dober poznavalec položaja etničnih manjšin v Evropi je dejal, 
da lahko samo sanjajo o tolikšni stopnji pravic, kot jih imata v 
Sloveniji italijanska in madžarska narodna skupnost. Slovenija 
kot kandidatka za vstop v EU lahko s svojimi izkušnjami veliko 
prispeva k reševanju podobnih vprašanj tudi v samih članicah. 

Aleksander Todorovič, predsednik Društva izbrisanih, ki pa 
ga država noče registrirati, je s kratkim opisom opozoril na položaj 
83 tisoč izbrisanih. 26. februarja 1992 je bilo s pritiskom na gumb 
računalniške tipkovnice iz registra o stalnih prebivalcih izbrisanih 
83.136 ljudi. Odgovoril je na vprašanje, kaj pomeni biti izbrisan. 
Najprej vam uničijo dokumente. Ker nimate osebne izkaznice, v 
banki ne morete dvigniti svojih prihrankov, izgubite pokojnino, ne 
morete prodati svojega posestva in kupiti drugega, ne morete biti 
član kakšne ribiške družine ali knjižnice. Če se vam rodi otrok, 
vas država ne prizna za očeta in še in še. Znašli smo se v brez- 
izhodnem labirintu pravnega maltretiranja, je dejal, pa čeprav se 
danes ministrstvo za notranje zadeve spreneveda, da je številka 
padla na trideset tisoč. Prizadeti so prepričani, da to ni res. Menil 
je tudi, da morajo najprej poiskati krivca, da bodo sploh lahko 
dokazali, kakšna velikanska krivica se jim je zgodila. 

Branko Jerklč je govoril v imenu skupine nekdanjih vojaških 
zavarovancev Jugoslovanske ljudske armade, katere odbor 
deluje pri glavnemu odboru Zveze borcev Slovenije. Dejal je, da je 
leta 1991 v Sloveniji živelo 4300 vojaških upokojencev, v JLA pa 
je bilo takrat še okoli petsto starešin, ki so izpolnjevali pogoje za 
upokojitev. Vse je bilo v redu, dokler je finančni sistem še deloval 
v Beogradu, ko se je to pretrgalo, pa je morala Slovenija prevzeti 
vojaške upokojence. Zgodilo se je s sklepom takratne vlade, ki 
pa je bil krivičen. Čeprav so bili razdeljeni v dve skupini, in sicer 
na nekdanje oziroma staro-upokojence in tistih petsto novih, so 
tudi staro upokojencem odvzeli status upokojencev in vse skupaj 
uvrstili med dobitnike akontacije. Krivično pa je bilo tudi to, da je 
vse odločitve o skupini petsto "upokojencev" sprejemal minister 
za obrambo. 

V nadaljevanju je orisal prizadevanja odbora tako na področju 
sodelovanja pri pripravi pokojninske zakonodaje kot pri pridobi- 
vanju državljanstva za prizadete, kar je pogoj za pridobitev pokoj- 
nine. Njihova prizadevanja so postopoma dala tudi rezultate in 
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zdaj je nerešenih samo še deset primerov, od katerih jih je sedem 
v postopku reševanja na ministrstvu za notranje zadeve, trije 
oškodovanci pa so tožili državo in njihovi postopki pred sodiščem 
še trajajo. 

Po njegovi oceni so državni organi omenjene probleme resnično 
reševali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo, vendar pa je 
bilo zelo težko enajst let živeti brez pokojnine, čeprav morda s 
pomočjo ženine plače. Vsi tisti, ki so to doživeli in preživeli, vedo, 
kaj pomenijo zakoni, ki so tako prizadeli del naše populacije. 

Jaka Hrovat iz gimnazije Novo mesto je dejal, da je razprava 
osvetlila veliko še odprtih vprašanj ter nakazala številne primere 
in probleme diskriminacije. Ni pa zasledil konkretnih predlogov, 
na kakšen način in kdaj bomo diskriminacijo odpravili. Zato je 
predlagal ustanovitev posebnega urada, ki bi imel vsa pooblastila 
za spremljanje pojavov diskriminacije in boj proti njej. 

Abdulah Mehmedič, predstavnik Bošnjaške kulturne zveze 
v Sloveniji, pa je pozval slovenske medije, da dogodkov 11. 
septembra ne povezujejo z islamom na sploh in da prenehajo 
vztrajno širiti nestrpnost. 

Dr. Mitja Žagar je dejal, da diskriminacije ni mogoče povsem 
odpraviti. To je neke vrste proces, ki ga pogojujeta razvoj družbe 
in različna dogajanja znotraj nje. Vedno znova se namreč pojavljajo 
nove oblike diskriminacije in razlikovanja med ljudmi. Tipičen primer 
je 11. september. Že prej se je pogosto dogajalo, da so ljudje s 
težavo sprejemali različne. Po 11. septembru je to postalo še 
toliko bolj transparentno in nenadoma se je pojavil motiv za 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je pozdravil vse 
zbrane, posebne pozdrave pa je namenil gostu in predavatelju, 
Bengtu Lindqvistu, posebnemu poročevalcu Združenih narodov 
za področje človekovih pravic in uresničevanje Standardnih pravil 
za izenačevanje možnosti invalidov. Na to funkcijo ga je leta 1994 
imenoval nekdanji generalni sekretar Združenih narodov Boutros 
Ghali, nato pa so mu v letih 1997 in 2000 mandat še dvakrat 
obnovili. Bengt Lindqvist je bil v obdobju 1985-1991 minister za 
socialno delo in družinsko politiko v švedski vladi, še pred tem pa 
poslanec švedskega parlamenta. 

opravičevanje tovrstnega razlikovanja in diskriminacije, ki je morda 
že prej prikrito obstajala. Zato je v vseh demokratičnih družbah 
nujno potrebno nenehno spremljati in preverjati, ali se kje pojavlja 
določena oblika diskriminacije. Takoj, ko jo zaznamo, se moramo 
odzvati in jo odpraviti. Pozitivno je ocenil predlog za ustanovitev 
posebnega urada za spremljanje, preverjanje in ukrepanje ob 
pojavih diskriminacije, ki ga predvideva tudi direktiva o protidiskri- 
minacijski politiki Evropske komisije. 

Ob zaključku se je v razpravo vključila še predstavnica Zavoda 
za kulturo dialoga, katerega cilj je med drugim šolajoči mladini 
predstaviti idejo, da diskriminacija do tujcev v Sloveniji ni 
dobrodošla. Pri svoji dejavnosti so ugotovili, da se diskriminacija 
izvaja tudi v samem šolskem sistemu. Potem res ne moremo biti 
presenečeni, da posamezniki v določenih situacijah reagirajo 
nestrpno do drugih, če so to doživeli pri svojih vzornikih. In to ne 
samo pri svojih starših ali učiteljih, najhujše je, da to doživijo pri 
uradnih državnih predstavnikih, ki naj bi poosebljali načela 
demokratičnosti. Navedla je tudi primer - po pripovedovanju 
srednješolcev sta se stepli dve skupini, Slovenci in Neslovenci. 
Policija je ukrepala tako, da je vse Neslovence popisala in jim 
postavila kazensko kartoteko, vsi Slovenci pa so bili oproščeni. 
Vprašala se je, kako je z odgovornostjo storilcev takih in podobnih 
dejanj in kako doseči, da bodo odgovarjali za napake, ki jih storijo. 

To je dokaz več, je dejal dr. Mitja Žagar, da diskriminacija in 
prizadevanja v boju zoper njo terjajo nenehno aktivnost oblasti in 
njenih organov, socialnih partnerjev in civilne družbe - nevladnih 
organizacij, različnih združenj in društev, ne nazadnje tudi znanosti. 

Bengt Llndqvlst se je zahvalil za sprejem v državnem svetu ter 
za priložnost spregovoriti in sodelovati v razpravi. Zelo se veselim 
izmenjave mnenj in izkušenj, je dfcjal, vesel pa bom tudi, če bom 
lahko odgovoril na zastavljena vprašanja. 

V Sloveniji sem preživel zelo zanimiv in intenzivni program. V 
dveh dneh sem v razpravah izvedel kar nekaj podatkov o sloven- 
ski invalidski politiki, svoja opažanja pa bom navedel v nadaljevanju 
predavanja. 

Državni svet Republike Slovenije je 13. novembra 2002 skupaj z Ministrstvom 

za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije pripravil predavanje 

Bengta Lindqvista z naslovom: NADZORNI MEHANIZMI ZDRUŽENIH 

NARODOV ZA STANDARDNA PRAVILA ZA IZENAČEVANJE MOŽNOSTI 

INVALIDOV 
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Uvodoma želim pojasniti načelne vidike, ki se nanašajo na inva- 
lidnost, nadaljeval bom z opisom Standardnih pravil za izena- 
čevanje možnosti invalidov in z navedbo ciljev polnega 
sodelovanja in enakopravnosti. Predstaviti vam želim, je nadaljeval, 
kako so Standardna pravila sprejeta in uporabljana po svetu, za 
konec pa bom nakazal svoja opažanja v zvezi s stanjem v Sloveniji. 

V vsaki družbi na svetu so ljudje, ki imajo funkcijske omejitve. Te 
omejitve imenujemo nezmožnosti ali invalidnosti. Invalidi smo 
prisotni v vsakem kulturnem, političnem in verskem sistemu. 

Zgodovina oblikovanja družb nam pove, da so bile vse družbe 
načrtovane ob iluziji človeštva, da lahko vsakdo vidi, sliši, se 
giblje, razume in se ustrezno odziva. V dejanskem življenju takšne 
predpostavke ne morejo obveljati, saj obstaja mnogo oblik omejitev, 
na katere pa se v razvoju družb pozablja; videti je celo, kot da 
smo vsi, ki imamo omejitve tujci, iz vesolja ali pa sploh ne obstajamo. 
Obravnavajo nas kot manjvredne državljane s statusom, katerih 
potrebe lahko družba povsem zanemari. Takšen pristop pomeni 
za nas hudo obsodbo. 

Pomemben napredek se je zgodil v sedemdesetih letih, ko so 
Združeni narodi oblikovali dve deklaraciji o pravicah invalidov. 
Prva, iz leta 1971, se nanaša na pravice najbolj ranljive skupine, 
pravice oseb z intelektualnimi ovirami. Leta 1975 so oblikovali 
drugo deklaracijo, ki ščiti pravice invalidov. Ti dve deklaraciji so 
Združeni narodi sprejeli brez dialoga z ljudmi, na katere se vsebina 
nanaša. Posledice so se pokazale v zelo omejenem političnem 
vplivu na razvoj invalidske politike. 

Pomemben napredek se je zgodil v mednarodnem letu invalidov, 
ko je generalna skupščina Združenih narodov program poimeno- 
vala Polnopravno sodelovanje in enakost. Dandanes je tema 
poznana kot mednarodni cilj razvoja invalidske politike. Naš cilj je 
ustvariti enakopravne možnosti, razširiti obzorja družb, da bodo 
lahko ljudje z različnimi oblikami funkcijskih omejitev sodelovali 
povsod. V času, ko se je pojavila, je bila to revolucionarna ideja na 
področju invalidske politike. Šlo je za dogodek zgodovinskega 
pomena, saj je temo sprejelo najvišje mednarodno telo, generalna 
skupščina Združenih narodov. 

Vsi, ki se ukvarjamo z invalidsko politiko, moramo vseskozi raz- 
mišljati o pomenu polnega sodelovanja in enakih možnosti, ob 
tem pa se pojavljajo nekatera vprašanja in problemi. V Standardnih 
pravilih, ki so neke vrste povzetek izkušenj zadnjih desetih let, je 
zapisana pomembna navedba: "V vseh družbah na svetu so še 
vedno ovire, ki invalidom preprečujejo, da bi uveljavljali svoje 
pravice in svobodo. Te ovire otežujejo polno sodelovanje v družbah, 
kjer živijo."To je osnovno sporočilo teh pravil. Posledica prve misli 
je naslednja: "Odgovornost držav je, da sprejmejo ustrezne 
ukrepe, s katerimi bodo takšne ovire odstranjene." V Organizaciji 
združenih narodov menijo, da je država tista, ki je odgovorna za 
sprejemanje ukrepov za odstranjevanje teh ovir. Na kakšen način 
se spoprijema s tem področjem, je odvisno od posamezne države. 
Združeni narodi nadzorujejo, da države te ukrepe sprejmejo in jih 
tudi uveljavljajo v praksi. Ena od novosti, ki jih ponujajo Standardna 
pravila je, da obsegajo celotno družbo, ne le javne storitve, službe, 
informacijske sisteme in ustanove. Določila Standardnih pravil 
postavljajo vzporednico odgovornosti, ki jo ima država do izvajanja 
človekovih pravic za vse državljane. 

Mnogi sprašujejo, kaj pomenijo enake možnosti, na vprašanje pa 
je mogoče podati veliko odgovorov. Združeni narodi želijo 
izpostaviti predvsem enakost izida rezultata. Ni potrebno, da se 
procesi odvijajo na enak način za vse, nujno pa je, da je cilj enak 
tudi za invalidne ljudi. Le tako so lahko v enakovrednem položaju. 
Polno sodelovanje ima kolektiven in individualen pomen. V ko- 
lektivnem pogledu želimo vsi, ki smo slepi, sam imam izkušnjo 
invalidnosti že od petnajstega leta, ko sem postal slep, in tisti, ki 

sedijo v invalidskih vozičkih ali ne slišijo, določene skupne interese, 
med katerimi lahko izpostavim dostopnost okolja. Individualni 
pogled pa ločuje med invalidi, gluhimi in slepi, saj vsi ne želimo 
enakih stvari. Imamo različna življenja, sanje in vrednostne 
sisteme. Odprtost za sodelovanje ima zelo močno individualno 
dimenzijo, zapomniti pa si moramo obe dimenziji polnega sode- 
lovanja. 

Cilj polnega sodelovanja je pomenil premik v načinu razmišljanja 
na področju invalidnosti. Stare koncepte dobrodelnosti smo morali 
postopoma opustiti, kajti invalidi ne želijo biti odvisni od dobre 
volje drugih. Seveda je dobro, če takšna volja obstaja, vendar 
nam ne more zagotoviti pravic, ki jih želimo. Od dobrodelnosti in 
pravic smo prišli tudi do vprašanja oskrbe. Način, kako je oskrba 
zagotovljena, in pogoji za njeno pridobivanje so sestavni del 
pravice do polnega sodelovanja. Pomemben premik se je zgodil 
od predpostavke, da smo subjekti oskrbe, do realnosti, da 
postajamo subjekti pravic. Ta premik v razmišljanju je izjemnega 
pomena. Zanj je odgovorno predvsem mednarodno invalidsko 
gibanje. Določen krog že razmišlja na ta način, potrebno pa bo še 
nekaj časa, da bomo takšne odprtosti naučili ljudi, ki nas obkrožajo. 
V tem pogledu ima zelo pomembno izobraževalno vlogo vsaka 
oseba z invalidnostjo, predvsem pa invalidske organizacije. 
Osveščanje javnosti, predvsem pa tistih, ki nudijo storitve, je 
ključnega pomena. Diskusija, kako doseči polno sodelovanje in 
pravi pomen enakih možnost, se mora odvijati v nacionalnem 
kontekstu. Pomembna je tudi lokalna raven, kjer ti ljudje živijo, 
kajti sodelovanje v vasi v Bangladešu in sodelovanju v predmestju 
Ljubljane poteka po povsem drugačnih pravilih. Načela sodelo- 
vanja in pravica, da smo enakopraven del družbe, morajo biti 
zakoreninjeni v socialnem kontekstu. 

Iz dosedanje prakse je razvidno, da obstajata dva načina, kako 
pristopiti k reševanju problemov. Prvi način je, da pomagamo 
posamezniku pri pridobivanju čim višje stopnje neodvisnosti. To 
lahko storimo na različne načine, najprimernejše je, če posame- 
znika naučimo vsakodnevnih stvari, ki jih potrebuje pri svojem 
življenju. Takšna rehabilitacija skuša ljudem pomagati do samo- 
stojnosti, kar dviguje tudi raven samozavesti. Osebi lahko po- 
magamo pri krepitvi njegove moči in volje, kar je eden poglavitnih 
pristopov, ki jih moramo privzeti. Poleg osnovnih smernic je na 
voljo zdravstvena obravnava, rehabilitacija, tehnični pripomočki, 
osebni pomočniki, tolmači za gluhe in podobno. Predvsem slednje 
je zelo pomembna osebna storitev, kajti gluhemu človeku lahko 
pomaga do izjemne samozavesti. Zelo dobro bi bilo, če bi sprejeli 
zakonodajo, ki bi zagotovila različne oblike osnovnih storitev, 
kajti invalidi morajo vedeti, katere pravice jim pripadajo. 

Drugo področje se nanaša na odpiranje družbe, v kateri živimo in 
premagovanje ovir, ki nas obdajajo. Zanimiva razprava se v 
zadnjem času odvija na Norveškem, kjer je ena od komisij pripra- 
vila predlog za protidiskriminacijsko zakonodajo, s katero bi ovire, 
ki jih je dolga leta ustvarjala družba, lahko učinkovito odstranili. 
Mnogi zgrešeni pristopi bodo v skladu z novimi smernicami 
učinkovito premagani. Sam kot slep ne zahtevam, da bi videl 
slavna Rembrandtova dela, srečujem pa se z drugimi ovirami, ki 
jih je ustvarila družba in bi jih lahko odstranili, da bi omogočili 
pravo obliko sodelovanja. 

Preprosto sporočilo Standardnih pravil se glasi, da je potrebno 
delovati na obeh področjih, okrepiti posameznikovo samozavest 
in razvijati družbo. Pravila opredeljujejo tudi določena ciljna 
področja in ukrepe za razvijanje družbe, ki bi vključevala tudi 
invalide. Pomembna značilnost Standardnih pravil je, da so bila 
pripravljena s skupnim prizadevanjem številnih vladnih delegacij 
in mednarodnega gibanja invalidov. Organizacije slepih in gluhih 
so bile v obdobju od leta 1990 do 1993 zelo aktivne, podale so 
mnogo pomembnih predlogov. Pomen skupnega dela in dialoga, 
kako rešiti različne težave, je izjemen. Pri oblikovanju Standardnih 
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pravil smo ugotovili, da je postopek sprejemanja prav tako 
pomemben kot rezultat dela. V desetih letih, odkar so bila sprejeta, 
jih uporabljajo številne organizacije in vlade v mnogih državah 
sveta, vendar pa to počno na različne načine. V začetnem obdobju 
so države uporabljale predpisane smernice v obliki zbirk orodij 
za uporabnike, ki so imele različna imena. Navedene zbirke so 
razvile mednarodne organizacije za potrebe posameznih 
nacionalnih organizacij. S tem načinom je bil omogočen začetek 
procesa za sprejemanje Standardnih pravil. Ljudje v nacionalnih 
organizacijah so se prvič zavedli pomena pravil, s katerimi bi 
integrirali invalidne osebe. 

Omeniti želim nekaj različnih načinov praktične uporabe pravil. 
Pomembno je zagovorništvo pravic in boljših pogojev za invalide. 
Kot drugo točko naj navedem usposabljanje. Sodeloval sem na 
številnih konferencah, seminarjih in delavnicah, ki so se odvijale 
na regionalnih, nacionalnih in mednarodnih ravneh. Organizatorji 
so predstavili uporabo različnih načinov usposabljanja, pomemben 
element pa je bilo povezovanje vsebine pravil z realnim življenjem. 
Izpostaviti želim tudi zanimiv način uporabe Standardnih pravil v 
državni upravi. Vlada Južnoafriške Republike je posebej zahtevala, 
da se v celotni upravi uvede minimalno usposabljanje v zvezi z 
invalidsko politiko. Usposabljanje je temeljilo na že omenjenih 
pravilih; vsi zaposleni so se morali na tečajih seznaniti z vsebino 
in politiko pravil. Cilj tečajev je bil doseči razumevanje, da invalidnost 
ni nekaj, s čimer se ukvarjajo le strokovnjaki, ampak vsa družba. 
Težava uprave je tudi v tem, da zaposleni pogosto menijo, da se 
s politiko invalidnosti srečujejo le na enem od ministrstev. 
Standardna pravila so tudi na tem področju odpravila nejasnosti 
in uveljavila merila za usposabljanje. Veliko držav uporablja pravila 
tudi za izražanje lastnih invalidskih politik. Zgleden način uporabe 
se odvija v Estoniji, kjer so poslanci parlamenta sprejeli odločitev, 
da bodo Standardna pravila temelj za razvoj estonske invalidske 
politike. Relativno enostavna odločitev je imela velik vpliv, saj je 
podprla vlogo pravil in določila pot, po kateri se odvija izvajanje 
invalidske politike. 

Kot četrto področje naj navedem zakonodajo, saj so nekatere 
države Standardna pravila uporabile za podlago zakonodajnim 
pobudam. Pred dvema letoma je bila izvedena študija, ki je 
pokazala, da je od sprejema pravil okrog 45 držav izvedlo 
obsežnejše revizije zakonodaje. Med temi državami je vsaj deset 
držav, ki so sklenile, da je potrebno spremeniti tudi ustavo, da 
različne oblike invalidnosti ne bodo diskriminirane. Med državami, 
ki imajo zelo zanimive in obsežne reforme zakonodaje, je na 
prvem mestu Avstralija. Avstralska vlada je bila aktivna že pri 
pripravi in sprejemanju Standardnih pravil. Medtem ko so priprav- 
ljali njihovo vsebino, so pripravili tudi spremembe nacionalne 
zakonodaje. Za šalo včasih celo rečemo, da je bila avstralska 
zakonodaja vzor za pravila in ne obratno. Med prvimi, ki so sprejele 
pravila, je bila tudi Indija. Leta 1995 so sprejeli zakon o enakih 
možnostih, nato pa so v obsežni razpravi podrobno določili, kdo 
je invalid in kdo je po novem zakonu upravičen do načel in pravic. 
Zaradi dolgotrajne razprave so na sprejem in uporabo zakona 
čakali zelo dolgo. Vendar pa je to področje tako občutljivo, da je 
bolje nameniti več časa začetni fazi, saj je kasnejše spremembe 
in dopolnitve mnogo težje sprejeti. 

Predlagal sem, naj nekatere pravne fakultete pripravijo študijo, 
kakšne so pravne opredelitve v zakonih, ki predvidevajo določene 
pravice invalidov. Mislim, da bi se pri tem lahko veliko naučili. 
Takšne študije doslej žal še ni naredil nihče, morda pa se bo tega 
projekta lotil kdo v prihodnosti. 

Glede prej omenjenega področja zakonodajnih sprememb naj 
navedem tudi Šri Lanko, Južnoafriško Republiko in Malavi. Slednja 
je majhna država na jugu Afrike, kjer sem ob obisku spoznal, 
kako kakovostno delo opravlja delovna skupina, ki prilagaja 
vsebino pravil regionalnim razmeram in pogojem. Tudi v Kostariki 

so izvedli zanimive spremembe zakonodaje, sledile pa so ji še 
nekatere latinskoameriške države. 

Peto področje Standardnih pravil je uporaba določil za podlago 
nacionalnim načrtovanjem projektov invalidske politike. Najboljši 
primer, ki ga lahko navedem na tem področju, predstavlja Mehika. 
Predsednik države je v predvolilni kampanji izrekel določene 
obljube, ki naj bi jih izvedel na področju invalidnosti. Kmalu po 
izvolitvi se je povezal s pristojnimi organizacijami, s katerimi je 
pripravil nacionalni načrt za izboljšanje razmer milijonov invalidnih 
oseb v Mehiki. Načrt se v praksi uveljavlja že od leta 1995. Tudi 
Japonska ima nacionalni načrt za vključevanje invalidov. Tamkaj- 
šnja družba je potrebovala precej časa, da je spremenila osnovni 
odnos do invalidov. 

Šesto in obenem zadnje področje se nanaša na ocenjevanje. 
Pravila je mogoče uporabiti tudi kot skupek meril ali orodij za 
ocenjevanje, kakšen napredek je bil dosežen na področju 
vključevanja invalidov. Temeljno pravilo, ki ga imajo Združeni narodi 
za posamezno državo je, da lahko za vsako postavko Standardnih 
pravil preverijo, kakšen je nacionalni odziv. Spremljanje razvoja v 
državah je ključnega pomena. Opažam, da so mnoge države 
zanemarile prav šesto področje, torej nadzor ali spremljanje 
rezultatov. V dolgoročnem pogledu pa je prav nadzor pomembno 
merilo upoštevanja teh pravil. 

Leta 2000 mi je Komisija za ekonomski in socialni razvoj zadala 
posebno nalogo, ker sem v svojem poročilu navedel, da na 
določenih področjih pravil obstajajo pomanjkljivosti. Po desetih 
letih rednega spremljanja je povsem običajno, da je človek spo- 
soben identificirati področja, ki niso razvita ali so bila celo zane- 
marjena. Ob pomoči skupine izvedencev, ki izhajajo iz invalid- 
skih organizacij, sem sestavil osnutek dodatka pravilom. Odločili 
smo se za posebno obliko dodatka, ki ga je mogoče obravnavati 
ločeno od Standardnih pravil. Komisija se je odločila, da dodatek 
razpošlje v države članice, ki naj bi preverile njegovo vsebino in 
uporabnost, vendar se to še ni zgodilo. Upam, da bo do tega 
prišlo kmalu, saj je zelo pomembno, da sledimo sodobnim 
spremembam. Kljub temu, da smo predlagali nekaj zelo radikalnih 
sprememb, upam, da bodo države dodatek podprle. 

Na področju Standardnih pravil se bodo spremembe nadaljevale, 
Komisija za ekonomski in socialni razvoj je nedavno sprejela 
resolucijo, da po izteku mojega mandata imenujejo novega 
posebnega poročevalca. To pomeni, da se bo delo nadaljevalo, 
ustanovili pa bodo tudi novo skupino izvedencev, ki bo imela po- 
dobno vlogo kot jo ima sedanja. Dodatek k pravilom bo obravnavan 
kmalu in če bo sprejet, bo služil kot implementacijsko orodje 
Standardnih pravil. 

Vzporedno z razvojem Standardnih pravil smo bili priča tudi tradi- 
cionalnemu razvoju človekovih pravic. V povezavi z letom invalidov 
smo spregovorili o mnogih vidikih povezovanja občih človekovih 
pravic in problematike invalidnosti. Za vse, ki delamo na področju 
invalidnosti, je bila takšna diskusija zanimiva, saj mnogi ljudje ne 
zaznavajo, da so invalidom pogosto kršene osnovne človekove 
pravice. 

Leta 1996 sem izvedel anketo, izsledki pa so pokazali na resne 
omejitve v številnih državah. Slepi, gluhi in intelektualno invalidni 
ljudje so doživljali vrsto kršitev. Slepi v nekaterih državah nimajo 
polnih zakonskih sposobnosti. Ob sebi morajo imeti osebo, ki 
vidi, da zanje lahko podpiše pogodbo. V nekaterih državah so 
celo izključeni iz lastninske pravice do nepremičnine. Slepa oseba 
ne more dedovati po svojih starših, celotna dediščina pripade 
njenim bratom in sestram. V nekaterih državah obstajajo omejitve 
v pravicah do volitev. Žalostno je, da pristojni navedenih problemov 
niso obravnavali kot kršitve. Odkrili smo, da obstaja široko 
področje, kjer je potrebno razviti razmišljanje o invalidnostih. 

16 



Resničen napredek se je zgodil, ko je najvišje telo na področju 
človekovih pravic - Komisija za človekove pravice v letih 1996, 
1998, 2000 in 2002 sprejela resolucije. Le-te jasno obravnavajo 
kršitve pravic invalidnih ljudi kot kršitve osnovnih človekovih 
pravic. Danes smemo trditi, da imamo priznanje tudi zapisano, 
vendar nas čaka še dolga pot, da bomo takšno mišljenje povsem 
razvili v javnosti. 

Številne ustanove, med njimi tudi varuh človekovih pravic, ne 
zaznavajo posledic novega mišljenja na področju invalidnosti. 
Naša naloga je, da poučimo ljudi in izdelamo dokumentacijo, s 
katero lahko pokažemo, da gre za resen problem. Dokazati 
moramo, da primerno ukrepanje lahko izboljša stanje na področju 
človekovih pravic. 

Menili smo, da področje človekovih pravic lahko uredimo s 
pomočjo dvoplastnega pristopa. Pomembno izhodišče je, da 
obstajajo številne organizacije, ki spremljajo razvoj na področju 
človekovih pravic. V njihovo delo je potrebno vgraditi tudi sprem- 
ljanje področja invalidnosti. Doslej smo pospešili delo Urada 
visokega komisariata za človekove pravice v Ženevi, vendar bo 
potrebno prehoditi še dolgo pot, da bomo vgradili dimenzijo 
invalidnosti v spremljanje stanja človekovih pravic. Opraviti bo 
potrebno še kakšno raziskavo ter sprožiti politične akcije. 

Omenim naj tudi nadgradnjo področja, ki sem ga opisal. Izdelati 
želimo besedilo konvencije o pravicah invalidnih oseb. Mehiška 
vlada je pobudo za ta proces že podala. V Organizaciji združenih 
narodov smo posledično ustanovili ad hoc komisijo, ki se je prvič 
že sestala. Sam sem za srečanje komisije napisal povzetek situacije 
na področju invalidnosti in ga članom podal v posebnem poročilu. 
Celotno gibanje invalidov je v enotni izjavi izrazilo željo po Konvenciji 
o človekovih pravicah na področju invalidnosti, ki bo pojasnila, 
kako lahko dosežemo polnopravne človekove pravice. Predmet 
konvencije so torej norme in standardi, prila-gojeni invalidnim 
osebam. V delovni skupini za pripravo konvencije se strinjamo, da 
je postopek izdelave končnega besedila tako pomemben, da mu 
bomo posvetili ves potreben čas in vanj vključili vse zainteresirane. 
Prvi korak za oblikovanje besedila bomo storili na regionalnih 
konferencah v Evropi, Latinski Ameriki in Aziji. Vključili bomo tudi 
čim več nacionalnih invalidskih organizacij. Naj na tem mestu 
opozorim, da je pomembno, da tovrstno problematiko sprožite tudi 
v Sloveniji in da delujete v skladu z vsebino Standardnih pravil. 

V nadaljevanju želim na kratko omeniti nekaj opažanj, ki sem jih 
zaznal med dvodnevnim obiskom v Sloveniji. Zaradi kratkega 
obiska žal ne morem podati več kot osebno mnenje, naj pa dodam, 
da sem se v vaši državi naučil veliko. Slovenija spada med srednje 
oziroma vzhodnoevropske države, ki so bile v zadnjem obdobju 
v tranziciji. Prehod iz enega v drug političen sistem je zahtevna in 
dolgotrajna naloga. Sočasno pa se v zadnjih letih srečujete še z 
obsežnim procesom približevanja k Evropski uniji. Kot država 
kandidatka se pogajate in usklajujete različna področja z ureditvijo 
v Evropski uniji. V teh obsežnih dogajanjih pa vendarle niste pozabili 
na razvoj invalidske politike, česar sem zelo vesel. Seznanjen 
sem, da sprejemate nekaj glavnih zakonodajnih reform. Sprejem 
zakona o znakovnem jeziku in tolmačenju, ki je za gluhoneme 
zelo pomemben, bo Slovenijo uvrstil med 25 držav na svetu, ki 
priznavajo, da je znakovni jezik enakovredno sredstvo komuni- 
kacije. Zakon o položaju in statusu invalidskih organizacij bo ustvaril 
večjo stabilnost in osvetlil delo teh organizacij. Naj opozorim, da 
pri tem ne pozabite na vsebino Standardnih pravil. Zakon o politiki 
usposabljanja in zaposlovanja je nadvse pomembno orodje za 
dosego samostojnosti invalidnih oseb. Zakonodaja, ki se pripravlja 
na področju enakih možnosti za invalide, nakazuje ambicijo 
Slovenije, da želi pospešiti invalidsko politiko. 

Predvsem zaposlovanje je ključna funkcija pri polnem sodelovanju 
in Integraciji invalidnih oseb v družbo. To je obenem področje, ki 

ga tudi vplivne zahodne države še niso uspele popolnoma urediti. 
Dramatične razlike v stopnjah zaposlenosti med invalidi in ostalo 
populacijo so nesprejemljive. Države v tranziciji imajo po naših 
izkušnjah večje težave z urejanjem invalidske politike, kar pomeni 
večjo stopnjo ranljivosti za invalide. Takšne izkušnje imam iz 
številnih držav srednje in vzhodne Evrope. Upam, da bodo pristojni 
za izdelavo besedila zakona upoštevali tudi mednarodne izkušnje. 
Mednarodna organizacija za delo ima dobro organizirano enoto 
za invalidnost, ki pripravlja obsežne raziskave in izdaja uporabne 
dokumente. 

Zelo me navdušuje slovenski predlog zakona o enakih možnostih. 
Zanimivo bo videti, kaj lahko dosežete s pristopom, ki so mi ga 
predstavili na ministrstvu za delo in v invalidskih organizacijah. 
Posebno pohvalo v predlogu zakona namenjam področju odstra- 
njevanja ovir in ustvarjanju enakih možnosti za sodelovanje inva- 
lidnih oseb. Želja, da skupaj poiščete primerne rešitve, bo dolgo- 
ročno prinesla velike spremembe. 

Seznanili so me tudi z ambicijo, da želite ustanoviti številne službe, 
ki bi posameznikom pomagale pri doseganju večje neodvisnosti. 
Glede področja materialne podpore menim, da je dobra rešitev 
specifično dopolnjevanje osebnega dohodka pri nezaposlenosti. 
Tak način bi lahko postopoma odpravil krivice, ki so povezane z 
določenimi skupinami invalidnih oseb. Tudi v primeru, da sprejem 
tovrstnega zakona ne bo uspel, lahko v prihodnosti služi kot 
ogrodje za celotno invalidsko politiko v Sloveniji. V kolikor pa bi 
zakon sprejeli, bo zanimiv za vse druge države. 

Seznanjen sem bil tudi s pomembno pravno pobudo, ki se nanaša 
na spremembo ustave. Gibanje invalidov ima predlog, da bi v 14. 
členu, ki obravnava nediskriminacijo, dodali besedo invalidnost. 
Podpiram to pobudo, saj mislim, da je zelo razumna, ker potrebu- 
jemo večjo prepoznavnost. Poznam primere drugih držav, kjer je 
dodatna navedba invalidnosti v ustavi postala dobra podpora pri 
razvoju nadaljnjih ukrepov na tem področju. V besede, zapisane v 
ustavi, ne gre dvomiti. To je temelj, na katerem lahko gradimo 
invalidsko politiko. Strinjam se, da je nemogoče navajati vse skupine 
invalidnih oseb, vendar pa naj poudarim, da je skupni imenovalec 
invalidnost, to pa je posebna dimenzija znotraj naše družbe. 

Doslej sem obiskal štirinajst srednje in vzhodnoevropskih držav 
v tranziciji in še nikoli nisem videl tako obsežne reforme zakonodaje. 
Zato čestitam tako vladi kot tudi gibanju invalidskih organizacij, 
da so to dosegle. 

V akcijskem programu Združenih narodov je jasno poudarjeno, 
da morajo o zadevah, ki se nanašajo na invalide, vlade odločati 
skupaj z invalidi. Prav oni morajo imeti največji vpliv na dogajanje 
posameznikov in skupin. V Standardnih pravilih določata 17. in 18. 
točki dialog med vlado in invalidskimi organizacijami. Država mora 
imeti neposreden interes, tudi iz demokratičnih razlogov, da so 
invalidi jasno zastopani. 

Kako naj bi se invalidi organizirali, je posebno poglavje. Temeljna 
pravica je pravica do druženja, zatorej ni mogoče predpisati, 
kako naj bo gibanje invalidov organizirano. Za skupine slepih, 
gluhih, staršev duševno prizadetih in drugih bi bilo življenje mnogo 
težje, če ne bi ustanavljali organizacij in se srečevali. Na sestankih 
lahko izražajo svoja mnenja, izmenjajo izkušnje in izrečejo potrebo 
po različnih pripomočkih. Velik potencial vidim prav v tem, da si 
lahko pomagajo z lastnimi izkušnjami. Vlada je dolžna, da jih pri 
združevanju spodbuja in je obenem partner za razpravo. V Sloveniji 
imate močno krovno organizacijo, kjer se med organizacijami 
odvija živahen dialog. Imamo različne potrebe in drugačne 
perspektive, saj prihajamo iz različnih skupin. Toda pomemben je 
mehanizem, ki ga ustvarjamo s pomočjo sodelovanja organizacij. 
Veliko močnejši boste, če nastopate skupaj in s podobnimi interesi, 
kot pa če vsakdo izkazuje individualne želje. 
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Pogosto mi postavijo vprašanje, kaj je zagotovilo za najboljši razvoj 
v neki državi? Na vprašanje ponavadi odgovorim kompleksno, 
saj gre za preplet politične volje za izboljšanje stanja, primerne 
zakonodaje, visoke stopnje ozaveščenosti za potrebe invalidov 
in sodelovanja celotne družbe. Vsi ti elementi so zelo koristni, 
najpomembnejši pa je močan in združen glas invalidov. Med dobrimi 
rezultati in navedbo slednjega vidim močno povezavo. 

Slovenija je dokazala, da je na številnih področjih zelo napredovala. 
Neverjetne rezultate ste dosegli na športnem področju in v kulturi, 
nadaljujete pa lahko z razvojem invalidske politike. 

Čestitam vam za dosežene uspehe, v prihodnjih prizadevanjih 
pa vam jih želim vsaj toliko. Tudi za mednarodno skupnost bo zelo 
zanimivo, da bo spremljala vaš nadaljnji razvoj. 

Boris Šuštaršič, državni svetnik in predstavnik invalidov v 
državnem svetu, ki je vodil razpravo, se je predavatelju iskreno 
zahvalil za aktualno in podrobno predavanje. Posebej je izpostavil 
pomen Lindqvistovega prikaza vseh družbenih dimenzij bio- 
loškega fenomena invalidnosti in razčlenitve Standardnih pravil 
Združenih narodov za izenačevanje možnosti invalidov. Menil je, 
da je izjemnega pomena tudi svetovna primerjava, kako pomem- 
ben je ta dokument kot osnovno orodje vodenja sodobne invalidske 
politike. Kot posebno dragoceno je izpostavil pohvalo doseda- 
njemu delu pristojnih organov v Sloveniji, saj se na ta način odpirajo 
nove možnosti za višjo kvaliteto življenja invalidov. 

Miran Kranjc, Zveza delovnih invalidov Slovenije, je uvodoma 
pojasnil, da se je predavanja udeležil z določeno mero negotovosti, 
saj ni vedel, kaj naj pričakuje. Predavanje je ocenil kot zanimivo in 
za vse invalidne osebe zelo poučno, predvsem pa ga veseli in 
mu daje samozavest, da je na tem področju mogoče še veliko 
storiti. Zaveda se, da je pot še dolga, toda razveseljujoče je 
dejstvo, da je bila zastavljena odločno in pravilno. Potrebno bo 
veliko dela v civilni družbi, na področju organiziranja invalidskih 
organizacij, na ravni države, vlade, njenih organov ter na področju 
laične in strokovne javnosti. 

Dodal je, da tudi sam pripada eni od skupin invalidov in menil, da 
tudi invalidi sami ne bi smeli biti prezahtevni in pričakovati, da 
bodo enake možnosti zaživele na hitro. Slovenija je stara šele 
dobrih deset let, zato je nemogoče zahtevati, da bo na hitro zado- 
voljila vse potrebe invalidov. Ob upoštevanju Standardnih pravil in 
ostale zakonodaje v Sloveniji ni večje pravne praznine, organi pa 
delujejo legitimno. 

Marjan Krofllč, Zveza delovnih invalidov Slovenije, je pojasnil, 
da je kot prvi iz Slovenije že pred časom navezal stike s preda- 
vateljem. Srečala sta se na seminarju v Budimpešti, zato ga zelo 
veseli, da je bilo mogoče izvesti njegovo predavanje. V zvezi z 
vsebino predavanja je navedel star pregovor: "Miselnost je kot 
padalo. Deluje le, ko je odprta." Zbrane je seznanil s podatkom, da 
je Bengt Lindqvist osebno dovolil, da so v Zvezi delovnih invalidov 
prevedli poročilo, ki ga je predstavil Komisiji za ekonomski in 
socialni razvoj v Organizaciji združenih narodov. Prevod so dodali 
v predgovor k oceni uresničevanja Standardnih pravil v Sloveniji, 
pri katerem sta med drugimi sodelovala tudi Boris Šuštaršič in 
ombudsman Matjaž Hanžek. Publikacijo, ki je izšla pred kratkim, 
so izdali Svet invalidskih organizacij, Inštitut za rehabilitacijo in 
Zveza delovnih invalidov. 

Marija Kavkler, Svetovalni center Ljubljana, je menila, da je 
ustrezno izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potre- 
bami eden od pomembnih načinov boja proti diskriminaciji. Tudi v 
šolski zakonodaji je bil dosežen pomemben premik, saj je bil 
sprejet zakon o usmerjanju, ki obvezuje izobraževanje otrok in 
mladostnikov s posebnimi potrebami v sistemu obveznega izo- 
braževanja. Zakonodaja je evropsko primerljiva, problem pa je 
nastal pri prenosu zakonodaje v prakso. Predavatelju je postavila 
vprašanje, kako čim bolj učinkovito uvesti izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami v smislu enakega izobraževanja za vse. 

Bengt Lindqvlst je v odgovoru na vprašanje dejal, da se razprava 
o tem, kako uveljaviti redno izobraževanje za otroke s posebnimi 
potrebami, odvija v mnogih organizacijah in številnih državah. 
Premik od posebnih ustanov za izobraževanje k rednim šolam bi 
morali izvesti načrtovano in organizirano. V nekaterih državah so 
načela vključevanja zelo togo prenesli v prakso, kar ni imelo 
dobrih posledic in ni bilo učinkovito. Ob prenosu zakonodaje v 
prakso se je potrebno zavedati, da mora biti vključitev kakovostna. 
Temeljiti mora na resničnih potrebah, ki se pojavljajo v določenih 
skupinah invalidnosti. Otroci morajo biti deležni tistega, kar 
resnično potrebujejo. V kolikor države ne bodo imele posluha za 
reformo, se bodo straši ponovno odločali, da otroke šolajo v 
posebnih šolah. 

Na Švedskem je praksa popolne vključenosti vseh skupin v redne 
programe že dolga, poznajo pa nekoliko drugačne oblike, razen 
pri gluhih otrocih, za katere je namenjenih šest specializiranih šol. 
Otroci v teh šolah tudi bivajo, za sporazumevanje pa uporabljajo 
znakovni jezik. Zanje je takšen sistem veliko boljši, kot da bi bili 
vključeni v redne šole. 

Dr. Danilo Pumpernik je postavil vprašanje v zvezi s stopnjo 
zavezanosti države do uporabe Standardnih pravil. Dokument je 
sedaj le moralno zavezujoč, od vsake posamezne države pa je 
odvisno, kako in v kolikšni meri ga upošteva. Predavatelja je 
vprašal, ali bi se uveljavljanje in implementacija Standardnih pravil 
spremenila, če bi postala obvezujoč pravni dokument za države, 
ki bi ga sprejele. 

Bengt Lindqvist je v repliki dejal, da se s tem vprašanjem srečuje 
pogosto. Dokument je zakonsko zavezujoče le v primeru, da se 
država s tem strinja. Invalidske organizacije držav ne morejo 
prisiliti, da dokument sprejmejo. Konvencija je pripravljena s 
pričakovanjem, da bo sprejeta in za državo zavezujoča. Dopolnilno 
vsebino pripravijo države same, odločijo pa se tudi, ali želijo 
ratificirati osnovno besedilo. Šele v tem primeru postane konvencija 
zakon in torej pravno zavezujoča. 

Razlog, da Standardna pravila niso pravno zavezujoča, je v tem, 
da so bile vlade v pravila pripravljene vložiti veliko več, ker so 
vedele, da vsebina ne bo zavezujoča. Tako je nastalo zelo 
kakovostno besedilo, ki pa je kljub vsemu le priporočilo ali nasvet, 
kako urediti področje invalidnosti. Enaki parametri veljajo za 
pripravo konvencije. Vsebina konvencije bo splošna, imela bo 
manj natančna priporočila kot Standardna pravila, povezovala pa 
se bo tudi z načeli človekovih pravic. 

Slavko Ribaš, Društvo larlngektomlranih Slovenije, je menil, 
da se v zadnjih letih v Evropi pojavlja težnja po zmanjševanju 
socialnih pravic invalidov, ki jo sam vidi kot nasprotovanje 
prizadevanjem za izboljšanje. Predavatelja je prosil za komentar 
in pojasnilo, kako je to področje urejeno na Švedskem. 
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Bengt Lindqvlst je pojasnil, da so v dopolnilih Standardnih pravil 
namenoma pustili nekaj določil, ki so za številne države skoraj 
nesprejemljive. Najbolj kontroverzna je pravica do samoodločanja, 
ki lahko postane zelo pomembna pri ljudeh z večjimi stopnjami 
invalidnosti, pri osebah s psihiatričnimi težavami in intelektualnimi 
omejitvami. Zelo nasprotujoča so vprašanja, kakšne so pravice 
teh ljudi pri izbiri oblik zdravljenja in zdravil. V Združenih narodih 
so zavzeli stališče, da bi morala biti stopnja samoodločanja čim 
višja. 

Drugo področje obsega pravice družinskega življenja invalidnih 
oseb. Predvsem v Združenih državah Amerike je vzpostavljen 
režim, ki ne omogoča, da bi temo družinskega življenja sploh 
obravnavali. Po zadnjih podatkih, s katerimi je bil seznanjen, želijo 
pravice družinskega življenja povsem izbrisati iz dopolnila Stan- 
dardnih pravil. Razprave v Evropi niso posledica takšnih trendov 
in ne težijo k zmanjševanju vloge invalidnih oseb. Razprave v 
Združenih narodih pa so po drugi strani drugačne, kot so bile 
pred desetimi leti. Stališča in položaj določenih blokov držav so 
bolj togi in zahtevnejši. Mnogi ljudje so celo menili, da bo Standardna 
pravila nemogoče sprejeti in da bo prišlo do velikih nasprotovanj 
med razvitimi in nerazvitimi državami. 

Jože Zupan, Združenje civilnih invalidov vojn Sloveni|e, je 
sprva pojasnil, da s predavateljem pripadata enaki vrsti invalidnosti. 
Že 40 let dela na področju varstva invalidov v Sloveniji, ki vključuje 
slepe in civilne invalide vojn. Predavanje mu je odprlo nova obzorja, 
prejel je tudi nekatera nova znanja, ki jih bo prenesel v delo 
posamezne organizacije ali skupine invalidov. 

Obiskal je številne državah, predvsem balkanske, z namenom 
organiziranja predavanj in pomoči otrokom, ki so postali invalidi 
ob poškodbi z bojnimi sredstvi. S predavanji so želeli preprečiti in 
zmanjšati število takšnih nesreč in ljudi usmerjati v sodobno smer 
obravnave invalidnih otrok. 

Posledica aktivnosti Združenja civilnih invalidov vojn Slovenije je, 
da je prišlo do spontane odločitve, da bo sedež novo ustanovljene 
Evropske zveze civilnih invalidov vojn v Sloveniji. To je prva evrop- 
ska zveza, ki bo imela sedež v Sloveniji, kar pomeni neposredno 
priznanje aktivnostim Slovenije. 

Zora Tomič, Socialna zbornica Slovenije, je menila, da je 
zanimivo, da predavatelj ni neposredno spregovoril o stališčih in 
predsodkih, ki obstajajo v družbenem okolju v zvezi z ustvarjanjem 
javnega mnenja za realizacijo Standardnih pravil in uveljavljanjem 
nove dogme, da gre pri pravicah invalidov za udejanjanje 
človekovih pravic. 

Bengt Llndqvlst je v repliki pojasnil, da se temi ni izognil name- 
noma. V družbi obstaja več vrst ovir za uspešno uveljavljanje 
razvoja enakih možnosti, od nezanimanja, bojazni, sramu, do 
predsodkov. Ko bo sprejet nov zakon o enakih možnostih, bo po- 
trebno izvesti veliko kampanj, s katerimi bo javnost seznanjena s 
premikih v odgovornosti. Pri tem bo pomembno vlogo odigrala 
tako vlada kot tudi gibanje invalidov. 

Dodal je, da mora vključevanje invalidov potekati ob premagovanju 
negativnih odnosov in mnenj. Socialni odnosi do ljudi, ki imajo 
različne oblike invalidnosti so pomembno orodje za vzpostavljanje 
pozitivnih odnosov. 

Zdravko Zore, Zveza društev civilnih Invalidov vojne, je menil, 
da bi bilo za Slovenijo bolje, da bi jo primerjali z zahodnoevropskimi 
državami, ne pa z državami v tranziciji. 

Bengt Lindqvist je repliciral, da je Slovenija v prav posebnem 
položaju med prehodom iz enega sistema in pristopom k Evropski 
uniji. V primerjavi z drugimi sistemi petnajstih članic unije je status 
invalidske politike v Sloveniji drugačen. 

Če bi Slovenija uspela sprejeti zakone, ki so v pripravi, bi bila enih 
prvih v okviru zahodnoevropskih držav, ki ima sprejeto napredno 
zakonodajo na področju invalidske politike. Države Evropske unije 
bi se lahko zgledovale po slovenskem modelu. Povsem drug 
vidik predstavlja vsebina socialnega zavarovanja, ki krije stroške 
za tehnične pripomočke, tolmače in naprave. Na tem področju 
Slovenija še precej zaostaja za ostalimi državami, zatorej jo je 
mogoče umestiti med države v tranziciji. 

Zoran Škrinjar, predstavnik Društva slepih Ljubljana, je uvo- 
doma pojasnil, da je pred dvanajstimi leti postal slep. V obdobju, 
odkar ne vidi, ima mnoge težave s pridobivanjem informacij in 
posebne pomoči, ki jo potrebuje v poklicnem življenju. Po poklicu 
je koncertni pianist, država pa mu ni nudila nikakršne poklicne 
rehabilitacije. Opozoril je, da so pokojnine vojnih invalidov mnogo 
višje, kot jo prejema sam in predavatelja vprašal, odkod te razlike. 

Postal je tudi učitelj slepih učencev, ki jih poučuje igranje klavirja. 
Tudi pri tem delu mu nihče od pristojnih na številnih uradih ni nudil 
nikakršne pomoči. 

Postavil je še dodatno vprašanje, na koga se lahko posameznik, 
ki je v podobni situaciji, obrne za zakonito pomoč. 

Bengt Lindqvlst se je strinjal, da je na področju rehabilitacijskih 
služb za odrasle slepe precejšnja praznina. To velja predvsem za 
civiliste, ne pa za vojne invalide. Prav vlada je tista, ki bi morala 
najti načine, kako to praznino zapolniti in omogočiti rehabilitacijo. 
Vsi bi morali imeti enake možnosti dostopa do teh služb ali storitev. 
Razlike v višini nadomestil so nerazumljive, mnogim se dogajajo 
materialne krivice. Izrazil je upanje, da bo zakonodaja, ki jo name- 
rava sprejeti Slovenija, te nepravilnosti odpravila. 

Omenil je, da se v svetu odvijajo obširne razprave v zvezi z 
osnovnimi pojmi na področju invalidnosti. V različnih jezikih imajo 
različno terminologijo za isti pojav. V Franciji uporabljajo besedo 
"oviranost", v Veliki Britaniji pa je ta beseda že dolgo ukinjena. 
Vsak narod bi moral najti najbolj primerno besedo, ki ni 
diskriminatorna. V angleščini se je uveljavil izraz "okvara", moderne 
klasifikacije poznajo tudi besedo "nezmožnost". V Sloveniji je v 
uporabi še vedno beseda "invalid", ki na Kitajskem pomeni "brez 
vrednosti". Morali bi se osredotočiti na to, kakšne pojme 
potrebujemo in zanje poiskati ustrezne besede brez močnih 
čustvenih prizvokov. 

Boris Šuštaršlč se je ob koncu strinjal z navedbami Bengta 
Lindqvista, saj imajo besede pomenski razvoj. Zahvalil se mu je 
za izčrpno predavanje in vse podrobne odgovore v razpravi. 
Slovenija prav v tem času sprejema zakon o gradnji objektov, v 
katerem so predvidene tudi rešitve, podobne tistim, ki so že 
uveljavljene v državah Evropske unije. To je za invalide zelo 
spodbudno in napoveduje pomembne premike v družbenem 
zavedanju. 
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Državni svet Republike Slovenije je 17. aprila 2002 pripravil posvet o 

ZBORNICAH V ZDRAVSTVU 

Petra Kersnič, državna svetnica, je v uvodu poudarila, da je 
obravnavana tematika stara že skoraj deset let. Vse pogostejša 
so tudi vprašanja zdravstvenih delavcev kako ravnati, da bodo 
rešitve in rezultati njihovega dela najugodnejši tako za posa- 
meznika kot za skupino in za celotno skupnost. V zdravstvu so 
moralne in etične norme bistveno višje kot v drugih strokah. 
Upoštevati je treba tudi nagel napredek v vseh strokah, ki nastopajo 
v zdravstvu. Zdravstvo ni samo medicina, zdravniki in drugo 
zdravstveno osebje, zdravstvo so strokovnjaki različnih poklicev. 
Zdravstvo je kompleksen mehanizem, s številnimi dejavniki, med 
katerimi sta odgovornost in kakovost v zadnjem času na po- 
membnem mestu. 

Odgovornost opredeljuje 55. člen zakona o zdravstveni dejavnosti. 
Zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja vsako delo, za 
katero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima na 
razpolago ustrezno opremo. Za svoje delo prevzema etično, stro- 
kovno, kazensko in materialno odgovornost. Kakovost v zdrav- 
stvu zagotavljajo in so zanjo odgovorni vsi in vsak posebej s 
svojim strokovnim delom. 

Problematika delovanja šestih zbornic na področju zdravstva 
sega v leto 1992. Široke razprave o predlogu zakona o zdravstveni 
dejavnosti takrat niso rodile nobenih sadov, saj predlogi, da se v 
zdravstvu - poleg zdravniške in lekarniške zbornice - z zakonom 
opredelijo tudi naloge drugih zbornic, niso bile upoštevane. Te 
zbornice v zdravstvu predstavljajo med drugim ključne poklicne 
skupine oziroma zelo pomembne zdravstvene stroke. 

Zakon, sprejet leta 1992, je v 87. členu opredelil, da se, glede na 
interes zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavodov, lahko 
ustanovijo tudi druge zbornice. To se je tudi zgodilo. Ustanovljene 
so bile vse zbornice, ki so naslednjih deset let dokazovale, katere 
so tiste naloge, ki jih kot avtonomne želijo izvajati na osnovi javnih 
pooblastil. V desetih letih, ko so se zvrstile tri vlade, pet ministrov 
ter njihovih državnih sekretarjev, so bile najpogosteje omenjane 
naslednje naloge, ki naj bi jih opravljale te zbornice: strokovni 
nadzor s svetovanjem, licence za samostojno delo na nekem 
ožjem strokovnem področju, partnerstvo pri oblikovanju 
zdravstvene politike in skrb za dodiplomsko in podiplomsko 
izobraževanje. 

Omenila je tudi aktivnosti koordinacije zbornic, ki so jo ustanovili 
leta 1999 za uresničitev sklepa Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, ki je junija 1999 zahtevalo odpravo neskladnosti v 
zakonu o zdravstveni dejavnosti. 

Mag. Friderika Kresal, predsednica Zbornice fizioterapevtov 
Slovenije, je podrobneje predstavila aktivnosti koordinacije 
zbornic. 

Povedala je, da je pobudo za ustavni spor vložila Zbornica 
fizioterapevtov Slovenije, ker je ministrstvo za zdravstvo kršilo 
določbe zakona o zdravstveni dejavnosti. Leta 1998 je društvo 
fizioterapevtov Slovenije dopustilo, da ministrstvo daje mnenja o 
strokovni usposobljenosti fizioterapevtov za odhod v zasebno 
dejavnost, čeprav zakon v peti alinei 35. člena jasno določa, da 
lahko mnenje o strokovni usposobljenosti dajejo društva, če 
zbornice za pristojne poklice niso ustanovljene. V 42. členu pa 

zakon določa, da lahko mnenja občinam za dodelitev koncesije 
dajejo izključno pristojne zbornice. Se pravi, da je zakon bil v 
nasprotju sam s seboj in zelo primeren za manipuliranje. Zbornica 
fizioterapevtov Slovenije je torej bila primorana vložiti ustavni spor, 
ki je bil pozitivno rešen; odločeno je bilo, da je 87. člen zakona o 
zdravstveni dejavnosti v neskladju z ustavo, in sicer dokler ne 
predpiše pogojev in kriterijev za delovanje in ustanovitev drugih 
zbornic v zdravstvu. Zbornica fizioterapevtov je septembra sklicali 
predstavnike ostalih petih zbornic in jih pozvala, da skupaj - s 
skoraj 14.500 člani - skušajo vplivati na vlado, da začne razmišljati 
o zakonski opredelitvi tudi drugih zbornic in ne izključno zdravniške 
v zakonu o zdravstveni dejavnosti in lekarniške v zakonu o 
lekarniški dejavnosti. 

Zbornice so se takrat odločile, da bodo sodelovale v t.i. koordinaciji 
zbornic. Ta je zaprosila ministrstvo za zdravstvo, da nemudoma 
sprejme predstavnike vseh šestih zbornic, da bi se podrobneje 
dogovorili o amandmajih, zlasti pa o tem, koliko bi morale zbornice 
popustiti oziroma koliko bi se bilo ministrstvo za zdravstvo 
pripravljeno z njimi pogajati. Toda na ministrstvu za zdravstvo jih 
niso sprejeli. 

Zbornice so v vseh teh letih delale kakovostno; na področjih 
svojega dela so odkrile neštete pomanjkljivosti, ki bi jih ministrstvo 
za zdravstvo moralo odkriti že pred njimi. Med drugim so opozorili 
na neustrezno zaposlovanje, kršitve zakona o zdravstveni dejav- 
nosti in zakona o delovnih razmerjih. Izdelali so kriterije za napre- 
dovanje posameznih strok in za uveljavljanje znotraj zdravstve- 
nega sistema. Vse to so zbornice počele v prepričanju, da bodo 
postale neka desna roka ministrstva ter da bodo izpolnjevale 
tiste naloge, ki jih ministrstvo zaradi (pre)majhnega števila 
uslužbencev očitno ne more izpolnjevati. 

Na ministrstvu za zdravstvo so zagotavljali, da bodo javna 
pooblastila dobile samo tiste zbornice, ki bodo čim prej vložile 
svoj predlog zakona o spremembah zakona o zdravstveni 
dejavnosti, in sicer le prve tri zbornice. Zato so dotedanja stališča 
in sklepi koordinacije padli v vodo. Prva je v parlamentarno proce- 
duro predlog sprememb zakona vložila zbornica zdravstvene 
nege, sledili sta ji zbornica laboratorijske medicine in zbornica 
fizioterapevtov; slednja je dejansko dobila ustavni spor, a ostala 
praznih rok. Pripravljen je bil še predlog radioloških inženirjev za 
spremembe zakona. Naenkrat so bili pripravljeni štirje popolnoma 
enaki predlogi za spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti. 
Ker pa na dnevni red sej zakonski predlog (EPA-1249/2) ni prišel, 
so ponovno oživili delo koordinacije. Sklenili so, da zbornice v 
korist vseh strok umaknejo vložene predloge in pripravijo enoten 
predlog sprememb zakona o zdravstveni dejavnosti ter ga vložijo 
v parlamentarno proceduro. 

Kljub menjavi vlade in ministra so uspeli skupni predlog zakona 
dati na sejo parlamentarnega odbora 15. septembra 2000, to je 
zadnji dan delovanja državnozborskih organov. Odbor za zdrav- 
stvo takrat ni bil sklepčen in predlog zakona je ostal na nulti 
poziciji, potrebno je bilo počakati volitve, konstituiranje vlade in 
imenovanje novega ministra. Zakonski predlog je bil vložen v 
parlamentarno proceduro po hitrem postopku. Ker je delovanje 
šestih zbornic v zdravstvu javnega interesa, je bil kot prioritetni 
za obravnavo uvrščen na prvo mesto. Veliko, ne le razočaranja, 
ampak tragedijo, je za vseh šest zbornic povzročila koalicijska 
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pogodba, ker ni podprla skupnega zborničnega zakonskega 
predloga. So pa predstavniki zbornic kasneje veliko lobirali, s 
strokovnimi argumenti skušali dokazati nujnost takšne organizi- 
ranosti, a se na njihove pobude pristojni niso odzvali. Matični 
odbor je predlog njihovega zakona obravnaval trikrat, vlada 
svojega predloga namreč ni mogla vložiti, ker je bil v postopku že 
omenjeni predlog. Vlada je sicer pripravila amandmaje, ki pa so bili 
daleč od tistega, kar so predstavniki zbornic pričakovali. Zbornice 
so bile zainteresirane, da bi uredili vsaj določena javna pooblastila. 
Vlada je bila pripravljena pod določenimi pogoji prepustiti strokovni 
nadzor nad strokami, vendar so bila vprašljiva še ostala 
pooblastila, ki so jih želeli, predvsem pa je bilo odprto vprašanje 
članstva. Za zbornice usodni vladni amandma je bil na odboru 
enoglasno sprejet, kajti koalicija je delovala brezhibno, ne glede 
na zelo pereče probleme na področju zdravstva, med drugim tudi 
na veliko črne prakse in sive ekonomija v strokah. Že z delom 
denarja iz teh pojavov bi lahko pokrili stroške za delovanje 
posameznih zbornic. Zbornice so za osnovno delovanje skupaj 
zaprosile za eno leto 64 milijonov tolarjev, vendar tega denarja 
vlada ni bila pripravljena dati. 

Vlada je z amandmaji, ki jih je pripravila s pomočjo zunanjega 
sodelavca, uničila desetletno delo zbornic, saj je z njimi pahnila 
zbornice na sam rob njihovega obstoja. Sprejeti amandmaji so 
zbornicam praktično odvzeli vse pristojnosti ter zahtevali, da se 
zbornice v roku osmih mesecev registrirajo po zakonu o društvih. 
Sprejeti zakon ni upošteval odločitev ustavnega sodišča, da je 
treba zakone, ki urejajo dejavnosti na področju zdravstva, dopolniti 
z določbami o zbornicah. Vlada je v nekaj svojih mnenjih sicer 
zapisala, da se zaveda, da bo potrebno posamezna področja v 
zakonu ponovno urediti ter dati zbornicam določena pooblastila, 
vendar tega ni udejanila. Zbornici fizioterapevtov in laboratorijske 
medicine sta ponovno vložili ustavni spor. Ustavno sodišče je 
zadržalo izvajanje 12. člena zakona, po katerem lahko minister, 
pristojen za zdravstvo, prenese javno pooblastilo na posamezne 
zbornice, če te izpolnjujejo pogoje; katere, pa ni nikjer navedeno. 
To pa je v neskladju z drugim odstavkom 121. člena ustave. 
Pojavil se je še problem v zvezi z registracijo zbornic, kajti te se 
po zakonu o društvih ne morejo registrirati. Ministrstvo za notranje 
zadeve je povedalo, da želi imeti dobro urejena društva in da 
zakon ne more med društva tlačiti tudi zbornic. Sprejeli naj bi tudi 
nekakšen dogovor, le-ta še ni podpisan, da se sicer zbornice 
lahko registrirajo kot društva pod pogojem, da v svojem nazivu 
opredelijo, da gre za društveno in ne za zbornično organiziranost. 
Vse te nesprejemljive rešitve pa so nastale kljub vsem opozorilom, 
naj novi zakon ne bo slabši od predhodnega! 

Mag. Bojana Fllej, predsednica Zbornice zdravstvene nege 
Slovenije, je povedala, da so ob ustanovitvi zbornice leta 1992 v 
statutu zapisali, da je to samostojna strokovna in poklicna orga- 
nizacija izvajalcev zdravstvene nege ter istočasno združenje 
enajstih regijskih društev medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije. Trenutno je vanjo vključenih 12.497 članov. 
Članstvo je prostovoljno, najvišji organ zbornice je skupščina, 
preko upravnega organa pa izvajajo kolektivno vodenje zbornice- 
zveze. 

Dva najpomembnejša organa zbornice-zveze sta koordinacijski 
odbor strokovnih sekcij, ki ga sestavljajo predsednice tridesetih 
strokovnih sekcij in odbor regijskih društev, ki ga sestavlja enajst 
predsednic regijskih društev. V sklopu zbornice-zveze deluje 
samostojni organ, to je častno razsodišče, ki v skladu s posebnim 
pravilnikom in kodeksom etike medicinskih sester in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije, sprejeli so ga že leta 1924, obravnava vse 
kršitve, ki nastajajo na njihovem področju. 

Ena izmed zelo pomembnih nalog, ki jih tudi izvajajo, je sodelovanje 
z izobraževalnim institucijami. To sta obe visoki šoli, in sicer v 

Ljubljani in v Mariboru in Visoka zdravstvena šola v ustanavljanju 
v Kopru. Sodelujejo pri načrtovanju, oblikovanju in pa ocenjevanju 
posameznih izobraževalnih programov. Zagovarjajo stališče, da 
morajo biti izobraževalni programi usklajeni med vsemi šolami, 
zlasti podiplomski programi, ki naj bi upoštevali potrebe prakse. 
Sodelujejo tudi z drugimi institucijami. 

Imajo jasno opredeljene cilje, ki so jih zapisali v nacionalni strategiji 
razvoja zdravstvene nege v Sloveniji in iz nje izhajajoče resolucije, 
ki so jo sprejeli lani na tretjem kongresu zdravstvene nege. V tem 
in drugih dokumentih so začrtali nadaljnje usmeritve delovanja 
zbornice-zveze. 

Tako kot druge zbornice si tudi oni prizadevajo za pridobitev 
javnih pooblastil. Le-te potrebujejo, saj v določenem obsegu že 
opravljajo naloge, ki izhajajo iz javnih pooblastil. Na zaprosilo 
ministrstva za delo ter vodstev nekaterih zavodov so lani opravili 
več strokovnih obiskov in svetovanj za izboljšanje kakovosti 
obravnavanja pacientov in organizacije dela. Obiski so bili opravljeni 
po pravilniku o strokovnih nadzorih s svetovanjem, ki je že 
pripravljen, vendar ministrstvo za zdravje nanj še ni dalo soglasja. 

Drug problem, s katerim se soočajo, je zasebna praksa. Ustanovili 
so komisijo za zasebno delo, ki je že obravnavala 148 vlog; 94 
prosilcem je izdala pozitivno mnenje za vpis v register zasebnikov, 
23 je bilo negativnih mnenj, 4 prosilcem je izdala negativno mnenje 
za dodelitev koncesije, 27 pa pozitivno mnenje.Te številke kažejo, 
da je število medicinskih sester v zasebni dejavnosti kar 
precejšnje, da jih nihče strokovno ne nadzira in da njihovo delovanje 
lahko pomeni tudi nevarnost za obravnavane paciente. 

Veliko nalog zbornice izhaja tudi iz dodiplomskega in podiplom- 
skega izobraževanja. Bilo je rečeno, da se bo dodiplomsko izo- 
braževanje na tem področju moralo bistveno spremeniti, da se 
bodo lahko medicinske sestre izenačile z medicinskimi sestrami 
v Evropi. Sedaj pa je le v interesu zbornice-zveze, da medicinske 
sestre ne bodo drugorazredni poklic v Evropi. V skrb za 
podiplomsko izobraževanje sodi okoli 60 strokovnih srečanj, ki 
se jih udeleži okoli 5.500 članov in jih organizirajo vsako leto; 
organizirajo tudi simpozij, vsaki dve leti tudi kongres. Poleg tega 
pa tudi strokovne sekcije za svoja specialna področja prirejajo 
kongrese, tudi z mednarodno udeležbo. Vsak posameznik prejme 
potrdilo o udeležbi, ki ga nato uveljavlja v zavodu pri strokovnem 
napredovanju. 

Od leta 1995 si prizadevajo tudi zakonsko regulirati dejavnost 
zdravstvene nege, da bi tako zavarovali uporabnike pred nestro- 
kovnimi storitvami, zagotovili kakovostne storitve in spodbujali 
razvoj stroke ter bili primerljivi z drugimi evropskimi državami. 

Od 15 držav članic EU ima 13 držav samostojne zakone o 
dejavnosti zdravstvene nege, poleg tega imajo Belgija, Danska in 
Nemčija nekatera področja urejena tudi v drugih zakonih. Le 
Nizozemska in švedska imata področje zdravstvene nege 
vključeno v skupni zakon o vseh zdravstvenih poklicih. 

Leta 2000 je bil predlog zakona o dejavnosti zdravstvene nege 
usklajen v delovni skupini, ki jo je imenovalo ministrstvo za zdravje. 
Predstavljen je bil širši strokovni javnosti ter članom zdravstvenega 
sveta. Zakon je potreben tudi zaradi opredelitev kompetenc in 
dovoljenj za samostojno opravljanje poklica. Vendar ustrezne 
politične volje, da bi pristojnosti in odgovornosti medicinskih sester 
opredeliti v samostojnem zakonu, doslej ni bilo. 

Frančišek Oberstar, generalni sekretar Zbornice fizioterapev- 
tov Slovenije, pa je opozoril na razmere v slovenski fizioterapiji, 
kajti pri nas je lahko fizioterapevt vsakdo, tudi tisti, ki niti ne ve, kje 
je Visoka šola za zdravstvo. Po klubih in v raznih d.o.o. nastopajo 
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kot fizioterapevti tudi takšni, ki niso nikoli odprli strokovne knjige 
o tizioterapiji. Veliko je črne prakse in sive ekonomije. Tako pa bo 
vse dotlej, dokler fizioterapevti ne bodo imeli ustreznega statusa 
in dokler ne bo jasno koliko fizioterapevtov v Sloveniji rabimo. 
Mrežo delamo že 10 let, pa še vedno ni narejena, je poudaril. 
Najprej je mrežo pripravljal Zavod za zdravstveno zavarovanje, 
sedaj pa naj bi na ministrstvu za zdravje določili, kdo bo to opravil. 

Podobno se dogaja tudi s spremembo t.i. "zelene knjige" oziroma 
reformo storitev, ki jih opravljajo fizioterapevti. Le redke bolnišnice 
beležijo, kaj fizioterapevt počne. Fizioterapijo v bolnišnicah 
zmanjšujejo na minimum, da je bolnišnično zdravljenje čim cenejše. 

Enako kot primanjkuje v bolnišnicah zdravnikov, primanjkuje tudi 
fizioterapevtov. Če bi imeli izdelano strategijo za rehabilitacijo od 
postelje do odhoda v službo, bi zdravstvena blagajna marsikaj 
privarčevala. Pri t.i. "vertikalizaciji pacienta" stvari niso ovredno- 
tene tako, kot bi morale biti. S sedanjo organizacijo zdravstva ne 
moremo doseči želenih ciljev. Tudi s takšno zakonsko rešitvijo, ki 
pravi, da naj se zbornice organizirajo kot društva, se stanje ne bo 
bistveno izboljšalo. V Sloveniji je približno 120 fizioterapevtskih 
ambulant. Vse nimajo koncesije, vendar imajo uradno dovoljenje 
ministrstva za zdravje. Če fizioterapevt odpre zasebno fiziotera- 
pevtsko ambulanto, se strokovni nadzor nad njegovim delom 
neha. Edini nadzor nad fizioterapevti, ki so koncesionarji in 
pogodbeniki z zavodom, izvaja ŽZZS. Problematično je tudi 
alternativno zdravljenje, saj pri teh posegih pogosto nastajajo 
poškodbe, ki jih kasneje rešuje uradna medioina in fizioterapevti. 

Za samostojno opravljanje fizioterapevtske dejavnosti niso dovolj 
samo visoka šola, pripravništvo, strokovni izpit. Temu bi moralo 
slediti podiplomsko izobraževanje in fizioterapevt bi še nekaj časa 
moral delati pod nadzorom. Tu ne gre za nikakršen sekundarij ali 
primerjavo z zdravniki, temveč naj bi vse to omogočilo, da bi 
fizioterapevt lahko odprl zasebno dejavnost. 

Zaradi vseh teh problemov bi zbornica fizioterapevtov morala 
opravljati tudi javna pooblastila. Le z ustrezno regulativo - kot so 
licence - bodo fizioterapevti lahko enakovredno konkurirali 
kolegom iz držav EU, kjer že velja prost pretok delovne sile. 

Doc. dr. Borut Božič, predsednik Zbornice laboratorijske 
medicine Slovenije, je poudaril, da so ob ustanavljanju te zbornice 
imeli v mislih partnerski odnos z državnimi organi pri izvajanju 
ukrepov, ki bi pripomogli k zagotavljanju primerljive kakovosti 
storitev laboratorijske diagnostike in to za sprejemljivo količino 
sredstev davkoplačevalcev. 

Zbornica laboratorijske medicine je samostojna poklicna organi- 
zacija univerzitetno izobraženih oseb, ki izvajajo ali zastopajo 
laboratorijsko diagnostično dejavnost v Sloveniji. Po grobih ocenah 
združuje več kot dve tretjini vseh strokovnjakov, ki izvajajo to 
dejavnost organizirano; to so magistri farmacije, univerzitetni 
diplomirani biologi, univerzitetno diplomirani kemiki oziroma 
kemijski tehnologi, doktorji medicine, profesorji biologije ali kemije, 
diplomirani biokemiki, doktorji veterine, univerzitetni diplomirani 
mikrobiologi in drugi. Vsak drugi član zbornice ima opravljeno eno 
od zdravstvenih specializacij: klinično kemijo, klinično mikro- 
biologijo, medicinsko mikrobiologijo, transfuziologijo, medicinsko 
biologijo. Vsak tretji član ima opravljen magisterij ali doktorat 
znanosti iz ožjih področij laboratorijske medicine. Vsem pa je 
skupno dvoje, in sicer da vsi delajo z biološkimi vzorci, odvzetimi 
za odkrivanje ali spremljanje bolezni, ugotavljanje učinkovitosti 
terapije ali ugotavljanje stanja preiskovanca zaradi predvidenih 
diagnostičnih ali terapevtskih posegov in pa, da jim ni vseeno, na 
kakšen način je organizirano delo te dejavnosti znotraj zdravstva 
in ni jim vseeno, na kakšen način se zagotavlja in vzpodbuja 
kakovost dela in racionalna poraba sredstev. 

Zbornico so ustanovili zakonito na osnovi takrat veljavnega 87. 
člena zakona o zdravstveni dejavnosti, s pisnim soglasjem 
ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo. Prijavili so 
se kot zbornica na Statističnem uradu Republike Slovenije, na 
Agenciji za plačilni promet, na davčnem uradu. Da je bila njena 
ustanovitev v javnem interesu, je razvidno tudi iz dopisa ministrstva 
za zdravstvo, družino in socialno varstvo, ko je leta 1992 zagoto- 
vilo, da bodo skladno z zakonskimi določili upoštevali mnenje 
zbornice pri podeljevanju koncesij na področju laboratorijske 
diagnostike. 

87. člen zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je dajal pravno podlago 
za ustanovitev zbornice, pa je bil leta 2001 spremenjen. Po zakonu 
o društvih zbornico, ki že deset let deluje kot pravna oseba, ni 
možno registrirati. Vpis je namreč možen le za novo nastalo 
društvo po ukinitvi predhodne pravne osebe. Zakaj isto ministr- 
stvo, ki je leta 1992 soglašalo z ustanovitvijo zbornice in pri tem 
celo sodelovalo, sedaj to ukinja pod krinko uskladitve delovanja, 
se je vprašal. Pri tem pa ji ne priznava niti vloge civilnega združenja, 
saj jo pri imenovanju članov razširjenih strokovnih kolegijev 
enostavno izključujejo. Vse skupaj bi lahko bil zgolj organizacijski 
problem, če bi šlo za prestižni boj, kdo bo opravil delo - ministrstvo 
ali zbornica, kdo bo podpisal pravilnik, kdo bo z njim zgolj soglašal. 
Žal pa gre za vsebino, saj državni organi ne izvajajo potrebnih 
aktivnosti za zagotavljanje evropske primerljivosti na področju 
medicinskih laboratorijev, hkrati pa negirajo leta 1992 priznane 
pristojnosti zbornice. Sistem strokovnih nadzorov s svetovanjem, 
obvezna vključenost v zunanjo oceno kakovosti, zahtevana stro- 
kovna usposobljenost za opravljanje laboratorijskega diagno- 
stičnega dela, programi za laboratorijske specializacije, 
kategorizacija laboratorijev, itd. so aktivnosti, ki so se v Sloveniji, 
tako kot v državah EU, razvijale v letih 1970 do 1990. Če želimo 
prevzeti evropski pravni red, se moramo vsi, tudi državni organi, 
zavedati, da nosilec laboratorijske diagnostike v EU ne more biti 
laborant ali tehnik, temveč specialist, ki je v nacionalnem registru 
oziroma ima licenco za delo. Državni organi se morajo zavedati, 
da je v EU na področju klinične kemije s podpodročji, kot so 
hematologija, imunologija in druge, obvezna zunanja ocena kako- 
vosti za vse izvajalce, ne glede na organiziranost. V nasprotnem 
primeru niso deležni plačil iz javne blagajne. 

Pri nas pa deset let po sprejetju zakona o zdravstveni dejavnosti 
tisto, kar smo že imeli organizirano, sedaj obstaja kot volonterska 
aktivnost. Že osem let pripravljamo nov zakon o zdravstveni 
dejavnosti, ki naj bi rešil vse te težave. Letos je bila oblikovana 
skupina za pripravo osnov pravilnika medicinskih laboratorijev, 
kar je, je menil, zelo vzpodbudno. Toda to je le del problematike, ki 
bi jo lahko uredili že pred leti, če bi državni organi videli v zbornicah 
strokovnega partnerja, ne pa nekakšnega nebodigatreba. 

Urejanje problematike zdravnikov ne pomeni avtomatično tudi 
urejanje ostale zdravstvene problematike. Tako stališče vodi v 
nekatere absurde, ki se na žalost kažejo tudi v predlogu zakona 
o plačah zaposlenih v javnem sektorju. V zdravstvu je po tem 
zakonu pet plačnih skupin: zdravniki, farmacevti, medicinske 
sestre oziroma tehniki, zdravstveni delavci in zdravstveni sode- 
lavci. V nobenem našem pravnem aktu pa ni definirano, kdo je 
zdravstveni delavec, kdo je zdravstveni sodelavec. Če zdravniki, 
farmacevti v zdravstvu in medicinske sestre niso zdravstveni 
delavci, kdo potem to sploh so, se je vprašal dr. Božič. Zakon je 
torej nejasen in zato z ustavnopravnega vidika sporen. Po 
standardni klasifikaciji poklicev, ki je po vladni uredbi obvezni 
nacionalni standard, imamo poklic medicinski biokemik. To je poklic 
javnega uslužbenca v zdravstvu, ki je končal univerzitetni izo- 
braževalni program, štiriletno zdravstveno specializacijo klinične 
kemije ter dela v medicinskem laboratoriju. Do tu je vse primerljivo 
z Evropsko unijo. Glede na končno izobrazbo in primerljivo delo, 
ki ga opravljajo ti uslužbenci, bi pričakovali enako ali vsaj primerljivo 
plačo. Toda po sedanji praksi, ki je tudi predlog zakona o plačah 
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ne spreminja, imajo trije javni uslužbenci na istem delovnem mestu 
bistveno različno plačo. Samo zato, ker so študirali na različnih 
fakultetah, npr. zdravnik - specialist medicinske biokemije, 
farmacevt - specialist medicinske biokemije in kemik - specialist 
medicinske biokemije, pa čeprav opravljajo enako delo, imajo 
enako zaposlitev in enako končno izobrazbo, ki jo priznava 
ministrstvo, imajo ti strokovnjaki zelo različne plače. 

Med drugim se je tudi vprašal, zakaj se državni organi tako otepajo 
strokovne pomoči zbornic, hkrati pa tarnajo, da nimajo dovolj 
zaposlenih, ob tem pa ostaja del zdravstva podnormiran ali pa 
vsaj brez ustrezne pravne podlage. In to ne samo z vidika 
slovenske ureditve, ampak tudi z vidika primerljivosti z državami 
EU. Če državni organi menijo, da zbornice, ki so zakonito 
ustanovljene, niso potrebne, naj jih z ustreznim ukrepom ukinejo. 
Toda hkrati naj tudi poskrbijo, da bodo pripravništva, strokovni 
nadzor s svetovanjem, stalno strokovno izpopolnjevanje, 
koncesije in licence, urejene primerljivo, če že ne enako za vse 
zdravstvene poklice, ki po dokumentih EU in slovenskih dokumen- 
tih sodijo med regulirane poklice, ne pa da urejajo samo en poklic, 
druge pa ignorirajo na škodo bolnikov in davkoplačevalcev. 

Marjan Kofjač, predsednik Zbornice radioloških inženirjev 
Slovenije, je prav tako poudaril, da zdravstvo sestavljajo različni 
poklici, vsak od njih tvori neko celoto zdravstvene dejavnosti, 
vsak ima neko svojo specifiko in seveda tudi svoje probleme. 
Tudi zbornica radioloških inženirjev je bila ustanovljena na osnovi 
zakona o zdravstveni dejavnosti in z namenom, da prevzame 
skrb nad stroko. Radioloških inženirjev seveda ni toliko, kot je 
medicinskih sester, pomembno pa je predvsem to, da svoje 
poslanstvo opravljajo strokovno kvalitetno. Veliko, radioloških 
inženirjev je danes zaposlenih v zasebni dejavnosti. Problem pa 
je, da se v zasebni dejavnosti zaposlujejo tudi ljudje, ki niso 
strokovno dovolj usposobljeni. Ministrstva pa to verjetno ne skrbi, 
čeprav bi moralo natančno vedeti, koliko in na kakšen način se 
prebivalstvo obseva. Ljudi danes zanima, koliko je nekdo obsevan, 
ne zanima pa jih, ali je bil postopek pravilno izveden. Strokovno 
premalo izobražen človek pa strokovnega dela ne more kvalitetno 
opravljati. V Sloveniji pa niti ne vemo, koliko ljudi se zaradi 
medicinskih potreb obseva, saj nimamo evidenc o tem kdo, kje in 
zakaj je nekdo obsevan. Težko rečemo, da so vsi predpisani 
posegi, ki jih opravijo v radiologiji, res v celoti upravičeni. Veliko 
obsevanj se zaradi slabo opravljenega strokovnega dela ponavlja. 
Zato se zbornica radioloških inženirjev trudi, da bi prišla do 
določenih javnih pooblastil, s katerimi bi pridobili nadzor nad tem, 
kdo in kaj počne z viri sevanja. S pridobitvijo licence bi lažje 
izvajali tudi tisto, kar je določeno v zakonu o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji, In sicer da mora vsak, ki dela z viri sevanja, 
torej tudi radiološki inženir, vsako leto opraviti preizkus znanja za 
vamo delo s temi sevanji. Licenca za delo z virom sevanja pa 
vključuje tudi ostala izobraževanja, ki jih organizira zbornica bodisi 
kot delavnice, strokovna predavanja, itd. 

Zdenka Pihler, predsednica Zbornice delovnih terapevtov 
Slovenije, je povedala, da je bila zbornica ustanovljena na podlagi 
zakona o zdravstveni dejavnosti. Delovni terapevti so diplomanti 
Visoke šole za zdravstvo. Včasih ta poklic uvrščajo v socialo, 
spet drugič v zdravstvo. Delovni terapevt je zdravstveni poklic, ki 
ima naziv diplomirani delovni terapevt. 

V Sloveniji je 500 delovnih terapevtov; imajo svojo zbornico, ki je 
samostojna poklicna organizacija. Ima status pravne osebe, je 
neprofitna organizacija, nimajo zaposlenih profesionalcev, temveč 
vse delajo prostovoljno.Tudi ta zbornica se, tako kot druge, srečuje 
z vsemi znanimi problemi. 

Profil delovnega terapevta je v svetu zelo razvit, dosegajo tudi 
najvišje akademske nazive. Pri nas pa po visoki šoli ni nobene 
možnosti za nadgraditev strokovne usposobljenosti. Ker so majhni, 
imajo v sklopu zbornice razvito sekcijsko delovanje; sekcijski 
odbori v bistvu delujejo bolj kot društva. Tako delujejo sekcije za 
psihiatrijo, za somatiko, za geriatrijo, za izobraževanje; vključujejo 
tudi sekcijo študentov. So stalni člani evropskega združenja in 
pridruženi člani svetovnega združenja delovnih terapevtov. 

Problemi so prisotni tudi na njihovem področju, ker pristojno 
ministrstvo ne izpolnjuje določb zakona o zdravstveni dejavnosti. 
Pravilnik o opravljanju pripravništva novih diplomantov še ni 
usklajen. Ne želijo posegati v kompetence zdravnikov, vendar je 
delovni terapevt z visokošolsko izobrazbo in diplomo sposoben 
prevzeti vso odgovornost za svoje strokovno delo. Delovni tera- 
pevti ocenjujejo, da jim stroka polzi iz rok. Npr. na področju geriatrije 
si socialna zbornica jemlje pravico razpolaganja z delovnimi 
terapevti, kajti ta zbornica ima javna pooblastila. 

Tudi na tem področju se pojavlja privatna praksa. Delovni terapevti 
so doslej izdali tri mnenja za opravljanje samostojne prakse, kar 
je sicer majhno število, a se bo tudi pri njih pojavilo vprašanje 
kontrole in strokovne pomoči tem kadrom. Določene naloge, npr. 
izdajanje raznih strokovnih mnenj, priprava določenih pravil itd., 
je brez dodeljenega javnega pooblastila, pa tudi brez dodatnih 
sredstev, težko izvajati. Zato želijo, da ministrstvo za zdravje 
upošteva dokument, ki ga je izdalo, ko so se delovni terapevti leta 
1994 organizirali. Takrat jim je ministrstvo namreč pisno potrdilo, 
da jih priznava kot zbornico in da bo podprlo ter priznavalo naloge, 
ki jih bodo opravljali v zbornici. 

Aleš Krulc, predsednik Zbornice sanitarnih tehnikov in inže- 
nirjev Slovenije, je povedal, da je tudi to samostojno stanovsko 
združenje ustanovljeno na podlagi znamenitega 87. člena zakona 
o zdravstveni dejavnosti. Vključuje 440 članov, ki delujejo na 
področju varovanja zdravja in življenjskega okolja ter ostalih 
tehnoloških procesov. Ker se srečujejo s podobnimi težavami kot 
druge zbornice oziroma združenja na področju zdravstva, je 
predlagal, da bi zaradi razlik v pristojnostih in načinu njihovega 
delovanja, kazalo pripraviti krovni zbornični zakon. Ta naj bi poenotil 
vse doslej ustanovljene zbornice ter uskladil nekatere-skupne 
normativne rešitve. Zbornica, ki nima javnih pooblastil in ki je brez 
obveznega članstva, je po njegovem mnenju nesmiselna, saj ne 
more opravljati javnih in ostalih funkcij. Zakon o zbornicah pa naj 
bi tudi natančneje določil pristojnosti in pravice članstva, poenotil 
način nadzora, uskladil vsa dosedanja in bodoča javna pooblastila 
ter druga vprašanja. 

Še posebej je poudaril, da je cilj zbornice predvsem skrb za 
napredek stroke ter zastopanje svojih članov pri varstvu interesov 
ter ugledu stroke in vsakega člana posebej pri opravljanju 
strokovnih nalog. Sanitarni inženirji pa so v malce specifičnem 
položaju, ker ne delujejo vsi v zdravstvenem sistemu, temveč jih 
je nekaj tudi na ministrstvu za delo, ministrstvu za okolje ter na 
drugih ministrstvih. 

Mag. Simon Vrhunec, državni sekretar na ministrstvu za zdra- 
vje, je povedal, da na ministrstvu pozdravljajo tovrstne razprave, 
saj so lahko zelo dober prispevek k ureditvi oziroma razvoju 
zdravstvenega sistema. Poudaril je, da so pripravljeni upoštevati 
posamezne rešitve, ki jih je slišati v takšnih razpravah. Razprava 
o zbornicah pa je že stara in vztrajna. 

Na ministrstvu ne razpolagajo z dovolj zmogljivostmi, da bi 
uspešno obvladovali celoten sistem zdravstva. Zato je dobrodošla 
vsaka civilna, strokovna in drugačna iniciativa. Ne verjamejo pa v 

23 



moč ene unikatne organizacijske oblike. Zato menijo, da morajo 
pri urejanju sistema za posamezna področja sodelovati različne 
civilne, poklicne in druge strokovne iniciative oziroma združenja. 
Zato tudi upoštevajo vlogo posameznih skupin, poklicnih zbornic, 
združenj, zvez in društev. 

Eno pomembnih vprašanj, ki je bilo v razpravah posebej izpostav- 
ljeno, je, koliko javnih pooblastil naj država prenese na razne 
nedržavne oblike združevanja. Vprašanje ali naj se to uredi s 
krovnim zakonom o zbornicah ali pa z zakonom o prenosu javnih 
pooblastil, ostaja še naprej odprto. Na ministrstvu se po Vrhunčevih 
besedah zavedajo, da je sistem nadzora v zdravstveni dejavnosti 
potrebno posebej urediti. V preteklosti nadzor enostavno ni bil 
prioriteta katerekoli državne institucije. Vendar pa nadzor ne moremo 
urejati na način, da bi bil samemu sebi namen. Cilj urejanja sistema 
nadzora je večja učinkovitost, kakovost in transparentnost. 

Veliko je še drugih področij, ki jih je potrebno urediti v zdravstveni 
dejavnosti. Na ministrstvu vedo, da vseh področij sami ne bodo 
mogli pravilno opredeliti in da je potrebno sistem pričeti spreminjati 
pri temeljih. Zato so se lotili spreminjanja zdravstvene zakonodaje, 
in sicer zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Vsa združenja oziroma 
vse zbornice so v začetku leta prejele poziv oziroma prošnjo, da 
pri tem sodelujejo, da povedo, kako naj bi po njihovem izgledal ta 
sistem. 

Mag. Borut Stražišar z ministrstva za zdravje pa je dejal, da je 
kaos, ki ga danes imamo na področju poklicnih zbornic, posledica 
dejstva, da leta 1990 oziroma 1991 v Sloveniji nismo imeli znanja 
in informacij o tem, kako je to področje urejeno v tujini. Predstavnike 
zbornic je opozoril, da te kot zbornice niso registrirane. Registrirani 
so le pri raznih organih, zato da lahko pri teh pridobivajo svoje 
pravice in izpolnjujejo obveznosti. Sama registracijska procedura 
seveda ni bila nikoli izvedena. To, kar zbornice s področja zdrav- 
stva opravljajo, je bilo iznajdeno prav za potrebe teh nevladnih 
organizacij, da bi spodbudili združevanje civilne družbe, ker 
država takrat drugih pravno organizacijskih oblik ni poznala. 

V nadaljevanju je podrobneje predstavil poklicne zbornice. Najprej 
se je dotaknil licenc in poudaril, da definicije licence v našem 
pravnem sistemu sploh ni. Licenca so namreč lahko tri zadeve; 
licenca je lahko potrdilo o opravljanem strokovnem izpitu, lahko je 
dovoljenje države, da nekdo lahko dela na področju, na katerem 
je število pristopnikov omejeno, lahko pa je to tudi registracijska 
odločba v primeru, če zbornica vodi centralni register izvajalcev 
dejavnosti. 

Nato je opozoril na vprašanje privatizacije. Poznamo dve privati- 
zaciji, in sicer privatizacijo upravljanja javnih služb In privatizacijo 
dejavnosti, kar pomeni, da ta ni več javna služba, ampak je to 
povsem zasebna dejavnost. Zbornica naj bi bila zaščitnik interesov 
stroke. In če zbornice želijo biti desna roka ministrstva, potem ne 
delujejo v interesu stroke, saj so podaljšana roka države in morajo 
odločati v skladu z interesi države. Ob zadnji stavki zdravnikov 
se je pokazalo, da zdravniška zbornica ni delovala v interesu 
države, saj zdravnikov ni obsodila zaradi stavke; izkazalo se je, 
da vendarle gre za strokovno organizacijo. 

Omenil je tudi javna pooblastila. Država se odloči, ali bo javna 
pooblastila dala ali ne oziroma komu jih bo dala. To je namreč 
diskrecijska pravica države in takšna je praksa v vseh primerljivih 
evropskih državah. 

Spregovoril je tudi o odločbi ustavnega sodišča, na katero se 
zbornice tolikokrat sklicujejo. Po tej odločbi mora ustanoviti zborni- 
co zakon, saj le tako lahko zbornica dobi pravno subjektiviteto. To 
pomeni, da mora biti zbornica izrecno kot institucija omenjena v 

zakonu, česar v sedanji zakonodaji ni. V prejšnjem zakonu je bila 
kot institucija izrecno omenjena samo Zdravniška zbornica 
Slovenije, za ostala področja pa je bilo rečeno, da se zbornice 
lahko ustanovijo. Ustavna odločba pa pravi, da zakon mora podeliti 
pooblastila skladno z ustavo. Ustavna odločba ne nalaga ministr- 
stvu, da mora ustanoviti zbornice. 

Različen ustroj in različni organi zbornic na področju zdravstva 
po njegovem mnenju kažejo to, da si je vsaka zbornica sama 
pisala svoja pravila in sama določala, kako bo izgledala, kar pa je 
unikum v Evropi. 

Normativna ureditev svobodnih poklicev v EU, na kar se predstav- 
niki zbornic tudi sklicujejo, zahteva svoboden pretok storitev, s 
čemer se določita dve stvari: dejavnost in t.i. svobodne poklice. 
Stvar države pa je, da se odloči, katere poklice bo uvrstila med 
svobodne in katere ne. Če pa člani zbornic proglasijo, da so 
svobodni poklic, to pomeni, da samostojno opravljajo dejavnost 
in da zanje ni mesta v sistemu javnih uslužbencev. Vsi morajo 
skleniti individualne pogodbe in zanje veljajo drugačna pravila. 

Zbrane je nato opozoril, da so v zahodni Evropi spremenili koncept 
javne službe. Do nedavnega je to bila dejavnost nenadomestljivega 
pomena za delovanje države oziroma družbe. To je tudi pomenilo, 
da je bila država dolžna zagotavljati sredstva. Po novi koncepciji 
pa so javne službe dobrine, ki so pod enakimi pogoji dostopne 
vsem državljanom, kar pomeni, da država ni več obvezna pokrivati 
izgub. To so novi trendi, ki jih bomo morali prenesti v Slovenijo, ko 
bomo člani EU. 

Mag. Stražišar je nato poudaril, da so poklicne zbornice v tujini izšle 
iz poklicnih društev. Ko je država ugotovila, da se interesi poklicnih 
zbornic pokrivajo z interesi države, jih je prevzela. Pri nas pa je šel 
razvoj od zgoraj navzdol. To so zgodovinske danosti, druga zadeva 
pa so ekonomske danosti. Dejstvo namreč je, da vsaka zbornica 
pomeni podražitev sistema izvajanja posamezne dejavnosti, kajti 
tisti hip, ko se uvedejo licence za obvezno izobraževanje, je to 
treba plačati. Izvajalec je to prenesel naprej na uporabnika. Zbornice 
v tujini (Avstrija, Nemčija, Italija in Španija) se v pretežni meri 
financirajo iz članarine. Bavarska zdravniška zbornica ima 11.000 
članov, kar pomeni, da se s toliko člani oziroma njihovimi članarinami 
da preživeti. Bolj vprašljivo pa je, ali je zbornica sposobna preživeti 
s članarino nekaj sto članov. V Sloveniji imamo lahko institucije, ki jih 
ima Evropa, ampak zavedati se moramo, da to stane, moramo pa 
tudi ugotoviti, ali smo sposobni vse to tudi plačati. 

Menil je, da je pomemben faktor pri ustanavljanju zbornic tudi 
politična volja. Ta mora obstajati, da se delegirajo pristojnosti za 
določeno področje. Drugo področje, ki predstavlja velik problem, 
je deregulacija. Država se lahko odločil, da nekega področja ne 
misli več urejati, ker to ni več potrebno. Ampak ustanoviti zbornico 
zato, da bo nadomestila pomanjkanje regulacij na tem področju, 
bi pomenilo zbornično preregulacijo na istem področju. Z vidika 
končnega uporabnika in seveda izvajalcev s tem ne bi nič pridobili. 

Mag. Stražišar je nato opozoril, da se pri nas poskušajo zbornice 
ustanavljati zaradi tega, da bi se rešila konfliktnost znotraj stroke. 
Te težave lahko uredijo tudi društva, saj lahko dobijo javna 
pooblastila. 

Na koncu je omenil še stopnjo pravne kulture, ki je zelo pomembna 
za poklicne zbornice. Zavedati se moramo, da poklicne zbornice 
lahko pripeljejo do efekta "motnega zrcala", kar pomeni, da če ni 
razvita pravna kultura, zbornica oziroma njen najvišji organ - 
skupščina - prične sama določati standarde kvalitete. To pa 
pomeni, da bo vsak član skupščine najprej pogledal, ali sam 
izpolnjuje te standarde; če jih večina članov skupščine ne bo 
izpolnjevala, bo seveda ta večina glasovala proti. Določen stand- 
ard kvalitete torej ne bo sprejet. 
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Zadnji problem, ki ga je omenil v zvezi z ustanavljanjem zbornic, 
pa je asimetrična zakonodaja. Tega problema pri nas še nimamo, 
je pa prisoten v EU, kjer poteka velika gonja proti poklicnim 
zbornicam, ker zbornična pravila dejansko posegajo v pravila 
konkurence med člani. 

Petra Kersnič je v zvezi z izvajanjem predhodnika povedala, da 
je bil pregled stanja na področju zbornic in zakonodaje, ki jih 
ureja, potreben, kajti krovnega zakona, ki bi uredil področje 
zborničnega organiziranja v katerikoli stroki oziroma na katerikoli 
ravni pri nas nimamo. Posebej je izpostavila pobudo, da bi na 
osnovi tega posveta pričeli pripravljati predlog zakona o zbornicah 
v zdravstvu. 

Marjan Kofjač je opozoril, da je ustavno sodišče zakonodajalcu 
naložilo, da to področje uredi, in sicer da predpiše pogoje in 
postopke za ustanovitev zbornic ter pogoje za prenos javnih po- 
oblastil. Ministrstvo oziroma vlada pa je lani, ko je predlagala 
spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, to zahtevo ustav- 
nega sodišča upoštevala zelo ozko. Edino kar jo je takrat zanimalo, 
je bilo vprašanje materialne odgovornosti zbornic. Zato je v zakonu 
izrecno zapisano, da takšno združenje oziroma zbornica, ki pridobi 
javna pooblastila, mora biti oseba zasebnega in ne javnega prava. 
Gre v bistvu za to, da se materialna odgovornost za razpolaganje 
z javnim pooblastilom ne prelaga samo na državo, ampak da 
izvajalec nosi to odgovornost. To pa je nov pogled ministrstva 
oziroma vlade na urejanje tega področja. 

Poudaril je še, da so za ustanovitev zbornic oziroma združenj, ki bi 
imela javna pooblastila, dobili zagotovilo, da pri tem ne bi smelo biti 
nobenih težav. Vendar pa se zatika pri upravnih enotah glede 
preregistracije. Po zagotovilih ministrstva za notranje zadeve pa je 
pot za preregistracijo možna. I-le glede na to, ali je postopek za 
ustanovitev ali za registracijo vezan na zakon o društvih ali pa bi 
nov postopek predpisali v zakonu o zdravstveni dejavnosti, bi se 
zbornice in združenja morala na novo organizirati in registrirati 
oziroma dokazati organiziranost v skladu z novim določilom zakona. 

Opozoril je še, da so pogoji za kandidiranje za neko javno 
pooblastilo jasni. Ko bodo posamezne institucije dokazale, da 
izpolnjujejo pogoje, bodo sprožili postopke za podelitev javnih 
pooblastil. 

Doc. dr. Borut Božič je repliciral mag. Stražišarju in med drugim 
poudaril, da je zbornica laboratorijske medicine registrirana po 
vseh postopkih, ki jih je od njih zahtevala država. 

Zakon o zdravstveni dejavnosti predpisuje strokovne nadzore, 
ki jih opravljajo strokovne zbornice v sodelovanju z inštituti. V 
zakonu o zdravstveni dejavnosti ni nobena zbornica poimensko 
navedena. Zakonodajalec je dal pooblastila zbornicam, vendar jih 
ni poimensko navedel. 

Frančišek Oberstar pa je poudaril, da ne moremo primerjati 
svobodnega združevanja na principu hobijev z združevanjem na 
principu profesionalne usmerjenosti. Zato si zbornice vseh deset 
let prizadevajo doseči raven, kjer bo strokovno združevanje 
pomenilo tudi nadzor v stroki. 

Miran Kranjc, Zveza delovnih Invalidov Slovenije, je v imenu 
50.000 članov Zveze delovnih invalidov Slovenije pozval ministr- 
stvo za zdravje ter izvajalce, naj ne lomijo kopij na ramenih 
uporabnikov zdravstvenih storitev. 

V zbornicah vidijo delovni invalidi priložnost za doseganje enakih 
možnosti, ki temeljijo na standardnih pravilih za uresničevanje 
možnosti invalidov, ki so bila sprejeta v Organizaciji združenih 
narodov. Gotovo bi morale zbornice dobiti mesto tako v viziji 
razvoja zdravstva kot v strategiji in v vseh drugih dokumentih. 

Zdravko Luketič, Zbornica radioloških Inženirjev Slovenije, 
je med drugim izpostavil, da ima v skladu s 14. in 22. členom 
ustave ta zbornica enake pravice, ne glede na to, da je teh inženir- 
jev samo 400. Zahteval je, da se pravice radioloških inženirjev 
tudi normativno uredijo. 

Marko Rudeš, Zbornica laboratorijske medicine Slovenije, 
je razpravljal o problemih v laboratorijski medicini. Čeprav nosilci 
zdravstvene dejavnosti niso samo zdravniki, pa so ostali poklici 
na področju zdravstva dokaj zapostavljeni, brez pooblastil, brez 
možnosti odločanja, brez vsakega statusa, tudi brez denarja. 
Zaposleni v laboratorijski medicini opozarjajo na nekatere kritične 
točke, ki se pojavljajo zaradi nepravilnosti in pomanjkljivosti tako 
v stroki kot v pravnih aktih. Ministrstvo za zdravje pa teh problemov 
ne vidi; že od leta 1991 pričakujejo dejanja. Zato sedaj predlagajo, 
da ministrstvo za zdravje določi koordinatorja za delo v prihodnje, 
vendar naj ta najprej zbere vsa gradiva, ki so jih udeleženci tega 
posveta in drugi zainteresirani doslej že pripravili. 

Dejan Pekarovlč, Zbornica radioloških Inženirjev, je razpravljal 
o pravilniku o strokovnem nadzoru s svetovanjem. Opozoril je, 
da je na področju radiologije razvoj tehnologije in novih diagno- 
stičnih metod izjemno hiter. Obsevalne doze se iz dneva v dan 
bistveno povečujejo. Strokovnega nadzora v bolnišnicah ne oprav- 
lja nihče. Radiološki inženirji dajejo iniciative, organizirane so 
različne komisije, ki svetujejo kaj in kako naj bi delali. Nekvalitetno 
delo pa zelo hitro škoduje pacientu. Te probleme bi nujno morali 
urediti in se dogovoriti, kakšni normativi so potrebni. Opcija je, da 
bi vsa ta vprašanja uredili preko zbornic, npr. s pravilniki. 

Prof. dr. Jožko Osredkar, UKC, laboratorijska medicina, je 
poudaril, da je bilo področje laboratorijske medicine pred več kot 
desetimi leti veliko bolje urejeno kot je danes. Takšno stanje je bilo 
posledica dogovarjanja, kajti tudi posluh državnih organov je bil 
večji. Rezultati tega dela so bili vidni, obstajalo je zadovoljstvo. 
Zakon in njegove spremembe pa so povzročile, da imamo danes 
nered. Že pred letom 1990 so pripravili predlog pravilnika o 
laboratorijski dejavnosti. Vsi ministri, ki so se po tem letu zvrstili, 
so ga imeli v svojih predalih, nobeden od njih pa se ni hotel spopasti 
s temi problemi; lani je sedanji minister naročil naj pripravijo pravilnik. 
To se je zgodilo, ustanovljena je bila komisija, vendar se je tudi 
tokrat izkazalo, da se z ustanovitvijo komisije nič ne uredi. Sedaj 
je ponovno ustanovljena neka nova koordinacija, ki naj bi pripravila 
krovni pravilnik. Rezultatov pa še ni. Zato je pozval ministrstvo, 
naj zagotovi, da bodo ta vprašanja čim hitreje rešena v prid paci- 
entov. 

Alenka Kržišnlk, privatni laboratorij Adria Line, pa je opozorila, 
da se nihče ni vprašal, zakaj smo zbornice sploh ustanovili. Pred 
leti sprejet zakon o zdravstvenem varstvu je med drugim določil, 
da nadzore v laboratorijih opravlja zdravniška zbornica. Še pred 
tem smo imeli dobro organizirane nadzore v laboratorijih po vsej 
Sloveniji, saj so v času Jugoslavije obstajali pravilniki o referenčnih 
vrednostih, metodah in postopkih, po katerih so se določale 
preiskave. Točno je bilo določeno, kakšne preiskave dela 
laboratorij določenega tipa in koga mora zaposlovati. Sedaj pa se 
odpirajo novi laboratoriji in vprašanje je, ali ministrstvo sploh ve, 
koliko laboratorijev je v Sloveniji, katere preiskave v njih opravljajo, 
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kdo je v teh laboratorijih zaposlen, kakšne aparature imajo, kdo 
jih kupuje, kdo odloča o njihovi nabavi; čigav denar gre za apara- 
ture, ki jih kupujejo zdravstveni domovi in zdravstvene postaje? 
Verjetno gre za denar davkoplačevalcev. Pri nas hoče že sleherna 
vas imeti vrhunsko opremljen laboratorij. Miinchen ima npr. štiri 
velike laboratorije in ti opravljajo vse analize. 

Sandra Vodlan, zasebna flzloterapevtka iz Kopra, je povedala, 
da že trideset let opravlja to delo; delala je osem let v Švici in deset 
let v Italiji. Opozorila je, da se na področju zdravstva dogaja 
marsikaj, ker ni ustreznega nadzora, tudi stroka in v njej zaposleni 
niso ustrezno zaščiteni. Vprašala je, ali je res potrebno, da naši 
strokovnjaki odhajajo na tuje, kjer so deležni ustrezne zaščite? Zakaj 
mora biti pri nas vse narobe, se je vprašala na koncu svoje razprave. 

Mag. Borut Stražlšar je nato odgovarjal na replike na svoje izva- 
janje in med drugim poudaril, da je glavni problem v tem, ker so 
avtorji naše prve demokratične ustave iz tujih ustav napačno 
prevedli določila, da je zakon za vse enak in ne, da smo pred za- 
konom vsi enaki, kot je sedaj zapisano v naši ustavi. Med temelj- 
nimi človekovimi pravicami je tudi pravica do združevanja. Društva 
so osnovna pravna organizacijska oblika civilne družbe, v katero 
se lahko ljudje združujejo. Pri zbornicah, ki so v nekaterih sistemih 
osebe javnega prava, pa ne gre več za pravico združevanja, 
ampak za pravico države, da oblikuje določene subjekte javnega 
prava, v katerih je članstvo obvezno. Povedal je še, da je pri 
preučevanju zborničnih sistemov v tujini ugotovil, da so, z izjemo 
Avstrije, v zbornice vključeni samo zasebniki. Zbornice so 
dejansko tisti nadzorni in disciplinski organ, ki nadzira zasebnike 
zato, da ima uporabnik možnost, da se nekje pritoži. 

Javna pooblastila lahko daje samo zakon. Novela zakona o zdrav- 
stvu je vzpostavila kriterije, ki morajo biti izpolnjeni za ustanovitev 
zbornice. Ko smo po osamosvojitvi postavljali zbornični sistem, 
nismo imeli ustreznih pravnih znanj. So pa pravna mnenja o 
zbornicah še vedno dokaj različna. Če bo država želela imeti tudi 
to področje ustrezneje urejeno, bo morala to urediti s posebnim 
zakonom, kot je npr. v Španiji, ali pa bo to uredila v področnih 
zakonih. Registracijo je država omogočila zaradi tega, da smo 
vzpodbudili razvoj civilne družbe ter da bi njene neformalne oblike 
lahko normalno poslovale. Sedaj, ko imamo več znanja o poklicnih 
zbornicah, ko vemo kakšna je njihova funkcija in njihov položaj, 
zakaj ne bi ta sistem najprej uravnotežili in se odločili za 
organizacijo društev? V njih bi veljala vsaj minimalna pravila. Če je 
zbornica oseba javnega prava pomeni, da so vsi zaposleni v 
zbornici javni uslužbenci, prav to pa zaposlenim na področju 
zdravstva ni najbolj po godu. 

Postopek podeljevanja javnih pooblastil ni upravni postopek, kot 
je npr. izdaja osebne izkaznice, gradbenega dovoljenja ipd., ampak 
je podeljevanje javnih pooblastil politična odločitev. Država se 
mora odločiti komu bo dala javno pooblastilo in komu ne. 

Zbornice nedvomno kaže ustanoviti tam, kjer se izkaže, da so 
upravičene, in tam, kjer se na druge načine tega ne da urediti. 
Kjer pa se da zadeve urejati z obstoječimi mehanizmi, npr. obstajajo 
tudi institucije brez obveznega članstva, ki lahko izvajajo določene 
naloge, tudi nadzor, je oblika organiziranosti nedvomno lahko 
drugačna. Potrebno pa je v stroki temeljito premisliti, za kakšen 
model organizacije se bodo dejavnosti na področju zdravstva 
odločile. Evropska ureditev ne pozna več modelov z različnimi 
pravicami in obveznostmi in finančnimi posledicami. 

Mag. Stražišar je še poudaril, da je pri nadaljnjih odločitvah v 
zvezi z ustanavljanjem zbornic treba počakati na razsodbo 
ustavnega sodišča, saj sta v njegovi presoji dve vprašanji v zvezi 
z zdravniško zbornico. 

Petra Kersnlč je razpravo in pobude povzela v naslednje sklepe; 

* Na podlagi vseh razprav na posvetu naj koordinacija zbornic 
pripravi stališča z analizo stanja in predvidi nadaljnje aktivnosti 
za razrešitev statusa šestih zbornic. 

* Ministrstvo za zdravje naj imenuje osebo, ki bo zadolžena za 
koordinacijo in reševanje odprtih vprašanj posameznih zbornic 
v zdravstvu. 

* Začeti je treba z aktivnostmi za pripravo krovnega zakona o 
zbornicah v zdravstvu. 

* Z razpravami, pobudami in stališči je treba seznaniti državni 
zbor, državni svet in pristojna ministrstva. 

Marko Rudeš je v imenu pacientov repliciral državnemu sekre- 
tarju, in sicer da preiskave bioloških vzorcev opravljajo zaradi 
pomanjkljivega nadzora tudi nestrokovnjaki. Inšpektorjev, ki bi 
opravljali nadzor, pa žal ni dovolj. 

Brane Dobnikar, generalni sekretar Zdravniške zbornice Slo- 
venije, je poudaril, da vsaka država svoje področje ureja na svoj 
način, s svojimi pravnimi instituti, v okviru svojega pravnega reda. 
Ker pa se Slovenija želi priključiti EU, bo potrebno spoštovati 
minimalne standarde na področju zdravstva. 

Zdravniška zbornica ob stavki zdravnikov ni bila palica, kajti 
zbornica je ena pravna oseba, sindikat Fides pa druga pravna 
oseba. Zdravniška zbornica Slovenije skrbi v korist tistih, ki 
potrebujejo zdravstvene storitve, da stroke - medicinska, 
laboratorijska ali katerikoli druga - delujejo strokovno korektno. 

Mag. Simon Vrhunec je repliciral na vprašanje, zakaj mora biti 
pri nas vse tako narobe. Dejal je, da je naše zdravstvo deležno 
tako priznanj kot tudi kritike iz tujine. Nikakor ni vse narobe, res 
pa je narobe to, da predvsem pozivamo k zaščiti stroke, premalo 
k zaščiti tistih, ki jim je ta stroka namenjena. 

Omenil je tudi v razpravi predstavljene argumente za javna 
pooblastila. Toda ta javna pooblastila je potrebno selektivno dajati 
tistim, ki dokažejo, da so jih sposobni izvajati. 

Povedal je še, da na ministrstvu nimajo toliko kadrovskih zmo- 
gljivosti, da bi sami dajali iniciative za urejanje številnih vprašanj. 
Zato pričakujejo pripravljenost in iniciative z vseh področij, ki 
delujejo v zdravstvu. Pričakujejo, da bodo dobivali tudi projekte, 
jih po potrebi preoblikovati, tako da bi zadostili interesom in ciljem 
uporabnikov zdravstvenega sistema. 

Mag. Friderika Kresal pa je poudarila, da ne gre za nikakršne 
projekte, temveč za uveljavitev šestih zbornic v zdravstvu. 
Zbornice že 10 let dokazujejo ministrstvu za zdravstvo, da so 
sposobne voditi svoje stroke in biti na določenih področjih 
enakovreden partner ministrstvu za zdravstvo. 

Spremeniti je treba postopke registracije za zbornice in te bodo 
prevzele vlogo, ki naj bi jo imele po bivšem zakonu o zdravstveni 
dejavnosti. Uvesti je treba pravni red, ki ga bodo spoštovali tudi 
ostali zdravstveni delavci, ne samo zdravniki, ki so dobro organi- 
zirani v svoji zbornici. Poudarila je še, da se zdravstveni delavci 
že sedaj združujejo v društva, in sicer društvo fizioterapevtov, 
društvo laboratorijskih inženirjev, društvo radioloških inženirjev. 
Nato pa je kategorično vprašala, komu so napoti zbornice v 
zdravstvu, da nihče ne najde toliko politične volje, da bi - kljub 
vsem strokovnim argumentom, ki so bili izrečeni v desetih letih - 
to področje uredil! 
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Državni svet Republike Slovenije in Regionalni center za okolje za srednjo 

in vzhodno Evropo sta 11. junija 2002 pripravila posvet z naslovom 

SLOVENSKI PROSTOR V LUČI NOVE PROSTORSKE ZAKONODAJE 

Posvet je začel predsednik Komisije državnega sveta za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj Janez Praper, ki je 
poudaril, da sta državni svet in komisija, katere predsednik je, že 
obravnavala predloga zakona o urejanju prostora in zakona o 
graditvi objektov. Predloga so z nekaj pripombami potrdili in o tem 
obvestili odbor za infrastrukturo in okolje pri državnem zboru, ki 
je kasneje pripravil javno predstavitev mnenj, katere so se udeležili 
tudi predstavniki državnega sveta. Nato je predal besedo arhitektu 
Janku Rožiču, ki je posvet vodil. 

Janko Rožič, Odprti krog, je uvodoma dejal, da je posvet 
namenjen izmenjavi stališč o predlogih zakonov o urejanju prostora 
in o graditvi objektov, ki ju čaka druga obravnava v državnem 
zboru. Ob tem je poudaril, da se tovrstna zakonodaja pripravlja 
že deset let in da je še veljavna zakonodaja povsem zastarela, 
na kar je nedavno opozorilo tudi ustavno sodišče. Kljub številnim 
razpravam in predlogom strokovne javnosti - v destih letih je bilo 
pripravljenih že več kot dvajset osnutkov - pa predloga obeh 
zakonov ne prinašata prav nobenih sodobnih spoznanj na 
področju urejanja prostora in graditve objektov, je ocenil. Nadaljuje 
se stara praksa urejanja prostora, saj nova zakonodaja stroki 
celo zmanjšuje pooblastila.Tako predlog zakona o graditvi objektov 
poudarja vlogo investitorja kot najbolj odgovornega za uspešno 
gradnjo ter kasnejšo uporabo in vzdrževanje objektov. Obenem 
mu dovoljuje, da lahko svoje naloge zaupa komurkoli. Po njegovem 
mnenju ob tem manjkajo jasno določeni mehanizmi, s katerimi bi 
lahko branili javni interes znotraj prostora. Zaradi teh temeljnih 
pomanjkljivosti predlagane zakonodaje se je zavzel, da bi zakona 
vrnili v prvo branje. 

Aleksander S. Ostan, Odprti krog je opozoril, da je naša država 
izrazito majhna, nekakšen mikrokozmos, hkrati pa je izredno 
bogata in raznolika. Prav raznolikost pokrajine, kulturnih krajin, 
poselitve in njenih vzorcev je izjemna, pa tudi po biotski 
raznovrstnosti je Slovenija kar petkrat bogatejša od svojih sosed. 
Zato naš prostor zahteva še posebej občutljivo obravnavo oziroma 
drugačne pristope in postopke kot v državah, ki imajo skoraj 
neomejeno veliko prostora. 

Pri nas smo že leta priča problemu razpršene in nadomestne 
gradnje. Na vprašanje, kako vzpostaviti ravnotežje med tema 
dvema skrajnostima, ni splošnega odgovora, ampak je treba 
odgovore iskati v različnih okoljih. Ideal Slovencev je individualna 
hiša s svojim vrtičkom. Pri tem idealu vztrajamo tudi do absurdnih 
meja, pozabljamo pa na odnos do javnega prostora, do javnega 
dobrega, do skupnih socialnih, družbenih in likovnih vrednot 
bivanja. Primeri razpršene gradnje so ključni problem, ne samo v 
arhitekturno-likovnem, ampak predvsem v ekonomskem smislu, 
za vso infrastrukturo, ki postane hipertrofirana in ki je neurejena. 
Zakon na določen način sicer skuša reševati tovrstno problema- 
tiko, vendar vse preveč previdno, manjka pa mu odločna in jasna 
strategija. 

Omenil je tudi posege v naravo(peskokopi), spomnil je na eksplo- 
zijo gradenj na obrobjih mest in naselij ter kritično ocenil nere- 
ševanje težav v mestnih središčih. Po njegovem mnenju premalo 
pozornosti namenjamo aktivni in kakovostni oživitvi mestnih jeder 

in degradiranih območij ter gradimo še vedno zelo razpršeno, 
stihijsko in brez prave vizije. Na ta način selimo vsebino iz mestnih 
jeder na obrobja, s čimer središča izgubljajo urbano identiteto, ki 
bi jo lahko nadgrajevali na drugačen, sodoben način in ne zgolj z 
zanikanjem vsega, kar že je. 

Dejal je, da sicer veliko govorimo o potrjevanju vrednot in o tem, 
da moramo ceniti, kar imamo. Na tem gradijo tudi mednarodni 
dokumenti, ki jih sprejemamo, v praksi pa v veliki meri dopuščamo 
razgradnjo vsega kakovostnega. V mestih imamo ogromno praznih 
površin oziroma degradiranih območij, ki predstavljajo izjemne 
možnosti, ne samo za povezovanje mesta, za zgoščevanje, 
kakovostno rast in razvoj, ampak tudi za ureditev infrastrukture, 
tako kot jo urejajo sodobna mesta, tudi pod zemljo. 

Ni več vprašanje, ali tradicionalno ali modernistično mesto. Stvari 
je namreč mogoče kakovostno reševati na različne načine in z 
različnimi pristopi, zato posplošene zakonske dikcije ne pomenijo 
rešitve, ampak je treba probleme reševati v prostoru in iz njega, 
za kar mora priti do določenega premika na ravni zavesti in v 
zakonodaji. Priti bi morali do celovitega dolgoročnega pogleda na 
prostor in na bivanje v njem, je zaključil. 

Ira Zorko, Odprti krog, se je v svojem prispevku osredotočil na 
vprašanje arhitekture kot stroke v kontekstu nove zakonodaje in 
ocenil, da je v zakonu o graditvi objektov sploh ni zaznati. Zakon 
veliko govori o investitorju, malo pa o stroki, ki je usposobljena in 
se je kot poklic izoblikovala skozi stoletja. 

Dejal je, da sta s kolegom Rožičem pred kratkim na občino nesla 
projekt za en sam objekt, pa je bila škatla z vsemi dokumenti 
težka skoraj dvajset kilogramov. Toda med dokumenti ni bilo niti 
ene slike tega objekta. Edina, ki sta vedela, kakšna bo hiša v 
resnici, sta bila ona dva kot arhitekta. Ostalih to tudi ni zanimalo, 
opraviti so morali samo svoje parcialno delo. 

V nadaljevanju je izpostavil problem nadomestne gradnje z vidika 
izgube ogromnega dela stavbne dediščine, ki je predlog zakona 
sploh ne omenja, ampak na prostor gleda kot na surovino, kot da 
prej na tem prostoru ni bilo nikogar in se na njem ni nič dogajalo. 
Naš prostor je izjemen, je dejal, in njegovo kakovost lahko 
primerjamo z našim jezikom, ki je kot narodova kakovost veliko 
bolj cenjen. 

Poudaril je, da bi moral biti naš prvi korak natančna ocena stanja, 
na osnovi katere bi morali odgovoriti na vprašanje, kam želimo 
oziroma kaj moramo storiti. Ocena stanja bi se morala odražati v 
resoluciji in kasneje v prostorski politiki, ki pa še ni sprejeta in 
tako nima prave veljave, mi pa že sprejemamo zakon, ki bi moral 
upoštevati omenjeno kritično oceno stanja in zajeti vse nujno 
potrebne spremembe za izboljšanje odnosa do urejanja prostora. 
Predlog zdaj ne zajema niti tistih kakovosti, ki so v prostoru že 
prisotne, kar je še en dokaz, da zakon gleda na prostor kot 
surovino in ne kot na že prisotno kakovost. 

Janko Rožič je dejal, da je bila v razpravi večkrat poudarjena 
prevlada investitorskega interesa. Če gledamo na slovenski 
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prostor s tega stališča, je stroki težko usmerjati ključne procese. 
Ocenil je, da moramo za bistveni preobrat pri urejanju prostora 
prepoznati ključne notranje zakonitosti prostora in se začeti 
zavedati etične dolžnosti slehernega, ki je odgovoren za 
umeščanje stvari v prostor, in opozoril, da v prostor, kjer stvari 
obstajajo že stoletja, danes lahko posega praktično vsak. Vprašal 
se je, ali lahko s prostorskimi instrumenti zagotovimo pogoje, ki 
bodo stroki omogočili dovolj časa za soočenje vseh projektov in 
za vzpostavitev usklajenih procesov umeščanja stvari v prostor. 
Verjetno ni naključje, da sili ogromno avtomobilsko dirkališče na 
Kras, da se poskuša umeščati veliko igralnico ob Lipico ali 
tekmovalni bazen na sam rob Tivolija in da želijo ob izjemnem 
blejskem jezeru postaviti umetno tehnično stvaritev. Če torej vlada 
zgolj trenuten interes obračanja sredstev, potem res obstaja velika 
nevarnost, da je prostor, ki je naš ključni naravni vir, obravnavan 
kot surovina, je poudaril. Dejstvo je tudi, da se večina naših mest 
navznoter prazni, navzven pa izjemno hitro širi, vzrok za to pa so 
sistemske napake, tudi pri financiranju občin. Logično je, da prihaja 
do številnih sprememb namembnosti zemljišč, saj so nova 
zemljišča zanimivejša za urbanizacijo, kot zemljišča znotraj naselij. 
Da bi vse to preprečili, je treba pripraviti celovit prostorski sistem. 

V nadaljevanju je naštel še nekatere pomanjkljivosti predlagane 
zakonodaje. Kot prvo je omenil primer, ko je za drugo branje 
izpadel člen, ki je določal, da vlada lahko pripravi prostorsko 
politiko, ni pa po zakonu tega dolžna storiti. Čeprav je bila dikcija 
po svoje zanimiva in za vlado neobvezujoča, je bila očitno odveč, 
kar pomeni, da ne bo mogoče pripraviti širše prostorske politike, 
ki bi jo še kako potrebovali. 

Kot drugo pomanjkljivost je navedel, da se investitorja ne sme 
omejevati pri nobeni točki, kar je še posebej opazno v tistem delu 
zakona o graditvi objektov, ki natečaje določa kot srečanja z 
javnimi interesi za izbiro najboljših rešitev. V predlogu zakona je 
namreč zapisano, da mora biti v natečajni strokovni ocenjevalni 
skupini več kot polovica članov s strani investitorja, čeprav bi 
morala prevladati stroka. Prepričan je, da so s takim določilom 
arhitekti, krajinski arhitekti in urbanisti postavljeni v izjemno težko 
in nehvaležno vlogo, saj zakon sam odpira možnost, da nekateri 
zatajijo svoje strokovno prepričanje, ko nastopijo v vlogi investitorja. 
V obrazložitvi zakona sicer piše, da zakon povzema nemško 
zakonodajo, vendar česa takega v nemškem zakonu ni. Na koncu 
je dodal, da podrobnosti, ki jih je navedel, kažejo, da se bodo 
negativni trendi, ki jih že opažamo v prostoru, nadaljevali. 

Prof. dr. Peter Flster, Fakulteta za arhitekturo, je govoril o ra- 
zmerju med tistim, kar že obstaja v našem prostoru, in tistim, kar 
želimo zgraditi. Poskusil je odgovoriti na vprašanje, ali se zakon 
nanaša le na prihodnje gradnje, ali pa določa tudi ravnanje z že 
obstoječo arhitekturo. 

Opozoril je na povzetek deklaracije, ki so jo sprejeli ministri za 
regionalni razvoj na evropski ravni, v kateri je jasno povedano, 
da je vse podedovano pomembno, ne samo kot moralna in kulturna 
dediščina, ampak tudi kot ekonomska dediščina oziroma kot 
ekonomsko izhodišče za urejanje prostora. Varstvo in ustvarjalno 
gospodarjenje s tem, kar že imamo, naj bi bilo eno izmed orodij, s 
katerimi bi preprečili uniformiranost in razčlovečenje prostora. 

Poleg ohranjanja identitete je eden od ciljev celostnega pogleda 
na trajnostni razvoj in celostno varstvo realen pogled na prostor 
in na to, kar imamo. Poudaril je, da z racionalno prenovo ohranimo 
kulturno dediščino ter veliko prihranimo pri energetskih, okoljskih 
in finančnih vlaganjih. 

Na Fakulteti za arhitekturo so sodelovali pri predhodnih pripravah 
nove zakonodaje in izdelali več analiz, ki so pokazale, da je treba 
pri urejanju prostora v Sloveniji upoštevati, da je več kot polovica 

površine države bogata s kulturno dediščino. Ko so pripravljali 
priročen zemljevid, so ugotovili, da ima več kot sedemsto naselij 
tolikšen delež ohranjene dediščine, da bi z njeno prenovo prihranili 
več kot dvajset odstotkov naložbene vrednosti pri vsem, kar si 
želimo pridobiti v naslednjih desetletjih. 

Poudaril je, da je v Sloveniji danes vsaj 23 odstotkov obstoječega 
stanovanjskega sklada tako kakovostnega, da je prenova najbolj 
smotrna oblika razvoja oziroma varstva, v kar so vključeni tudi 
vsi že spomeniško zaščiteni objekti.To pomeni, da lahko v Sloveniji 
v tem trenutku s prenovo pridobimo 150.000 stanovanjskih enot, 
brez gradnje novih. 

V nadaljevanju je s primeri dokazoval, kaj to pomeni v prostorskem 
smislu. Na Krasu je prenova za več kot polovico zgrajenih stano- 
vanjskih objektov pokazala investicijsko, prostorsko in vsebinsko 
boljše rezultate, ob tem pa se je ohranila tudi identiteta kulturno 
pomembne dediščine. 

Predstavil je tudi primer Ljubljane, ki bi lahko na različnih ravneh 
pridobila dvajset odstotkov cenejše prostore, kot jih pridobiva z 
novogradnjo, v katero je treba všteti pripravo zemljišča, komunalno 
opremo in vse ostalo, kar sodi zraven. 

Poleg tega ima Ljubljana tudi znotraj obstoječe strukture mesta 
veliko degradiranih površin, na katerih bi lahko zgradili vse, kar 
zdaj gradimo na novih površinah. Prenova približno petine teh 
površin bi prestolnici omogočila boljše okolje in boljše pogoje za 
vračanje k urbanosti. Podoben primer je Škofja Loka, kjer so v 
sodelovanju z vrsto evropskih komisij skušali ugotoviti, kako 
izvajati prenovo v mestu, ki ima izjemno kulturno dediščino na eni 
strani, na drugi pa velike možnosti sodobnega razvoja. To so 
podatki, ki jih mora nadgraditi tudi zakonodaja, predvsem s 
podzakonskimi akti. 

Ker je bil prof. dr. Boris Gaberščik zadržan, je Janko Rožič 
prebral del njegovega pisnega prispevka o prenovi s stališča z 
urbanizma. Takole je zapisal: 

"Iz te pravne, socialne, ekonomske, finančne, funkcijske, grajene, 
strukturne in organizacijske ter tehnično- metodološke problema- 
tike in vsebine je razvidna velika sestavljenost celotnega sistema 
prenove, ki v predlaganem zakonu o urejanju prostora pravno ni 
obdelana. S tem pa se odpira vprašanje ustreznosti in praktične 
vrednosti predlaganega zakona kot temeljnega akta o urejanju 
prostora. Odprto ostaja tudi vprašanje ustreznosti predloga 
zakona glede na dejanske probleme urejanja razvoja naših mest 
in vasi. Odpira se vprašanje potrebnega novega zakona o 
kompleksni prenovi slovenskih mest in vasi, kajti, kar se sedaj 
dogaja pod okriljem prenove, je le skromna zaščita objektov in 
popravljanje fasad ali, kot bi parafraziral, postavljanje Potemkinovih 
vasi. Za temi fasadami in objekti pa se dogajajo socialne, 
gospodarske, lastniške, funkcijske, okoljske in tehnične drame, 
ki kažejo, da država in občine problema pravne strukturne 
prenove sploh ne obvladajo. 

V tem pogledu daleč zaostajamo za deželami v EU. Položaj je 
toliko bolj paradoksalen, ker imamo na področju načrtovanja 
prenove usposobljene profesionalne ljudi in dovolj znanja. Očitno 
je, da predlagatelj zakona teh subjektov in znanja ni znal vključiti 
v pripravo predloga zakona. Sicer pa je predlog zakona tudi v 
nekaterih drugih temeljnih vsebinah nedomišljen, vendar mi čas 
in kraj ne dovoljujeta širše obrazložitve. 

Državni zbor je že sam ob prvem branju Izrazil zahtevo, da predla- 
gatelj preuči možnost spremembe naziva zakona. Zakon naj se 
ne bi imenoval zakon o urejanju prostora, temveč zakon o prostor- 
skem redu. Predlagatelj tega razumnega predloga ni upošteval. 
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kljub šibki argumentaciji. Prostorski red namreč ponuja še vedno 
kot nek operativni akt, ki bi sledil prostorskim aktom, čeprav 
prostorskim aktom sledi operativni odlok in se tu ustvarja neka 
nerazumljiva dvojnost. Medtem je red v prostoru ali prostorski 
red tista temeljna zakonska vsebina, ki je obvezno vodilo za 
urejanje in načrtovanje prostora in za vse druge ukrepe operativne 
narave. Vsi prostorski akti so le metodološka orodja za vzpostav- 
ljanje vsakokratnega prostorskega reda, bodisi obstoječega ali 
anticipiranega. Mislim, da predlagatelj tega sistemskega problema 
ni doumel in ni izpolnil pričakovanj poslancev državnega zbora in 
strokovne javnosti. Zato predlog zakona po sedanji sistemski 
dikciji brez ponovnega strokovnega preverjanja ni primeren za 
drugo branje. 

Moj predlog je, da se drugo branje odloži do jeseni in s tem odpre 
možnost za kvalitativne izboljšave sistemske narave ter odpravo 
nekaterih pomanjkljivosti in nejasnih določil. Ne vidim nobenega 
argumenta, da ne bi s sprejemom zakona počakali še nekaj 
mesecev, če smo na zakon čakali nekaj let. Še posebej zato, ker 
je Slovenija na področju prostorskega reda suverena država, v 
tej materiji pravno samostojna in ni vezana na prilagajanje 
pravnemu redu Evropske unije, tako kot pri predpisih o varovanju 
okolja." 

Miran Gajšek, Društvo urbanistov Slovenije, je v svoji razpravi 
največ pozornosti namenil trem pooblastilom oziroma licencam. 
Dejal je, da mora zakon o urejanju prostora jasno določiti licence 
za opravljanje arhitekture in urbanističnega oblikovanja, za oprav- 
ljanje in načrtovanje krajinske arhitekture ter za opravljanje 
urbanističnega in prostorskega načrtovanja, ker bodo sicer 
slovenski prostor urejali diletanti in ne strokovnjaki. Glede na to, 
da dela na mestni občini v Celju, torej na lokalni ravni, in da pozna 
položaj tudi drugod, ve, da se s prostorom pogosto ne ukvarjajo 
strokovnjaki. Zato je treba uzakoniti dejavnost prostorskega in 
urbanističnega načrtovanja. Tako je tudi v 13 državah Evropske 
unije z zakonom urejeno pooblastilo oziroma licenca za urbanizem 
in prostorsko načrtovanje. Ni pa nujno, da si za to arhitekt ali 
krajinar, je dodal. 

Glede načrtovanja na državni ravni je menil, da je v predloženem 
zakonu dobro opredeljeno, imel pa je pripombo na regionalno in 
občinsko raven. Ker je v Sloveniji 197 občin in ker se proces 
ustanavljanja novih nadaljuje, se je vprašal, ali so manjše občine 
z vidika kadrovske zasedbe sploh sposobne urejati prostor. 
Opozoril je, da nimamo vmesne, regionalne ravni, na kateri bi se 
združevali strokovnjaki in kjer bi občine imele ključno vlogo pri 
reševanju prostorskih problemov. Po njegovem mnenju bi moral 
zakon o urejanju prostora uzakoniti sodelovanje na regionalni 
ravni in urejanja prostora ne bi smel prepuščati zgolj volji občin. 
Predlagal je, da bi se pri tem zgledovali pri ministrstvu za 
gospodarstvo, ki je že določilo tako imenovane statistične regije. 
Sam ne vidi razlogov, zakaj se temu ne bi prilagodili tudi prostorci, 
saj je ta praksa dokazano uspešna v državah Evropske unije. 

V smislu replike na razpravo o stezi za Formulo 1 in velika 
nakupovalna ter zabaviščna središča se je vprašal, ali v Sloveniji 
res ne bi smeli imeti kaj takega. Prepričan je, da lahko, vendar le 
v primeru, če država ali občine nastopajo kot "developer" in 
razmišljajo, kam bi te dejavnosti umestili, ne pa, da jih zasebni in 
drugačni investitorji umeščajo tja, kjer jim ustreza. Potrebna je 
torej aktivna vloga države, občin in regij pri povezovanju prostor- 
skega načrtovanja z gospodarskim in socialnim razvojem. 

Borut Šante), Inštitut za pravo okolja, je zakon o urejanju 
prostora ocenil s pravnega vidika. Menil je, da niti ni slab, saj 
vključuje nekaj zelo dobrih rešitev, denimo instrumente za 
pridobivanje zemljišč In za njihovo usposabljanje. Med pomanj- 

kljivostmi zakona pa je opozoril na sistem usmerjanja poselitve, 
saj po njegovih besedah manjka nekaj, da bi sistem bolje deloval. 

V zvezi s tem je dejal, da se je kot pravnik želel izogniti mnogim 
poimenovanjem in se je odločil, da bo različne gradnje in poselitve 
enostavno poimenoval načrtna in nenačrtna gradnja. Načrtna je 
tista, ki jo s prostorskimi načrti vnaprej predvidimo in jo usmerimo 
na tista območja, ki smo jih predvideli, in v obliki, kakršno smo 
predvideli. Nenačrtna pa je tista, ki se dogaja sama po sebi, ko 
poselitve ne načrtujemo ter stavbna zemljišča in hiše kar kapljajo 
v prostor. 

Pri tem je poudaril, da ne govori o črnih gradnjah, in to ponazoril s 
primerom iz Litije, o katerem je bral v Delu. V Litiji so zgledno vodili 
postopek sprememb in dopolnitev prostorskega plana. Zgodilo 
pa se je, da je na občino prispelo 288 zahtev občanov, da se 
njihovo kmetijsko zemljišče spremeni v zazidalno. Ljudje namreč 
želijo zemljo, ki so jo kupili, podedovali ali dobili v dar, spremeniti iz 
neuporabne v uporabno stavbno zemljišče. Od vseh prispelih 
zahtev je 158 takih, ki želijo namembnost zemljišča spremeniti 
daleč stran od že zazidanih območij. Občina je v skladu z 
zakonskimi kriteriji skrbno preučila vse primere in ugotovili so, da 
bo mogoče ustreči le 101 od 288 zahtev. 

Med instrumenti za usmerjanje poselitve na območja, ki so 
primerna, je omenil tri najpomembnejše: 

1. Merila, določena v zakonu in podzakonskih aktih na ravni 
države in na ravni občine, o tem, kje se lahko in kje se ne sme 
graditi. 

Z Merila oziroma načini za vzpostavitev primerne ponudbe 
zemljišč: komasacija, predkupna pravica in davčni instrumenti. 
Za slednje je menil, da so v zakonu relativno dobro opredeljeni. 

3. Nadzor posegov - izdajanje gradbenih dovoljenj in inšpek- 
cijski ukrepi. 

Če katerega koli od teh treh meril nimamo oziroma če kateri od 
njih slabo deluje, se lahko poslovimo od kakršnekoli zamisli o 
usmerjanju poselitev. Še vedno bomo imeli razpršeno gradnjo in 
vrsto problemov, ker nadzor ne bo možen. 

Poudaril je, da ta merila nujno potrebujemo še predno bo zakon o 
graditvi objektov zaživel in se bodo začela izdajati gradbena 
dovoljenja po novem. Kljub temu, da tudi sam sodeluje pri 
oblikovanju teh meril, je ocenil, da še vedno niso uspeli pripraviti 
podzakonskih aktov, ki bi morali urejati načine določanja pose- 
litvenih območij in vrste objektov, ki se lahko gradijo zunaj njih. 

Opozoril je še na izredno velik problem sedanjih stavbnih zemljišč, 
ki so že ali pa še niso pozidana, in ki bodo v prihodnje ostala zunaj 
poselitvenih območij. Tako je, na primer, nekdo kupil parcelo za 
petdeset tisoč evrov. Potem sprejmemo novi zakon o urejanju 
prostora, novi državni in občinski prostorski red, in človek kar na 
lepem ugotovi, da njegovega stavbnega zemljišča ni več in da na 
tem mestu ne more graditi. Novi zakon namreč sploh ne predvide- 
va stavbnih zemljišč. S stališča lastnika takega zemljišča je to 
razlastitev ali celo kraja. Zaradi takih primerov, ki jih verjetno ne 
bo malo, bo to velik problem, ki bi ga morala država rešiti pred 
sprejemom zakona, ker bo sicer zadeva kmalu pred ustavnim 
sodiščem. 

Andrej Prelovšek, Inštitut za urejanje prostora, je v svojem 
prispevku izpostavil razvojni vidik in konkurenco regij v Evropi. V 
združeni Evropi bodo za investitorje tekmovale regije, ki bodo 
imele svoj prostor in bodo poskušale pridobiti tiste investitorje, ki 
bodo imeli za državo poseben pomen. 

Že zdaj smo priče skupnemu evropskemu tržišču prostora oziro- 

29 



ma lokacij, ki jih ponujajo posamezne regije, in investitorjev, ki se 
gibljejo. Zavedati se moramo, da nekatere investitorje potrebujemo, 
in to tiste, ki odpirajo nova delovna mesta, ki ne obremenjujejo 
okolja oziroma ga celo izboljšujejo in ki dvigujejo ugled regije. 
Menil je, da bodo tovrstni investitorji ob predvideni novi zakonodaji 
pri nas izpostavljeni določenemu tveganju. Zakaj? Nekdo bo želel 
začeti z določeno pozitivno proizvodnjo, ki bo pomenila deset 
novih delovnih mest. Za predvideno zemljišče in nepremičnino bo 
plačal sto milijonov, za projekte pa še deset milijonov tolarjev, šele 
nato bo šel po gradbeno dovoljenje. Tako je po njegovem mnenju 
določeno v zakonu. Takrat pa bo izvedel, da tega, kar si je zamislil, 
ne bo mogel uresničiti. Pred tem tovrstne informacije ne more 
uradno dobiti, ker mu samo preberejo, kar je zapisano v prostor- 
skem načrtu. V drugih državah, v katerih obstaja tekmovanje 
regij, imajo za določena vprašanja možnost dobiti neke vrste 
predodločbo oziroma investitor od pristojnega organa dobi potrdilo 
na osnovi idejnega projekta. 

Drugi problem, ki tudi še ni rešen, pa so neupravičeni dobički 
lastnikov zemljišč, saj je splošno znano, da se cena zemljišča 
zviša, takoj ko le-to postane zazidljivo. Pritiski na spremembo 
namembnosti pa so veliki. 

V zvezi s predlogoma zakonov se je zavzel, da ne čakamo več, 
da dozorele stvari takoj vnesemo in zakona sprejmemo. Stvari, ki 
še niso povsem dorečene, pa lahko postopoma vnašamo v 
zakonodajo. 

Grega Košak, predsednik Društva arhitektov Ljubljana, je 
poudaril, da pri nas že tradicionalno velja določena neusklajenost 
med deklarativnostjo dokumentov in njihovim uresničevanjem v 
praksi. Zato je izrazil bojazen, da bomo z novo zakonodajo, s 
katero pravzaprav uzakonjamo škodljive trende kratkoročnih 
kapitalskih interesov, storili korak nazaj in ne naprej. Vprašal se 
je, ali res želimo imeti celotno Slovenijo v nekaj letih takšno, kot je 
danes obrobje italijanskih avtocest med Milanom in Monfalconom, 
ki je naključna zmes poslovne, stanovanjske in trgovske dejav- 
nosti, oropana vse dediščine in bivalne kulture, kar je prav gotovo 
posledica kapitalskih interesov. 

V nadaljevanju se je oprl na opozorilo profesorja Fistra o meta- 
stazni strukturi, ki je v velikem delu ravninske Slovenije, ljubljanske 
in celjske kotline, Savinjske doline, ptujskega in mariborskega 
polja iz nekdanje strukture členjenih poselitev mest, trgov in vasi 
že ustvarila hierarhično metastazno strukturo v mestih in naseljih. 
Le-ta imajo bolj tipologijo nekega losangeleškega megalopolisa, 
kot pa okolja, v katerem bi jutri želeli živeti. Ali je zamenjava tega 
razpršenega stanovanjskega bivalnega vzorca res stvar vpra- 
šanja osnovne ideološke naravnanosti obeh posegov v prostor, 
ki jih bomo določili z zakonom o urejanju prostora in z zakonom o 
graditvi objektov? 

Izidor Jerala, Društvo krajinskih arhitektov Slovenije, je uvo- 
doma ugotovil, da oba zakona pred drugim branjem vsebujeta 
toliko novosti, ki izboljšujo delo na tem področju, da bi se težko 
pridružil tistim, ki predlagajo ustavitev sprejema oziroma vrnitev 
obeh zakonov v prvo obravnavo. V Društvu krajinskih arhitektov 
si želijo, da bi bila zakona končno sprejeta in da bi lahko začeli 
delati. Pridružil se je tistim predgovornikom, ki so dejali, da je 
zakone mogoče dopolnjevati. 

V nadaljevanju je izpostavil sistem odločanja in medresorsko 
usklajevanje. Dejal je, da je predlagatelj zelo smelo rešil tehtanje 
javnih in zasebnih koristi, in se vprašal, zakaj ni tako rešil tudi 
tehtanja javnih in zasebnih interesov med seboj. 

Predložena zakonodaja predvideva tudi situacijo, do katere pride, 

ko ni mogoče uskladiti soglasij k nekemu prostorskemu doku- 
mentu. Predvideno je, da v takem primeru minister za okolje in 
prostor predlaga vladi oziroma župan občinskemu svetu, da vlada 
oziroma svet o tem odločita sama in tako posežeta na področje 
določenih soglasodajalcev in njihovih temeljnih nalog. Kaj to pomeni 
v praksi, je najprej ponazoril s primerom predloga ministra za 
okolje in prostor ministru za finance za ureditev davčne politike 
na tem področju, pa ga je slednji zavrnil. Nadalje je opisal, kaj se 
zgodi v primeru občinskega prostorskega načrta. Če zanj ni so- 
glasja, ne morejo predložiti popolne vloge na urad za državno 
prostorsko načrtovanje in postopek se ustavi. Omenil je še kon- 
fliktne interese posameznika, ki želi zvečer peš v kino, sicer pa 
želi stanovati v naravi, ob jezeru, usklajevanje teh konfliktnih 
interesov pa je prednostna naloga države in nikakor ne lokalnih 
skupnosti in investitorjev. 

V zvezi s pooblastili oziroma licencami pa je poudaril, da je o njih 
še potrebno razmisliti. Področje presoje o vplivu na okolje je 
namreč standardizirano s pooblastili, prav tako študije za celovito 
presojo o vplivu na okolje. Vendar se zgodi, da investitorji v primeru, 
ko poročilo zanje ni pozitivno, naročijo novo pri drugem poobla- 
ščenem izdelovalcu in tako naprej. 

O postopku sprejemanja obeh zakonov pa je menil, da lahko 
napovedani amandmaji povsem spremenijo zakona, tako da ju 
sploh ne bomo več prepoznali. 

Dr. Viktor Pust, Matična sekcija arhitektov - Inženirska zbor- 
nica Slovenije, je menil, da oba zakonska predloga prinašata 
določene izboljšave pri določanju posebnosti arhitekturno 
urbanistične stroke. Vendar ob tem ne upoštevata tistih posebnih 
pogojev in potrebnih omejitev v tej dejavnosti, ki so v evropskem 
prostoru že uveljavljene ter so potrebne za zagotavljanje varovanja 
javnega interesa in za kakovostno načrtovanje v prostoru. Zakon 
razen zbornice ne prinaša rešitev, ki bi resnično izboljšale razmere 
v dejavnosti in s tem tudi kakovost načrtovanja. 

Opozoril je, da smo v obdobju divjega liberalizma, v katerem zasebni 
trg različnih komercialnih interesov povsem prevlada nad javnim 
interesom za kakovost postopkov. Merila za pridobi-vanje projektov 
na javnih razpisih so neprimerna, ker prevladuje kriterij najnižje 
ponudbene cene, in to se negativno odraža v prostoru. 

Med zanj spornimi zadevami v zakonu o graditvi objektov, ki bi jih 
bilo treba dopolniti, je izpostavil 34. člen zakona, ki se nanaša na 
vrste izključevanj. Menil je, da je treba zagotoviti izključevanje 
dobičkonosnih interesov, ki negativno vplivajo na javni interes na 
tem področju. Zakonski predlog namreč obravnava arhitekturno- 
urbanistično načrtovanje in projektiranje kot navadno gospodar- 
sko, dobičkonosno storitev. V tujini uvodni deli zakonov običajno 
določajo, da je varovanje naravne in kulturne dediščine v poseb- 
nem javnem interesu za kulturo prostora. Zato država nadzira 
dejavnost tako, da ji predpisuje posebne pogoje, z namenom 
preprečevanja konfliktnosti gospodarskih interesov na škodo 
javnega interesa. Država načrtovalcem oziroma arhitektom zago- 
tavlja strokovno neodvisnost in tako imenovane tarifne pogoje, ki 
so potrebni za kakovost projektov, v primeru javnih natečajev in 
razpisov pa določa tudi posebne pogoje za izbor najboljših rešitev, 
ne pa samo kriterija najnižje cene. Pri nas pa tako že veljavna 
zakonodaja kot tudi predlog novega zakona v 34. členu določata, 
da arhitekt oziroma družba, ki ima vpliv na urbanistično- 
arhitekturne rešitve in gostoto pozidave, lahko istočasno nastopa 
kot prekupčevalec z zemljišči, investitor ali izvajalec za trg oziroma 
vstopa v gradbeniški inženiring in tako zastopa povsem 
komercialne interese gradbenih izvajalskih podjetij, ki pogosto 
oziroma praviloma ne upoštevajo niti tako imenovanih tarifnih 
pogojev za primerno kakovost. Vse to se negativno odraža na 
kakovosti projektov. Zato je predlagal, da je treba 34. člen dopolniti 
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tako, da se družba, ki je registrirana za dejavnost arhitekturno- 
urbanističnega načrtovanja, ne bi smela ukvarjati z nakupi, prodajo 
in posredovanjem nepremičnin, z izvajanjem gradbenih del ter s 
trgovino ali proizvodnjo gradbenih elementov. Projektant ne sme 
biti interesno povezan s temi družbami na osnovi gospodarskih 
interesov - to je alfa in ornega stroke v Evropi. 

V matični sekciji arhitektov v Inženirski zbornici Slovenije so tudi 
prepričani, da bi moral 24. člen zakona projektantu zagotoviti 
večjo odgovornost in strokovno neodvisnost, saj bi bili šele s tem 
zagotovljeni pogoji za ustanavljanje in združevanje samostojnih 
projektantov v strokovne asociacije. 

V zvezi z združevanjem v poklicno zbornico bi morali v 112. 
členu ločiti vlogo strokovne poklicne inženirske zbornice od 
gospodarske oziroma obrtne zbornice. 

Posredoval je še pripombo k 33. členu, ki sodi v poglavje o 
določanju natečajev.To poglavje bi bilo treba razširiti tudi na razpise 
za področje arhitekturno-urbanističnega načrtovanja. Razpisi so 
namreč oblika natečajev in so zelo razširjena oblika pridobivanja 
dela v Evropi. Strinjal se je z nekaterimi predgovorniki, da je treba 
stroki v okviru natečaja zagotoviti primerno vlogo in večino. Zakon 
sicer predvideva, da je stroka v večini, vendar ni poudarjeno, da 
gre za neodvisno stroko. Kot primer je navedel neko francosko 
uredbo, v kateri natančno piše, da morajo biti strokovnjaki v žiriji 
neodvisni od investitorja. 

Vlado Krajcar, Inženirska zbornica Slovenije, se je predstavil 
kot diplomirani inženir arhitekt, po statusu pa samostojni ustvar- 
jalec v kulturi. Ta status mu namreč omogoča plačevanje zava- 
rovanja in davkov, ne omogoča pa mu dejanskega opravljanja 
njegovega poklica. Dejal je, da s tem statusom ne more izdelati in 
vložiti v postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja niti projekta 
prizidka h garaži, ne glede na to, da izpolnjuje vse pogoje za 
odgovornega projektanta in mu je strokovna zbornica podelila 
celo žig. Da bi bil projekt popoln, potrebuje namreč še žig 
projektantskega podjetja, pravne osebe, s katero sklene pogodbo 
o sodelovanju ali ga ustanovi sam. 

Z opisom svojega položaja je želel pokazati absurdno situacijo. 
Registracijo dejavnosti arhitekturnega projektiranja namreč 
premorejo mnogotera podjetja, pravne osebe; od tistih, ki so jih 
ustanovili arhitekti in jim je arhitekturno načrtovanje osnovna, 
pogosto tudi edina dejavnost, do drugih, ki jim je to postranska 
dejavnost ali so to dejavnost registrirali za vsak primer, in tistih, ki 
jim je projektiranje objektov ključ do velikih poslov. 

Različni so tudi pristopi. Nekateri k načrtovanju pristopajo 
poglobljeno, tehtno, iščejo najboljšo rešitev za konkretno nalogo 
in lokacijo. Drugi pristopajo k nalogi bolj tržno, hitro in kar se da 
poceni, lahko tudi zastonj, če je v ozadju izvedba, saj se vrednost 
projekta večkratno povrne. Rezultat tekme za naročila in projekte 
med prvimi in drugimi je popolnoma jasen. Zato je v Sloveniji v 
povprečju zelo malo dobre arhitekture, prevladujejo pa tržne 
rešitve. Skupek pravil, meril in postopkov naročil, zlasti javnih 
naročil, ne omogoča kakovostnega pristopa, ne vzpodbuja 
kakovostne arhitekture in ostalih posegov v prostor. 

In kako si naročnik izbira arhitekta? Zasebni investitor ali občan 
po lastnem okusu in ceni. Pri nekaterih prevlada okus, pri večini 
pa cena. Za državo je značilno, da nima okusa in si snovalce 
rešitev izbira predvsem po kriteriju najnižje cene, seveda ob 
izpolnjevanju kopice formalnih pogojev. Državo zanima vse, le 
rešitev ni tako pomembna. Vendar, je poudaril, mestna ureditev, 
bolnica ali šola niso tržno potrošno blago, ki se ga uporabi in 
zavrže. Posegi v prostor so trajni in napake težko popravljive. 

Levji delež krivde za takšno stanje stroke je po njegovem mnenju 
v zakonu o javnih naročilih. Pričakuje, da bosta obravnavana 
zakona postavila nove temelje stroki, od poslancev, vlade in 
ministrstva pa pričakuje podporo naslednjim rešitvam: 

1. V zakonodajo je treba postopoma vgraditi javni natečaj kot 
edino oziroma prevladujočo metodo izbora vsestransko 
najboljše rešitve za denar iz proračuna. 

2. Arhitekturno-urbanistično stroko je treba vzpostaviti kot avto- 
nomno in neodvisno od podjetniških interesov in špekulacij 
ter ji zaupati pooblastilo in naložiti odgovornost za posege v 
prostor. 

3. Določiti je treba pogoje in omejitve za opravljanje dejavnosti 
projektiranja in prostorskega načrtovanja; zaščititi naziv in 
vzpostaviti status arhitekta, ki opravlja dejavnost, bodisi kot 
posameznik, podobno kot odvetnik, bodisi se združuje v 
arhitekturna projektantska podjetja (pravne osebe) katerekoli 
oblike, z omejitvijo, da ta podjetja lahko ustanovijo le nosilci 
licenc ter upoštevaje nezdružljivost dejavnosti. Takšna 
ureditev je prisotna v večini evropskih držav. 

4. Država mora priznati minimalno potreben čas za domišljeno 
načrtovanje rešitev in za javna naročila ter s tem preprečiti 
nadaljnjo erozijo strokovne ravni projektov in posledično 
objektov, ki po njih nastajajo. 

Jože Novak, državni sekretar za prostor na ministrstvu za 
okolje, prostor in energijo, je udeležence posveta najprej 
seznanil z dejavnostjo ministrstva in dokumenti, ki so že sprejeti 
ali pa jih pripravljajo v kontekstu nove zakonodaje. Tako je vlada 
že sprejela oceno stanja oziroma resolucijo o politiki na področju 
urejanja prostora in del te politike je tudi predložena zakonodaja. 
Pripravljajo vrsto podzakonskih aktov, v ustanavljanju je sektor 
za področje urejanja prostora, na področju stanovanjske gradnje 
niso pripravljeni samo že večkrat omenjeni programi, ampak so 
že pripravljeni konkretni ukrepi, s predpisi Evropske unije pa se 
usklajujejo tudi gradbeni predpisi. Ob tem je dodal, da je Slovenija 
že vključena v številne evropske informacijske tokove in da 
predseduje tudi ministrom CEMOTA. V tej vlogi naša država za 
konferenco, ki bo v Ljubljani, pripravlja in usklajuje tudi zaključni 
dokument, ki bo določal principe trajnostnega ali vzdržnega 
razvoja na lokalni in regionalni ravni. 

V zvezi z inženirsko zbornico je poudaril, da je temeljni namen, da 
se vodilni strokovnjaki v zbornici organizirajo in zagotovijo svoj 
delež k dvigu kakovosti. Na ministrstvu za okolje, prostor in energijo 
že zdaj vzpodbujajo več inštitucij, da bi pripravile programe za 
došolanje oziroma usposabljanje že zaposlenih delavcev na 
občinski ravni, in pričakujejo, da bo svoj delež dala tudi univerza. 

Ko je govoril o zakonih, je še posebej poudaril, da predlagatelj ni 
želel dati prednosti nobenemu od posameznih udeležencev v 
kateremkoli postopku, še najmanj pa investitorjem nasproti stroki. 
Že na začetku predloga zakona o urejanju prostora piše, da 
morajo biti vse odločitve na področju urejanja prostora strokovno 
pretehtane in da morajo biti za vsako odločitev izdelane strokovne 
podlage. Noben občinski akt ne more biti sprejet brez strokovnih 
podlag, ki jih podpišejo ljudje s strokovno licenco. Že pri tem dobi 
investitor prvi odgovor, ali bo uspel, ne pa šele v upravnem 
postopku pri izdaji gradbenega dovoljenja. V zakonu tudi piše, da 
se morajo tehtati javni in zasebni interesi in da zasebni ne smejo 
prevladati nad javnimi. To je zakonsko določilo, ki negira stališče, 
da ima kdo kakršnokoli prednost. S predgovorniki se ni strinjal 
tudi glede tega, da naj bi zakon podpiral širitev navzven, saj je v 
določenih členih zapisano, da imata prednost prenova in sanacija 
degradiranega prostora. 

Glede davčne politike je predstavil idejo, da bi davčno stopnjo pri 
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posredovanju z nepremičninami dvignili z dveh na 2,5 odstotka, 
kar bi pomenilo, da bi bil dohodek občin približno enak, kot je zdaj 
z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča. Večji dobiček 
tistih, ki bi svoja zemljišča prodali prej kot v treh letih, pa bi bil 
obdavčen kot dodatni dobiček, če bi se v tem času vrednost 
imetja s preprodajo dvignila. 

Glede natečajev, je dejal, da tudi v državnem zboru niso naklonjeni 
rešitvi, da bi bili natečaji edina rešitev, kar še posebej velja, če bi 
jih za investitorja izvajala tretja oseba. Menil je, da bo treba najti 
kompromisno rešitev, ki bo prispevala k prevladi stroke; če ima 
le-ta svojo etiko, v nobenem primeru ne bo podlegla, ne glede na 
to, kdo jo bo imenoval. 

Kot zelo pomembno dejstvo je poudaril, da je to prvi zakon, ki je v 
celoti usklajen z Aarhuško konvencijo in tako določa obvezne 
konference z vključevanjem javnosti v začetek postopka načrto- 
vanja za vsako prostorsko spremembo, ostaja pa tudi javna razgr- 
nitev. 

Glede na številne pripombe, da Slovenija nima politike na področju 
urejanja prostora, je dejal, da je politika del že sprejete strategije 
o urejanju prostora, ki jo sprejema državni zbor. Drugi dokument 
pa je prostorski red, ki naj bi ga sprejemala vlada in ki ga sestavljajo 
splošna pravila, veljavna za vse, ki se lahko dopolnjujejo in spre- 
minjajo. Tako bi postopoma lahko pripravili pravila za urejanje 
mestnih jeder, za prenovo naselij, za obvodni prostor in podobna, 
kjer stroka mora imeti svojo besedo. 

Janko Rožič je pred nadaljevanjem razprave menil, da bo zakon 
o urejanju prostora, kakršen je predlagan, ne samo podaljševal 
negativne trende, ampak jih bo v določenih točkah celo pospeševal. 
To je dokazoval z besedilom 4. točke 19. člena zakona o urejanju 
prostora, v kateri je med drugim zapisano: " Če se v postopku 
priprave prostorskega akta razvojnih potreb posameznih dejav- 
nosti ni dalo uskladiti med seboj oziroma jih uskladiti z varstvenimi 
zahtevami, v primeru priprave državnega ali skupnega prostor- 
skega akta o neusklajenostih v okviru svojih pristojnosti odloči 
vlada na predlog ministra za prostor, v primeru priprave občin- 
skega prostorskega akta pa v okviru svojih pristojnosti občinski 
svet na predlog župana." Menil je, da se to lahko razume tudi 
drugače, če povežemo s 34. členom, ki v podnaslovu govori o 
mnenjih in soglasjih pristojnih organov, v samem besedilu člena 
pa ni niti besedice o "soglasjih", ampak samo o mnenjih. Prepričan 
je, da je notranji nadzor, ki je bil doslej v smislu usklajevanja 
sektorskih interesov v določeni meri urejen in določen, na ta 
način bistveno oslabljen. 

Opozoril je še na 1. točko 22. člena zakona o urejanju prostora, ki 
določa: "Če sta za isto območje sprejeta dva ali več prostorskih 
aktov iste vrste, se uporablja tisti, ki je bil sprejet kasneje". Tudi to 
lahko razumemo drugače. 23. člen istega zakona namreč določa, 
da se prostorski akti različne vrste, ki obravnavajo iste prostorske 
ureditve, lahko pripravljajo in obravnavajo sočasno. Iz tega je 
videti, da pripravljalec zakona morda ni dobro ločil, kaj so posamezni 
akti. Po njegovem lahko pride do kolizije, pa tudi do uzakonitve 
obstoječega trenda, da se skuša lokacijske načrte sprejemati 
sočasno s spremembami prostorskih načrtov. Gre torej za 
mešanje dveh različnih ravni, kar običajne instrumente za urejanje 
prostora postavlja na glavo. 

Franc Žle, Gospodarska zbornica Slovenije, je govoril o sistem- 
skem urejanju trga storitev na področjih, ki jih bosta urejala oba 
zakona. Poudaril je, da so dejavnosti oziroma storitve za izvajanje 
obeh zakonov gospodarske dejavnosti, ki naj jih izvajajo uspo- 
sobljene gospodarske družbe, ki izpolnjujejo pogoje zakona o 
gospodarskih družbah. To pa je v nasprotju s tezo v zakonu, ki 

govori o pravnih in fizičnih osebah. Če nastopa gospodarska 
družba, potem mora biti sposobna, da izpolni pogodbo in da povrne 
vso povzročeno škodo za neizpolnitev pogodbe oziroma pričako- 
vanj naročnika. Odnosi v postopkih med naročnikom in izvajalcem 
se urejajo s pogodbo in nič drugače. 

Opozoril je, da se v Evropi in v svetu povečuje delež naročil na 
ključ, kjer ima investitor neposreden odnos s ponudnikom storitev 
za urejanje prostora in gradnjo. Ponudnik nudi celostno realizacijo 
in organizacijo projekta, nudi celovito jamstvo za zakonsko, 
ekonomsko in okoljevarstveno kakovostno izvedbo naročila. V 
investiciji se mora zagotoviti vsestranski pristop k projektu, ki 
zajema varovanje okolja, celovit razvoj naselja, ekonomski vidik 
- ceno, ki jo zmorejo naročniki, in zagotavljanje konkurenčne 
sposobnosti prebivalstva In gospodarstva. Za socialni vidik pa 
upravni organ zagotovi trajne standardizirane pogoje za rabo 
prostora, bivanje, opravljanje dejavnosti in sodobno humano 
družbo v naselju oziroma mestu. 

V nadaljevanju je svoje trditve utemeljil. Če dela po obeh zakonih 
lahko izvajajo samo gospodarske družbe, pomeni, da je treba 
ostro ločiti, kaj lahko dela javni in kaj zasebni sektor. Javni sektor 
samo naroča, razpisuje vsa dela o urejanju prostora in gradnji, 
izvaja pa zasebni sektor. Gospodarske družbe lahko delo opravljajo 
samo s pooblaščenimi delavci, ki so redno zaposleni in delo 
izvajajo samo v svoji gospodarski družbi. Če gospodarska družba 
nima tovrstnih strokovnjakov oziroma delavcev, jih najame pri 
drugi gospodarski družbi. S tem so izključeni vsi, ki niso v gospo- 
darskih družbah. Javna podjetja in javni zavodi nimajo pravice 
nastopati na trgu storitev. Vsi posamezniki, ki so organizirani v 
društvih in zbornicah, lahko opravljajo strokovno delo, ne morejo 
pa urejati trga.To pomeni popoln odnos med naročniki in ponudniki 
ob zagotovljeni konkurenci. Zato je treba ta del obeh zakonov, 
urejanje odnosov med subjekti v javnem in zasebnem sektorju in 
investitorji ter interes prebivalstva uskladiti v skladu z načeli, da 
storitve izvajajo gospodarske družbe, ki so pooblaščene in spo- 
sobne dati jamstvo za popolno, zakonito ter smiselno izvedbo 
pogodb. 

Vojko Bernard, Gorenjsko ekološko združenje, je okrcal stro- 
kovno javnost na posvetu, ki sicer res nastopa kot strokovna 
javnost, ne pove pa, zakaj je treba urejati okolje. Pozablja namreč, 
da v tem okolju živijo ljudje, ne nazadnje tudi oni sami. Kritično je 
ocenil tista določila zakona o urejanju prostora, ki civilni družbi 
sicer zagotavljajo sodelovanje na konferencah, na katerih lahko 
daje le svoja mnenja, ki jih investitorji ali občinske uprave niso 
dolžne upoštevati. Zato je prepričan, da bodo, če bo zakonodaja 
sprejeta v predlagani obliki, uresničili sklep, ki so ga sprejeli na 
Gorenjskem in Koroškem, ter začeli zbirati podpise za referendum. 

Naslednji razpravljavec je izrazil bojazen, da nova prostorska 
zakona ne upoštevata dovolj dolgoročnih interesov. Menil je, da bi 
moralo prostorsko načrtovanje potekati na dveh ravneh, in sicer: 
dolgoročno stalno načrtovanje in izvedbeno načrtovanje. Zato so 
nujne prostorske analize in študije, ki jih moramo nenehno 
dopolnjevati. Prav tako je izrazil bojazen, da predloženi zakon o 
urejanju prostora sploh ni krovni zakon, kakršnega potrebujemo, 
temveč zakon o urbanističnem načrtovanju oziroma o prostorskih 
vidikih družbenega načrta. Prepričan je, da je čas za demokratično 
soodločanje znanosti in strokovne javnosti nastopil že pred samo 
pripravo prostorskih aktov. 

V nadaljevanju je opozoril na problem razvoja znotraj Triglavskega 
narodnega parka. Menil je, da zato, ker nimamo metodologije in 
navodil, v prostoru, v katerem razvoj ni predviden, sploh ne moremo 
ničesar storiti. Kako bomo torej gradili kulturno krajino, če ne 
vemo, kakšen je na takem območju poselitveni vzorec, kakšen 
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odnos bomo vzpostavili do urejanja zelenih površin, ki jih moramo 
prav tako načrtovati? Prepričan je, da s takim zakonom, ki je 
predvsem načrtovan zbir problemov, slednjih ne bomo rešili. 

Saša Lavrinc, Zavod za varstvo kulturne dediščine iz Kranja, 
je pri zakonu pogrešala predvsem uzakonitev varovanja prostora. 
V prejšnjem zakonu se je bilo v primeru, ko je zmanjkalo 
argumentov za varovanje kulturne dediščine, mogoče sklicevati 
na zakon o urejanju prostora in zakon o urejanju naselij in drugih 
posegih v prostor, ki sta kot prvenstveno nalogo urbanistov dolo- 
čila njihovo spoštovanje naravne kakovosti prostora. Predloženi 
zakon pa o teh kakovostih prostora ne govori, govori le o strokovnih 
podlagah za urejanje prostora, ki morajo temeljiti na predpisih, 
analizah, strokovnih dognanjih, lastnostih ter zmogljivostih 
prostora in okolja, na analizah razvojnih možnosti in drugih pogojih 
- skratka samo o tehničnih stvareh. Zato je predlagala, da bi 
morali v zakon vključiti vsaj splošno usmeritev za varovanje okolja. 

Po njenem mnenju imamo dovolj študij, analiz in doktorskih nalog 
in prav bi bilo, da bi njihova spoznanja vključili tudi v zakonodajo. 

Obravnavana zakona je ocenila kot dobro osnovo za spremembe, 
problem pa vidi v razumevanju in resnični podpori pri njunem 
uresničevanju. 

Martina Lipnlk, Mestna občina Ljubljana, oddelek za urbani- 
zem, je opozorila na problem predvidene organizacije stroke 
prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja celovito pokritje problema- 
tike z vsemi kadri, ki bi morali biti na razpolago v procesu priprave 
določenega prostorskega dokumenta. Po njenem mnenju pa to 
niso samo arhitekti, še posebej ne, če nimajo licence s področja 
urejanja prostora. 

V zakonu o graditvi objektov če vedno obstaja tudi možnost 
samograditeljstva, kar je določilo, ki bistveno posega v kakovost 
prostora, je poudarila. Samograditeljstvo namreč omogoča dile- 
tantske posege v prostor. Med pomanjkljivostmi zakona o graditvi 
objektov je omenila tudi postopke odločanja o prostoru. Medsebojni 
nadzor upravne enote kot izdajateljice odločb in občine kot 
usmerjevalke razvoja v prostoru bi morali obdržati, je dejala. V 
Ljubljani so bili namreč primeri, ko je upravna enota, dokler ni bilo 
občinskega nadzora, večkrat izdajala odločbe mimo veljavnih 
občinskih prostorskih aktov. 

Strinjala se je z vsemi, ki so se zavzeli, da bi morala biti spoznanja 
že izdelanih analiz in študij vključena v zakonodajo in v prostorski 
načrt države, ker sta prostor in dediščina predragocena, da bi ju 
prepustili okusu in interesom na občinski ravni. 

Aleksander Štular je kot predstavnik predlagatelja zakona 
odgovoril na nekatere trditve predgovornikov. Dejal je, da je 19. 
člen zakona o urejanju prostora, ki določa usklajevanje različnih 
interesov v prostoru, splošen člen in ga ne moremo povezovati s 
34. členom istega zakona, ki govori o mnenjih. 19. člen je namreč 
podlaga za usklajevanje določenih načrtovanih prostorskih ure- 
ditev. Kot primer je navedel interese vodnega gospodarstva, ki so 

popolnoma legitimni, vendar vsebinsko nasprotni interesom 
kmetijstva - melioracija pri prvih in osuševanje pri drugih. 

34. člen pa govori o mnenjih. Noben zakon ne predpisuje, da je 
treba za tako imenovane planske akte pridobiti soglasje, saj jih 
sprejema državni zbor oziroma občinski svet in čudno bi bilo, da 
bi za te odločitve dajal soglasje določen sektor, na primer požarna 
varnost. Daje pa mnenje. 

V zvezi z razpravo o primerih, ko hkrati veljata dva ali več prostor- 
skih aktov iste vrste, je dejal, da v 22. členu zakona o urejanju 
prostora sicer piše, da velja tisti akt, ki je bil sprejet kasneje, ker 
pa je to v Sloveniji splošna pravna norma, bi to določilo lahko tudi 
črtali. 

Glede 23. člena zakona o urejanju prostora je menil, da morda 
res niso bili dovolj usklajeni in so morda pretiravali. Če udeleženci 
posveta menijo, da bi bil 23. člen lahko vzrok za izkoriščanje 
položaja oblasti - državne in občinske - bi tudi to lahko črtali. 

V razpravi je bilo danih veliko pripomb, da zakon civilne družbe 
ne upošteva dovolj. Zato je ponovno omenil popolno usklajenost 
zakona z Aarhuško konvencijo, ki določa, kako mora potekati 
sodelovanje z javnostjo in na kakšen način lahko javnost vpliva 
na odločitve. Prostorska konferenca je po zakonu predvidena 
dvakrat, in sicer pred začetkom priprave prostorskega akta oziro- 
ma načrtovanja prostorske ureditve in pred njegovim sprejemom. 
Ob razpravi na to temo ga je presenetilo mnenje, zakaj vse to, če 
se mnenja, dana ob teh priložnostih, ne upoštevajo. Po njegovem 
je upoštevanje vsega nemogoče in ob tehtanju pogosto naspro- 
tujočih si mnenj in pripomb se nekatere upoštevajo, druge pa ne. 

V zvezi s premalo poudarjenim dolgoročnim načrtovanjem je dejal, 
da drugačno načrtovanje na tem področju sploh ni mogoče. Na 
pripombe, da nimamo metodologij, je odgovoril, da metodologije 
ne sodijo v zakon, temveč v podzakonske in druge akte. So 
domena stroke in ne politike. 

Posvet je zaključil predsednik komisije Janez Praper, ki je 
opozoril še na eno nelogičnost v 35. členu zakona o urejanju 
prostora, ki določa skrajšani postopek. V primeru, da se občina 
odloči za spremembo prostorskega akta po skrajšanem postopku, 
pošlje program priprave spremembe prostorskega načrta ministru 
za okolje, prostor in energijo, ki ga v petnajstih dneh s sklepom 
potrdi ali zavrne. V 3. točki pa sledi stavek: "Če minister tega ne 
stori, se šteje, da je skrajšani postopek potrdil". To ni samo 
nelogično, ampak lahko pomeni velik problem. Že zdaj, ko je 
predpisan štirideset dnevni rok, je ena ključnih težav na področju 
urejanja prostora nadzor nad občinskimi prostorskimi načrti. Kaj 
pa se bo šele zgodilo ob petnajst dnevnem roku, ki je predpisan 
za izdajo sklepa o skrajšanem postopku, se je vprašal. 

Glede na to, da so predlagatelji obeh zakonov na posvetu pokazali 
pripravljenost za določene dopolnitve in spremembe, je prepričan, 
da bo tudi v državnem zboru še kakšna možnost za vnos teh 
sprememb v zakon o urejanju prostora in v zakon o graditvi 
objektov. 
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V prihodnjih številkah Poročevalca državnega sveta bomo med drugim objavili: 

• povzetek predavanja dr. Erharda Buska 
AKTUALNA POLITIKA MEDNARODNE SKUPNOSTI V JUGOVZHODNI EVROPI 
ob predstavitvi slovensko-avstrijskega projekta: AVSTRIJSKI PRAVI SISTEM 

Doktor pravnih znanosti Erhard Busek je v letošnjem letu prevzel funkcijo posebnega koordinatorja Pakta stabilnosti za JV Evropo. Je tudi 
predsedujoči Inštituta za donavsko področje in srednjo Evropo. Njegovo obsežno delovno področje pa zaznamuje tudi nekdanja funkcija 
avstrijskega ministra za šolstvo ter ministra za znanost in raziskovanje; bil je tudi podpredsednik avstrijske vlade. 

V svojem predavanju je govoril o politiki mednarodne skupnosti do držav jugovzhodne Evrope ter o nekaterih aktualnih dogajanjih. Za 
jugovzhodni prostor Evrope je kot pomembna dogajanja med drugim omenil transformacijo iz komunističnega sistema, prilagajanje 
Evropski uniji in sprejemanje evropske perspektive. 

Ob tej priložnosti je bila predstavljena tudi knjiga AVSTRIJSKI PRAVNI SISTEM v slovenskem jeziku. Poudarjeno je bilo, da je poznavanje 
pravnega sistema sosednje Avstrije, članice Evropske unije, velikega pomena. Knjiga ima 16 poglavij, v katerih predstavlja med drugim 
pravno in politično zgodovino, ustavno ureditev, politični sistem, odnose med Avstrijo in EU; obsežen del je namenjen obligacijskim 
razmerjem, kazensko pravnim odnosom, civilnemu zakoniku. 

• povzetek predavanja dr. Žarka Puhovskega 
HRVAŠKA NACIONALISTIČNA POLITIKA MED MEŠČANSKO OPCIJO IN VOJNIM ZLOČINOM 

Dr. Žarko Puhovski je predsednik hrvaškega Helsinškega monitorja in profesor na Filozofski fakulteti v Zagrebu. 

Na podlagi lastnih izkušenj je predstavil nekatere ključne vidike nacionalistične politike, ki se po njegovem mnenju ne razvija le na 
Hrvaškem, ampak tudi v drugih postkomunističnih državah. Govoril je tudi o načelih in pogojih za oblikovanje nacionalizma, o sporih in 
nesoglasjih v zvezi z dogodki med vojno na Hrvaškem; nekaj besed je namenil tudi sosedskim odnosom. 

• povzetek predavanja Vesne Teršelič 
POLOŽAJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA HRVAŠKEM IN NJIHOV BOJ PROTI NESTRPNOSTI 

Vesna Teršelič, direktorica Centra za mirovne študije v Zagrebu, se je osredotočila na vprašanja nestrpnosti do drugačnih, zlasti 
pripadnikov nacionalnih manjšin. 

Današnja situacija glede strpnosti je na Hrvaškem zelo kompleksna. Resnični problem, je menila, je med drugim notranji hrvaški dialog; 
večina mora biti odgovorna za manjšino in njene pravice. 

• povzetek predavanja dr. Jožka Šavlija 
ZGODOVINA KOTTRŽNI ELEMENT 

Dr. Jožko Šavli je po študiju ekonomije v Ljubljani nadaljeval študij na univerzi na Dunaju in bil leta 1975 promoviran za doktorja gospodarskih 
in družbenih ved. Iz njegovih raziskav slovenske zgodovine so nastale študije o simbolih in spomenikih zgodnje slovenske države 
Karantanije. Njegovi številni članki v slovenskem, italijanskem in nemškem jeziku ga postavljajo v vlogo kulturnega posrednika na jezikovni 
tromeji. 

V predavanju je govoril o pomenu zgodovine za podobo določene države v svetu, ki na podlagi prepoznavnosti sproža povpraševanje na 
tržišču za njene izdelke in razširja njeno tržno ponudbo. 

• povzetek predavanja Gennadyja Eduardovicha Burbulisa 
HUMANITARNE PRAVNE STRATEGIJE: POSLANSTVO PARLAMENTARNIH INSTITUCIJ 

Gennady E. Burbulis je predsednik komisije za metodologijo implementacije ustavnih pristojnosti Sveta federacije Ruske federacije. 

• povzetek predavanja dr.Jeeta Liuzzija 
VLOGA SLOVENIJE V EVROPI GLEDE NA RAZVOJ PROCESOV PRIKLJUČEVANJA K EVROPSKI UNIJI 

Dr. Jeet Liuzzi je sociolog, politolog, dokttor socioloških znanosti. Je ustanovitelj in vodja Inštituta za intuitivne znanosti v Freiburgu. Kot 
svetovalec je delal v velikih podjetijih, državnih institucijah in drugih organizacijah. 
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• povzetke z naslednjih posvetov 

Slovenske manjšine v zamejstvu 

Koroški Slovenci od 1900 do 2000 - Bilanca 20. stoletja 

Predlog strateškega razvojnega programa obveznega zdravstvenega zavarovanja za obdobje 2002-2007 

Rešimo podnebje skupaj - Kjotski protokol kot razvojni izziv ob vstopu v Evropsko unijo 

Vloga lokalnih skupnosti v procesu decentralizacije v Sloveniji in Evropski uniji 

4. mednarodna SLOBiOM konferenca 

Gensko spremenjeni organizmi - tveganje in izziv 

Javno dobro in javne dobrine - meje privatizacije 

Status in bivanjske razmere starejših občanov v mestnem okolju 

1. evropski forum civilne družbe - Slovenija v Evropski uniji, pričakovanja in dileme državljanov 

PUBLIKACIJE DRŽAVNEGA SVETA 

POROČILO O DELU DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 

V DRUGEM MANDATU od 17. decembra 1997 do 31. oktobra 2002 

Uredila Meta Štembal in Dušan Štrus 

Knjižna zbirka Državnega sveta 

Republike Slovenije 

zanj mag. Marija Drofenik 

Naklada: 350 izvodov 

Ljubljana, 2002 

Kazalo 

1. Uvod 

2. Poročilo o delu in organiziranosti Državnega sveta 
Republike Slovenije 

2.1 Ustavna opredelitev državnega sveta 
2.2 Pristojnosti državnega sveta 

2.2.1 Zakonodajna iniciativa 
2.2.2 Mnenja 
2.2.3 Odložilni veto 
2.2.4 Zakonodajni referendum 
2.2.5 Parlamentarna preiskava 

2.2.6 Zahteve ustavnemu sodišču 
2.2.7 Predlogi za sprejem obvezne 

razlage zakona 
2.2.8 Predlogi, pobude in vprašanja 

2.3 Statistični podatki o delu državnega sveta od začetka 
drugega mandata do 31.10. 2002 

2.4. Organiziranost državnega sveta 

2.4.1 Interesne skupine 
2.4.2 Komisije državnega sveta 
2.4.3 Komisija po zakonu o nezdružljivosti opravljanja 

javne funkcije s pridobitno dejavnostjo 
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4.3 Interesna skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih 
poklicev 

4.4 Interesna skupina lokalnih interesov 

4.5 Interesna skupina negospodarskih dejavnosti 

5. Ostali stiki državnega sveta s civilno družbo 

5.1 Rastoča knjiga 

5.2 Državni svet mladih 

5.3 Galerija državnega sveta 

6. Pregled raziskovalnega dela državnega sveta 

6.1 Literatura o državnem svetu 

7. Priloge, ki so sestavni del poročila 

7.1 Predstavitvena stran državnega sveta na svetovnem 
spletu 

7.2 Pregled pobud, vprašanj in predlogov državnih svetnic 
in svetnikov 

7.3 Pregled pobud in vprašanj komisij državnega sveta 

7.4 Pregled aktivnosti državnega sveta 

2.5 Poročevalec državnega sveta 

2.6 Predstavitvena stran državnega sveta na svetovnem 
spletu 

2.7 Javne razprave, posveti, predavanja in publikacije 
državnega sveta 

2.8 Mednarodna dejavnost 

2.8.1 Bilateralna srečanja 
2.8.2 Multilateralna srečanja 
2.8.3 Tretje srečanje Združenja evropskih senatov 

Ljubljani 
2.8.4 Deklaracija tretjega srečanja Združenja 

evropskih senatov 

2.9 Priznanje in plaketa državnega sveta. 

3. Poročila o delu komisij 

3.1 Komisija za politični sistem 

3.2 Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve 

3.3 Komisija za gospodarstvo 

3.4 Komisija za malo gospodarstvo in turizem 

3.5 Komisija za družbene dejavnosti 

3.6 Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

3.7 Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

3.8 Mandatno-imunitetna komisija.. 

4. Poročila o delu interesnih skupin 

4.1 Interesna skupina delodajalcev 

4.2 Interesna skupina delojemalcev 

7.4.1 

7.4.2 
7.4.3 
7.4.4 
7.4.5 

7.4.6 
7.4.7 

Posveti, javne razprave, okrogle mize in 
mednarodne konference 
Posveti z volilno bazo 
Predavanja tujih in domačih strokovnjakov 
Predstavitve knjig in zbornikov 
Slavnostne seje Državnega sveta Republike 
Slovenije 
Konference za novinarje 
Radijske oddaje, v katerih je bilo predstavljeno 
delo državnega sveta 

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