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Prva alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet predlaga državnemu zboru sprejem zakonov

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Državni svet določa na podlagi 86. člena poslovnika državnega
sveta in 176. člena poslovnika državnega zbora državnega
svetnika Boruta Meha za predstavnika državnega sveta na
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi
predloga zakona.

Na podlagi 1. alinee 97. člena Ustave Republike Slovenije je
Državni svet Republike Slovenije na 10. seji, dne 22. 4. 1998,
določil besedilo predloga zakona o dopolnitvi zakona o
gospodarskih družbah in ga na podlagi člena 204.a poslovnika
državnega zbora pošilja državnemu zboru v obravnavo in
sprejem po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno
dopolnitev zakona.

"(4) Z aktom o ustanovitvi družbe se lahko določi, da traja prepoved
tudi po tem, ko je kdo izgubil lastnost osebe iz prvega odstavka
tega člena. Prepoved ne sme trajati več kot dve leti, razen v
primerih iz drugega odstavka 250. člena in 1. alinee tretjega
odstavka 449. člena tega zakona, ko prepoved ne sme trajati več
kot šest mesecev."

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
S spremembo zakona o gospodarskih družbah je bila dne 3. 3.
1998 sprejeta odločitev državnega zbora o določitvi odpravnine
odpoklicanega predsednika oziroma člana uprave v višini
šestkratne povprečne mesečne plače, ki jo je dosegel v zadnjih
dvanajstih mesecih, namesto odpravnine v višini najmanj njegove
24-kratne zadnje mesečne plače.

2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

S četrtim odstavkom 41. člena veljavnega zakona pa je določeno,
da družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo, komplementarji
komanditne družbe, družbeniki in poslovodje družbe z omejeno
odgovornostjo, člani uprave in nadzornega sveta delniške družbe
in prokuristi, ki izgubijo lastnost takšne osebe, ne smejo sodelovati
v nobeni od teh vlog, ki bi bila v konkurenčnem razmerju z
dejavnostjo prve družbe, pri čemer traja prepoved vsaj dve leti.
Nesprejemljivo je, da nekdo, ki ga nadzorni svet odpokliče brez
utemeljenega razloga, ne more opravljati podobnih del ali se
zaposliti v konkurenčni družbi tudi do dveh let, ob tem pa prejme
odpravnino, ki je v bistvu tudi kompenzacija za sprejeto
konkurenčno klavzulo, samo za pol leta.

Obrazložitev
Z dopolnitvijo četrtega odstavka 41. člena se na novo opredeljuje
čas trajanja t. i. konkurenčne klavzule. Trajanje prepovedi
sodelovanja v družbi, ki je v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo
družbe odpoklicanega člana ali predsednika uprave, se v primerih
iz drugega odstavka 250. člena in 1. alinee tretjega odstavka 449.
člena zakona o gospodarskih družbah skrajša na največ šest
mesecev.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA

III. BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE SPREMINJA

Državni svet predlaga, da se dopolni četrti odstavek 41. člena
zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94
in 20/98) ter s tem uskladi višina odpravnine, ki je šestkratnik
mesečne plače odpoklicanega z možnostjo uveljavljanja t. i.
konkurenčne klavzule. Tako prepoved ne bi trajala dve leti, pač
pa v primerih iz drugega odstavka 250. člena in 1. alinee tretjega
odstavka 449. člena tega zakona ne več kot šest mesecev.

41. člen
(1) Družbeniki družbe z neomejeno odgovornostjo,
komplementarji komanditne družbe, družbeniki in poslovodje
družbe z omejeno odgovornostjo, člani uprave in nadzornega
sveta delniške družbe in prokuristi ne smejo sodelovati v nobeni
od teh vlog, pa tudi ne kot delavci v katerikoli drugi družbi ali kot
podjetnik z dejavnostjo, ki je ali bi lahko bila v konkurenčnem
razmerju z dejavnostjo prve družbe.

3.OCENA FINANČNIH POSLEDIC
Za izvedbo zakona ne bodo potrebna proračunska sredstva.

(2) Akt o ustanovitvi družbe lahko določi omejitve iz prejšnjega
odstavka tudi za komanditiste v komanditni družbi ali za delničarje
v delniški družbi in komanditni delniški družbi ali za člane
gospodarskega interesnega združenja.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

(3) Akt o ustanovitvi družbe lahko določi pogoje, ob katerih je
osebam iz prvega odstavka tega člena dopustno sodelovati v
konkurenčni družbi.

V zakonu o gospodarskih družbah (Ur. I. RS, št. 30/93, 29/94, 82/
94 in 20/98) se četrti odstavek 41. člena dopolni tako, da se glasi:
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(4) Z aktom o ustanovitvi družbe se lahko določi, da traja prepoved
tudi po tem, ko je kdo izgubil lastnost osebe iz prvega odstavka
tega člena. Prepoved ne sme trajati več kot dve leti.

(5) Določbe prvega do četrtega odstavka tega člena ne posegajo
v prepoved konkurence, ki velja za osebe v delovnem razmerju.

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

Mnenje državnega sveta k Poročilu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o
stanju, pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in varstva pravic
delavcev v letu 1997
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3.1998, ob
obravnavi Poročila Družbenega pravobranilca Republike
Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva
družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1997, sprejel

Državni svet zahteva od Agencije Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij podatke o tem, ali
je podala kazenske ovadbe na podlagi ugotovitev, daje relevantna
dokumentacija za revidiranje lastninskega preoblikovanja pravne
osebe izginila ali pa je bila uničena, na kar je izrecno opozoijeno
v Poročilu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije o stanju,
pojavih in problemih na področju varstva družbene lastnine in
varstva pravic delavcev v letu 1997.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu d
državnemu zboru naslednje

Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij je posredovala naslednje podatke o
vloženih ovadbah:

MNENJE
k Poročilu Družbenega pravobranilca Republike Slovenije
o stanju, pojavih in problemih na področju varstva
družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1997

1. Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij (v nadaljevanju: agencija za revidiranje) je
od začetka svojega delovanja 7. 8. 1996 do 15. 4. 1998 med
drugim vložila tudi:

Državni svet predlaga državnemu zboru, da zahteva od vlade,
da le-ta čimprej pripravi novo zakonodajo z delovnopravnega
področja ter jo čim prej obravnava na svoji seji.

- 2 ovadbi za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma
storitve kaznivega dejanja uničenja poslovnih listin po 2.
odstavku 146. člena Kazenskega zakona SRS;
- 7 ovadb zaradi utemeljenega suma storitve gospodarskega
prestopka po 8. alinei 1. odstavka 43. člena Zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, ker revidirane pravne
osebe in njihove odgovorne osebe revizijskemu organu niso
izročile poročila s prikazom izvedenih postopkov lastninskega
preoblikovanja in zahtevane dokumentacije, potrebne za
opravljanje revizijskega postopka;
- 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku zaradi kršitve 1.
odstavka 48. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije za
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje, ker revidirana pravna oseba in njena odgovorna
oseba revizijskemu organu nista zagotovili pogoje, ki mu
omogočajo nemoteno delo in nista predložili zahtevane
podatke, evidence in listine.

Državni svet meni, da bi bilo potrebno z novo zakonodajo z
delovnopravnega področja bistveno zaostriti odgovornost
delodajalcev tako za spoštovanje delovnopravne zakonodaje
same kot tudi za odločitve sodišč v delovnih sporih.
Državni svet predlaga preučitev možnosti uvedbe delavskega
ombudsmana z ustreznimi pristojnostmi, ki bi mu omogočale
učinkovito pomoč oziroma posredovanje v postopku poravnave
ter tudi možnost vlaganja pravnih sredstev za zaščito pravic
delavcev iz delovnega razmerja.
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Grims.

Agencija za revidiranje je navedene ovadbe za kazniva dejanja,
za gospodarske prestopke in predlog za uvedbo postopka o
prekršku vložila v revizijskih postopkih, ki jih je uvedel že prejšnji
revizijski organ, ni pa teh postopkov dokončal, zato jih je v skladu
s 15. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o

Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3.1998, ob
obravnavi Poročila Družbenega pravobranilca Republike
Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva
družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1997, skladno
s 86. členom poslovnika državnega sveta sprejel naslednji
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Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje nadaljevala agencija za revidiranje.

Pri tem se v taka podjetja odlivajo tudi ogromna finančna sredstva,
ki povzročajo pogoje za stečaj matičnega podjetja. Zaskrbljujoče
pa je zlasti dejstvo, da projekte by-pass podjetij kot obliko sanacije
ponujajo ugledne svetovalne hiše. Po javnem negativnem mnenju
o takšnih pojavih pa so se namesto by-pass oblike rešitev pojavili
projekti "lovilnih družb".

V postopkih revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, ki jih je
uvedla in opravila agencija za revidiranje, so revidirane pravne
osebe predložile vso zahtevano dokumentacijo in zagotovile
pogoje za delo revizijskega organa, zato tovrstnih ovadb in
predlogov ni bilo potrebno vlagati.
2. Podatke o vloženih ovadbah prejšnjih revizijskih organov
povzemamo iz Informacije o opravljenem delu na področju
revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij do 30. 6. 1996, ki
jo je pripravila Agencija Republike Slovenije za plačilni promet Informacija št. 17.

Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3.1998, ob
obravnavi Poročila Družbenega pravobranilca Republike
Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva
družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1997, skladno
s 86. členom poslovnika državnega sveta sprejel še naslednji

Do 30. 6.1996 so prejšnji revizijski organi med drugim vložili tudi:

DODATNI SKLEP

- 2 ovadbi za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma
storitve kaznivega dejanja uničenja poslovnih listin po 2.
odstavku 146. člena Kazenskega zakona SRS;
- 8 ovadb zaradi utemeljenega suma storitve gospodarskega
prestopka po 8. alinei 1. odstavka 43. člena Zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij, ker revidirane pravne
osebe in njihove odgovorne osebe revizijskemu organu niso
izročile poročila s prikazom izvedenih postopkov lastninskega
preoblikovanja in zahtevane dokumentacije, potrebne za
opravljanje revizijskega postopka.

Državni svet predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da pripravi poročilo o obsegu, vrstah in času razreševanja
upravnih sporov na področju zaposlovanja, pokojninsko
invalidskega zavarovanja in zdravstvenega zavarovanja za leto
1997.
Obrazložitev
Poročilo družbenega pravobranilca za leto 1997 zelo kvalitetno
prikazuje dogajanja v naši družbi. Ob zaskrbljenosti tega Organa
nad zabeleženimi pojavi pa bi bilo nujno izpostaviti tudi ogromna
finančna sredstva, ki se trošijo za odpravo nezakonitih pojavov.
Pri tem ne gre samo za proračunska sredstva, temveč tudi za
sredstva kršiteljev, ki se koristijo iz skupnih sredstev podjetij.
Dodatni problem pa je varstvo pravic delavcev, kjer zaradi
nezakonitosti ravnanj delodajalcev nosijo veliko finančno breme
delavci in zlasti sindikati, ki jih zastopajo. Kot primer navajamo
ugotovitve državne svetnice Vekoslave Krašovec, da so v
sindikatu, kjer je zaposlena (Podravje), v preteklem letu porabili
za pravno pomoč delavcev 27 mio tolarjev. Pri tem niso vštete
takse, ki jih plačuje posameznik.

Agencija za revidiranje teh podatkov o vloženih ovadbah ni
preverjala, pač pa je podatke le izpisala iz baze podatkov, ki jo je
zagotavljal prejšnji revizijski organ.

Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3.1998, ob
obravnavi Poročila Družbenega pravobranilca Republike
Slovenije o stanju, pojavih in problemih na področju varstva
družbene lastnine in varstva pravic delavcev v letu 1997, skladno
s 86. členom poslovnika državnega sveta sprejel še naslednji

Glede kršitev pravic delavcev opozarja državni svet poleg
problema dolgotrajnih postopkov na sodiščih, ki jih navaja poročilo,
še na izredno dolgotrajne postopke pred upravnimi organi, ki
odločajo o zahtevah delavcev. Pri tem pa so ti spori običajno
povezani s sredstvi za preživljanje delavcev. Praviloma morajo
delavci poiskati socialno pomoč, ki pa ponovno bremeni
proračunska sredstva.

DODATNI SKLEP
Državni svet predlaga Ministrstvu za pravosodje, da pripravi
poročilo o postopkih, ki so bili izvedeni v primerih, ko je Družbeni
pravobranilec Republike Slovenije odstopil revizijsko poročilo
stečajnemu ali likvidacijskemu upravitelju.
Obrazložitev

V zvezi z omenjeno dolgotrajnostjo postopkov pred sodišči državni
svet poudarja, da so postopki v večini primerov (vsaj v Podravju)
dolgotrajni predvsem zaradi različnih oblik izmikanja toženih
strank - večinoma delodajalcev. Specifični obliki izmikanja sta
neudeležba na obravnavah in predložitev pripravljalnih spisov na
samih obravnavah. Če ne bo ustreznih predpisov za ravnanje
sodišč v takšnih primerih, tudi kadrovska okrepitev sodišč ne bo
izboljšala razmer.

V poročilu je navedena vrsta sproženih postopkov, ki pa so bili
zaradi uvedbe stečajev ali likvidacij prekinjeni in Družbeni
pravobranilec ni bil pristojen za nadaljevanje postopka. Možno je,
da gre tudi v teh primerih za oškodovanja družbene lastnine,
zlasti pa upnikov. Če so tudi stečajni upravitelji postopke nadaljevali,
pa upniki, ko ni bilo upniškega odbora, s potekom niso seznanjeni.
Pri tem je dodatni problem, ker lahko stečajni upravitelji izpodbijajo
le pogodbe, ki so bile sklenjene v roku enega leta pred uvedbo
stečaja. Zato se prav v stečajnih postopkih pojavlja sum, da je
bilo v preteklosti veliko oškodovanja družbene lastnine, ki ne bo
nikoli razkrito.

Ministrstvo za delo, družino In socialne zadeve je
posredovalo naslednje pojasnilo In poročilo:

V poročilu je dan poseben poudarek obravnavi by-pass podjetij.
Pri tem so kvalitetno opisani načini oškodovanja družbene lastnine,
ugotovljeni v opravljenih revizijah. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je
velika večina primerov neraziskana ali pa so by-pass podjetja v
"ilegali" praviloma tako dolgo, dokler ni sprožen stečajni postopek.

Do uveljavitve zakona o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. I. RS,
št. 19/94) je v upravnih sporih zoper dokončne odločbe s področja
zavarovanja za primer brezposelnosti, štipendiranja, delovnih
dovoljenj za tujce, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter
zdravstvenega zavarovanja odločalo Vrhovno sodišče Republike
4

V letu 1997 je bilo z izdajo pravnomočne sodbe končanih, kot je
razvidno iz spodaj nevedene tabele, 43 sporov:

Slovenije. Z njegovo uveljavitvijo pa je pristojnost za reševanje
vloženih tožb zoper dokončne upravne odločbe z navedenih
področij, ker gre za socialne spore, z izjemo tožb s področja
delovnih dovoljenj za tujce, ki to niso, prešla na Delovno in socialno
sodišče v Ljubljani.

LETO
Postopek za varstvo pravic na področju pokojninskega in
invalidskega zavarovanja poteka znotraj Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije, kjer so za odločanje na prvi
stopnji pristojne območne enote Zavoda, na drugi stopnji pa
posebna enota na sedežu Zavoda, ki je pristojna za odločanje na
prvi stopnji tudi v primerih uveljavljanja pravic na podlagi
mednarodnih pogodb.

CN

Vložene tožbe DN
Vložene tožbe DP
Vložene tožbe E

108
9

46
3

66
3
4

Skupaj tožbe

117

49

73

11

24
-

1996

1997

3 zavrnitve
2 ugoditvi
1 ustavitev

-

53

16
12
8

1 ugoditev
1 ustavitev
7

1

35

Skupaj

2
4
1
43

72

Na področju štipendiranja je bilo v letu 1995 zoper dokončne
odločbe v zadevah republiških štipendij vloženih 7, v letu 1996 16
in v letu 1997 22 tožb. Od vloženih tožb v letu 1995 so bile 4
zadeve rešene še v istem letu (3 zavrnitve in 1 ugoditev), v enem
primeru pa je bil v letu 1996 postopek ustavljen. Od vloženih tožb
v letu 1996 je sodišče postopek končalo še v istem letu v 7
primerih (6 zavrnitev in 1 ostavitev postopka). V letu 1997 pa je bil
postopek končan z izdajo zavrnilne sodbe v enem primeru. Tako
ostaja od vloženih tožb iz 1995 leta 2, iz 1996 leta 9 in iz 1997 leta
21 nerešenih zadev.
Na področju izdajanja delovnih dovoljenj za tujce so tujci oziroma
delodajalci, ki so vložili vloge za izdajo delovnega dovoljenja za
zaposlitev tujcev, zoper dokončne odločbe pri Vrhovnem sodišču
RS vložili v 1995 letu 36, v 1996 letu 2 in v 1997 letu 4 tožbe.
Vrhovno sodišče RS je v letu 1997 s področja delovnih dovoljenj,
kot je razvidno iz spodnje tabele, izdalo 28 sodb:

Na področju pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti
vlagajo zavarovanci tožbe zoper dokončne odločbe Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve na Delovno in socialno sodišče
v Ljubljani zlasti v zadevah uveljavljanja pravice do denarnega
nadomestila in pravice do denarne pomoči. Število vloženih tožb
po posameznih letih je bilo naslednje
1997

2 zavrnitvi
1 ugoditev

Nerešeno

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v skladu z
zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Ur. I. RS, št. 5/91,12/92, 71/93 in 38/94) odloča na drugi stopnji o
pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti in o republiških
štipendijah ter v skladu z zakonom o zaposlovanju tujcev (Ur. I.
RS, št.33/92) o delovnih dovoljenjih, zato dajemo v nadaljevanju
poročilo o razreševanju upravnih sporov oziroma tožb z navedenih
Področij.

1996

2 ugoditvi

Skupaj

Za področje zdravstvenega zavarovanja naše ministrstvo ni
pristojno, zato vam v zvezi s tem področjem ne moremo
Posredovati nobenih podatkov.

1995

1995

4 zavrnitve 9 zavrnitev
4 ugoditve 6 ugoditev
1 ustavitev 6 ustavitev

DP

Spori s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, med
katere sodijo spori o pravici do in iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, spori iz postopka za ugotavljanje delovnih mest, na
katerih se šteje zavarovalna doba s povečanjem, spori o
vključevanju v prostovoljno zavarovanje in spori o izvrševanju
pogodb o vključitvi v prostovoljno zavarovanje, spori iz priznanja
in dokupa zavarovalne dobe ter spori v zvezi s plačevanjem
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, niso upravni
spori, temveč socialni spori, za katere je pristojno delovno in
socialno sodišče. Svetujemo vam, da vprašanja v zvezi s potekom
socialnih sporov naslovite na navedeno institucijo, ki vam bo
najlažje priskrbela željene podatke.

LETO

1994

LETO

1994

1995

1996

1997

Skupaj

osebna DD 7 zavrnitev 5 zavrnitev
DD na vlogo
delodajalca 15 ugoditev 1 zavrnitev

12
-

-

16

Skupaj

22

6

-

-

28

Nerešeno

3

10

2

4

19

Glede na navedeno lahko ugotovimo, da so sodišča v preteklem
letu rešila precejšnje število zadev, zlasti iz preteklih let in da
postopki pred sodišči z izjemo tožb s področja štipendiranja,
praviloma niso rešeni pred potekom enega do dveh let od vložitve
tožbe.

DN - denarno nadomestilo
DP - denarna pomoč
E - vodenje v evidenci o brezposelnih osebah
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Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi - prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22. 4. 1998,
ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lokalni samoupravi - prva obravnava, sprejel

svetom na podlagi razdelitve temeljnih pristojnosti. Ni
sprejemljivo, da bi vse pristojnosti zgostili v enem organu, še
posebej, če gre za individualni organ.

SKLEP
da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu
da državnemu zboru naslednje

6. Občinski svet je po Evropski listini lokalne samouprave in po
naši zakonodaji najvišji organ v občini.Temu demokratičnemu
načelu je potrebno prilagoditi celotno zgradbo oblasti na lokalni
ravni.
7. Krajevna skupnost je skupnost ljudi na določenem prostoru,
vendar bi morali odpraviti nekonsistentno rešitev, da imajo
krajevne skupnosti pravno subjektiviteto, saj ni vzdržno, da
dva subjekta, občina in krajevna skupnost, razpolagata z
istim prostorom.

MNENJE
k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi - prva obravnava

8. Predloženo besedilo predloga zakona, da bi občine
ustanavljale skupne organe, pomeni racionalizacijo
poslovanja, vendar bi morala država taka združevanja tudi
stimulirati.

1. Državni svet meni, da je ena najpomembnejših
notranjepolitičnih sprememb v samostojni Sloveniji gotovo
reforma lokalne samouprave. Ta reforma še ni končana, saj
tudi sedaj veljavna zakonodaja zahteva določene spremembe.
V teh letih se je pokazalo, da necelovite in delne rešitve
povzročajo nedoslednosti in ne omogočajo celovitega
reševanja. Izdelana bi morala biti resna analiza stanja po
občinah in v državi in na tej osnovi bi morali izdelati jasno
strategijo nadaljnjega razvoja lokalne samouprave.

9. V predlogu zakona ni sprejemljiva rešitev, ki določa, da v
delovna telesa občinskega sveta ne morejo biti imenovani
tudi ljudje izven članstva v občinskem svetu. To bi pomenilo
preveliko zoževanje kadrovske osnove in s tem objektivno
tudi pomanjkanje znanja znotraj delovnih teles.

2. Koncept spremenjene lokalne samouprave bi moral biti
konsistenten in v sebi strukturno nekonflikten.

10. Ni dobra predlagana rešitev, da občina s statutom določi, ali
župan svojo funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno. Župan
bi moral, tam kjer imajo občine za to materialne pogoje, svojo
funkcijo opravljati poklicno. Župan je najodgovornejši
funkcionar v občini in bi moral biti ljudem na razpolago ves
čas, tudi v primeru nepričakovanih potreb. Vloga župana ni
služba, pač pa odgovorna funkcija.

3. Za uspešno izvedeno spremembo lokalne samouprave je
nujno potrebno najširše politično soglasje.
4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi, ki je v razpravi, ne bi smel poenotiti vseh občin.
Posamezne spremembe zakonodaje niso enako ustrezne
za vse občine, saj po velikosti, funkciji in številu prebivalstva
niso primerljive. Smiselna bi bila delitev na mestne občine,
• občine, ki imajo v svoji sestavi tudi mesta in v katerih je tudi
sedež upravne enote, občine s posebnim statusom in druge
občine. O občinah s posebnim statusom bi lahko bil sprejet
tudi poseben zakon.

11. Predlagani členi o referendumu so prezapleteni in prepodrobni.
Predvsem pa manjka določilo, da je rezultat referendumskega
glasovanja zavezujoč za nadaljnje odločitve v občini.
12. Nesprejemljiv je tudi predlog, ki določa, da kandidat za župana
ne more kandidirati tudi za člana občinskega sveta. To bi
pomenilo, da se občina vnaprej odreče sposobnim ljudem, ki
niso bili izvoljeni za župana.

5. V odnosih med organi lokalne skupnosti je za mnoge občine,
predvsem manjše, smiselna predlagana sprememba, da bi
župan vodil delo občinskega sveta, vendar naj bi se o tem
opredelili občinski organi s statutom. Za mestne občine bi bilo
smiselno, da se ohrani ravnotežje med županom in občinskim

Za poročevalko je bila določena državna svetnica Darja Odar.

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin - skrajšani postopek
Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.4.1998, ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o financiranju občin - skrajšani postopek, sprejel

MNENJE
k predlogu zakona o spremembah In dopolnitvah zakona
o financiranju občin - skrajšani postopek

SKLEP

1. Državni svet meni, da so nujne spremembe zakona o
financiranju občin, saj zaradi neustreznih meril za zagotovljeno
porabo nekatere občine v finančnem pogledu bistveno
odstopajo od povprečja na državni ravni.

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu d
državnemu zboru naslednje

6

2. V predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
financiranju občin je potrebno opredeliti občine glede na
velikost, število prebivalcev in funkcije ter vsaki kategoriji
zagotoviti sredstva, primerna vsem obveznostim. V tem
trenutku so materialno prizadete predvsem občine, ki imajo v
svoji sestavi mesta in v katerih je tudi sedež upravne enote,
saj vzdržujejo mnoge družbene in komunalne infrastrukturne
objekte bivše občine.

porabe na podlagi danih pripomb s terena in na osnovi znanih
elementov. Poišče naj najustreznejšo rešitev in pripravi
ustrezno finančno ovrednotenje.
5. Zakonodaja mora lokalnim skupnostim omogočiti avtonomno
financiranje njenih nalog, na drugi strani pa je potrebna tudi
zakonodaja, ki bo urejala pospeševanje skladnejšega
regionalnega razvoja in ki bo finančno manj močnim lokalnim
skupnostim zagotavljala opravljanje osnovnih aktivnosti.

3. Po mnenju državnega sveta bi morala imeti občina z zakonom
zagotovljeno avtonomno določanje davkov oziroma možnost
vplivanja na politiko določanja davkov, kadar to zahtevajo
njene specifične potrebe.

6. V predlogu zakona so investicije obravnavane posebej, vendar
bi morala biti v duhu Evropske listine lokalne samouprave
tudi ta postavka sestavni del primerne porabe občine, občina
bi morala o njih odločati avtonomno.

4. Državni svet predlaga sestavo delovne skupine, ki bi jo
sestavljali predlagatelj zakona, predstavniki vlade, Komisije
državnega zbora za lokalno samoupravo in Komisije
državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Delovna skupina naj preveri obrazce za izračun primerne

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Janez Praper.

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona
o njem še enkrat odloča
Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3.1998, ob
obravnavi zahteve, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o
dopolnitvah zakona o sodniški službi še enkrat odloča, skladno z
2. odstavkom 41. in 86. člena poslovnika državnega sveta, sprejel
naslednji

materialne pogoje oziroma stimulacije, ki bodo omogočile zasedbo
vseh prostih sodniških mest na okrajnih sodiščih.

SKLEP

Sklep je bil sprejet po obravnavi
predloga za odložilni veto k omenjenemu zakonu. Državni svet odložil
-nega veta ni sprejel.

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za
pravosodje, da z ukrepi iz svoje pristojnosti zagotovi ustrezne

Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o Ustavnem sodišču zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču za začetek postopka
za oceno ustavnosti in zakonitosti

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodnih taksah
Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3.1998, na
Podlagi 3. alinee prvega odstavka 23. člena zakona o Ustavnem
sodišču (Ur. I. RS, št. 15/94), sprejel

Državni svet Republike Slovenije predlaga Ustavnemu sodišču,
da na osnovi 39. člena zakona o Ustavnem sodišču zadrži
izvrševanje zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih
taksah do sprejema končne odločitve, ker meni, da bi sicer lahko
nastale težko popravljive škodljive posledice, še posebej na
področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

ZAHTEVO

Utemeljitev

za začetek postopka za oceno ustavnosti zakona o
spremembah In dopolnitvah zakona o sodnih taksah (Ur.
I- SRS, št. 1/90, Ur. I. RS, št. 14/91, 20/98) zaradi neskladja z
2., 14., 15., 23., 25. in 34. členom Ustave Republike
Slovenije

I.
Državni zbor Republike Slovenije je na seji, dne 29. 1. 1998,
sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih
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III.

taksah. Državni svet Republike Slovenije je na 5. seji, dne 3. 2.
1998, izglasoval sklep, da od državnega zbora zahteva, da pred
razglasitvijo tega zakona o njem še enkrat odloča. Državni zbor
je na 8. seji, dne 4. 3. 1998, ponovno odločal o tem zakonu in ga
sprejel.

Zakonodajalec bi za zmanjšanje števila nerešenih zadev na
sodiščih moral poskrbeti za večjo učinkovitost dela sodišč ter
čim prej sprejeti spremembe procesne zakonodaje. Namesto tega
je posegel po ukrepu zviševanja sodnih taks v naravnost
nerazumno višino. Sodna taksa za začetek postopka pred
sodiščem tako presega višino plače, s katero mora preživeti
nemajhen del slovenskih družin ves mesec. Zakonodajalec je
sicer obenem predvidel nekatere možnosti za oprostitev plačila
sodnih taks, toda oprostitev ni možna v vseh primerih, pa tudi
način uveljavljanja oprostitve ni ustrezen, saj je ponižujoč in je v
nasprotju s 34. členom ustave, ki vsakomur daje pravico do
osebnega dostojanstva in varnosti.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnih taksah
prinaša dvig sodnih taks za do 500 % glede na do sedaj veljavne
predpise. Tak dvig je nesorazmeren in je očitno odraz želje Vlade
Republike Slovenije, da na ta način zmanjša število nerešenih
zadev na sodiščih. Prav tako je vprašljiva podražitev sodnih taks
pri zemljiškoknjižnih zadevah in vpisih v ladijski register. To so
javne knjige, za katere velja, da je vpis obvezen in nujen za
pridobitev pravice. Zato je povišanje taks za 30% ali celo več
nerazumno, še posebej ko gre za vpis v zemljiško knjigo. Navedeni
dvig števila točk pomeni realen dvig sodnih taks, saj se je točka
sproti revalorizirala.

Nesorazmeren dvig sodnih taks bo bistveno omejil možnost
velikega števila državljanov, da uresničujejo pravice iz 23. (pravica
do sodnega varstva) in 25. člena ustave (pravica do pravnega
sredstva). Zakon lahko v svoji skrajni posledici pomeni tudi to, da
bo Slovenija pravna država zgolj za premožnejše državljane, kar
je v očitnem nasprotju z 2. členom ustave, ki določa, daje Slovenija
pravna in socialna država, ter s 14. členom ustave, ki določa, da
so v Sloveniji vsakomur zagotovljene enake človekove pravice
in temeljne svoboščine ne glede na gmotno stanje. Ob tem 15.
člen ustave izrecno določa, da človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ni dopustno omejevati, 16. člen ustave pa ne dovoljuje
uveljavljanja neenakopravnosti pri uresničevanju človekovih pravic
na osnovi gmotnega stanja niti v izrednih razmerah oziroma v
vojni.

Vlada Republike Slovenije je kot predlagatelj med drugim
utemeljevala nujnost sprejetja zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodnih taksah in s tem drastični dvig sodnih taks z
namenom, "da stranke odvrača od sprožanja sodnih postopkov",
prav ta namen pa je bil tudi v razpravah v državnem zboru večkrat
poudarjen.
II.
Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije (Ur. I. RS, št. 1-4/91-1) določa, da:
"Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije,
ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne
diskriminacije, skladno z ustavo Republike Slovenije in z veljavnimi
mednarodnimi pogodbami" (prvi odstavek III. točke).

Glede na vse navedeno je očitno, da je zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodnih taksah v očitnem nasprotju z 2.,
14., 15., 23., 25. in 34. členom Ustave Republike Slovenije, pa tudi
s temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije.
Državni svet utemeljuje predlog za začasno odredbo s tem, da bi
izvrševanje tega zakona pomenilo za taksne zavezance izjemno
veliko dodatno finančno obremenitev in bi na podlagi tega zakona
lahko nastale nepopravljive škodljive posledice.

Ustava Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 33/91) določa:
"Slovenija je pravna in socialna država." (2. člen)
"V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove
pravice in temeljne svoboščine ne glede na gmotno stanje.
Vsi so pred zakonom enaki." (14. člen)
"Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo
neposredno na podlagi ustave.
Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa
ustava ali če je to nujno zaradi same narave posamezne
pravice ali svoboščine.
Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo
s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava.
Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve.

S tem je zahteva za oceno ustavnosti zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodnih taksah utemeljena.

Ustavno sodišče je v postopku za oceno
ustavnosti, začetem z zahtevo državnega
sveta, na seji, dne 16. aprila 1998 sklenilo,
da se izvrševanje zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodnih taksah (Ur. I. RS,
št. 20/98) do končne odločitve ustavnega
sodišča o zahtevi zadrži.

Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene
v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z
izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v
manjši meri." (15. člen)
"Vsakdo ima pravico, da o njegovih pravicah in dolžnostih ter
o obtožbah proti njemu brez nepotrebnega odlašanja odloča
neodvisno, nepristransko in z zakonom ustanovljeno sodišče."
(23. člen)
"Vsakomur je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega
pravnega sredstva proti odločbam sodišč in drugih državnih
organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil, s katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih
ali pravnih interesih." (25. člen).

Ustavno sodišče je na seji, dne 7. maja 1998
sklenilo (dopolnilni sklep), da se sprejeti
sklep z dne 16. 4. 1998 izvrši tako, da se v
času začasnega zadržanja sodne takse plačujejo
po določbah zakona o sodnih taksah (Ur. I. RS,
št. 1/90, 14/91 in 38/96).
Sklepa Ustavnega sodišča sta objavljena v
Ur. I. RS, št. 38/8. 5. 1998.
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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 mednarodne odnose in evropske zadeve k predlogu resolucije o
zunanji politiki Republike Slovenije - druga obravnava
komisija opozarja, da v predloženi resoluciji ni predstavljeno
prizadevanje, da se bo Republika Slovenija skušala čimprej
dogovoriti o ureditvi vprašanj glede sukcesije in odvzetega
premoženja slovenskim subjektom s strani naslednic bivše
SFRJ;

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je na 3.
seji, dne 6. 4. 1998, obravnavala predlog resolucije o zunanji
politiki Republike Slovenije (EPA 1167).
Komisija podpira predlog resolucije o zunanji politiki Republike
Slovenije, ker meni, da Slovenija potrebuje globalno
zunanjepolitično opredelitev, predvsem glede tistih vprašanj iz
zunanjepolitičnega delovanja Republike Slovenije, ki zahtevajo
širši družbeni dogovor.

komisija se ne strinja z navedbo na strani 5, da "se Republika
Slovenija nahaja tudi na robu dolgoročno politično nestabilnega
območja";
komisija predlaga, da se v predlogu resolucije da večji
poudarek znanstvenemu in tehnološkemu sodelovanju;

Komisija pa opozarja na nekatere pomanjkljivosti, ki bi jih po
njenem mnenju moral vsebovati predlog omenjene resolucije, da
bi bila dosežena uravnoteženost zunanje politike Republike
Slovenije:

po mnenju komisije je smiselno bolj poudariti odnose z
nevladnimi mednarodnimi organizacijami;
komisija meni, da se mora Republika Slovenija pri svojem
članstvu v specializiranih agencijah iz sistema OZN zavzemati
za razvijanje in usklajevanje primerljivih socialnih standardov;
t
pri regionalnem sodelovanju je po mnenju komisije pomembno
poudariti, da Republika Slovenija nastopa v regionalnih
povezavah kot državni subjekt.

komisija se je pozitivno opredelila do prikaza temeljnih vrednot,
interesov in ciljev zunanje politike Republike Slovenije. Ob
tem pa opozarja, da za uspešno mednarodno dejavnost ne
zadostuje zgolj naštevanje temeljnih vrednot, interesov in
ciljev, temveč bi bilo potrebno določiti hierarhijo relevantnih
zunanjepolitičnih ciljev Republike Slovenije;
komisija opozarja, da se v predlogu resolucije nikjer ne omenja
uporaba načela recipročnosti v zunanji politiki;

Za poročevalca je bil določen član komisije dr. Vladimir Korun.

odprto vprašanje meje s Hrvaško zahteva po mnenju komisije
posebno izoblikovan odnos do reševanja mejne problematike;

Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k Nacionalni strategiji
Republike Slovenije za vstop v NATO s prilogami
Komisija za mednarodne odnose In evropske zadeve je na 3.
seji, dne 6. 4. 1998, obravnavala Nacionalno strategijo Republike
Slovenije za vstop v NATO s prilogami (EPA 422-II).

na svoji seji, dne 30. 3. 1998, ob obravnavi omenjene strategije.
Ob tem je izpostavil dileme, ki se pojavljajo v zvezi z gospodarskimi
učinki včlanitve v NATO.

Uvodoma je predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve članom
komisije predstavil potek nastajanja strategije, ki je bila oblikovana
na podlagi sprejetih sklepov državnega zbora na 14. izredni seji,
dne 16. 9.1997.

V razpravi so nekateri člani komisije izrazili kritičen odnos do
prizadevanj Slovenije, da postane polnopravna članica v NATU.
Ob tem je bilo izpostavljeno vprašanje glede nevtralnosti ter
bojazen glede možnega zmanjševanja suverenosti slovenske
države v procesu približevanja in vključevanja v NATO. V razpravi
je bil izražen tudi pomislek o pripravljenosti Republike Slovenije,
da bi se lahko hkrati intenzivno pripravljala na polnopravno
članstvo tako v EU kot tudi v NATO.

Predstavnik Ministrstva za obrambo pa je svojo predstavitev
omejil na obrambni vidik. Poudaril je, da je potrebno za tvorno
delovanje v procesu oblikovanja in institucionalizacije skupne
evropske varnostne in obrambne politike ustrezno preoblikovati
in prilagoditi celoten obrambni sistem in v tem okviru še zlasti
slovensko vojsko. Predvideno je, da naj bi se stroški za obrambo
od sedanjega 1,85 % BDP postopno povečali na raven 2,3 %
BDP do leta 2003.

Vprašanja, ki so se nanašala na oboroževanje in oborožitvene
sisteme, pa bodo razdelana v Strategiji vojaške obrambe
Republike Slovenije in niso predmet te strategije.
V nadaljevanju razprave je član komisije dr. Veljko Rus predlagal,
naj komisija sprejme pobudo, v kateri bi se opredelili pogoji -za
vstop Republike Slovenije v NATO: da Republika Slovenija ne

-■lan komisije Branko Grims je komisiji predstavil mnenje ter
sklepe, ki jih je Komisija državnega sveta za politični sistem sprejela
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obrambnem področju mora potekati na osnovi široke strokovne
in javne izmenjave mnenj. O teh vprašanjih lahko državni zbor
razpiše referendum.

more postati članica NATA, dokler ne postane polnopravna članica
v EU; da naj bi končno odločitev o vstopu v NATO sprejeli državljani
Republike Slovenije na referendumu; da vrednost stroškov za
obrambo ne bi smela preseči ravni 3 % BDP; da bi moral biti
Republiki Sloveniji zagotovljen delež na novih tehnologijah,
Republika Slovenija pa bi se morala vnaprej odpovedati
ofenzivnemu orožju.

Na podlagi razprave je komisija sprejela naslednje sklepe:
1. Komisija se je seznanila z Nacionalno strategijo Republike
Slovenije za vstop v NATO in jo podpira.

Ta pobuda v nadaljevanju razprave ni bila v celoti podprta, saj so
člani komisije ocenili, da gre za elemente, ki presegajo vsebino
predložene strategije.

2. Končno odločitev o vstopu v NATO naj sprejmejo državljani
Republike Slovenije na referendumu.

Predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve je v zvezi z
izpostavljeno dilemo glede članstva v NATU pojasnil, da je bil v
državnem zboru dosežen konsenz, da želi Republika Slovenija
zagotoviti svoj temeljni varnostni interes v okviru sistema kolektivne
obrambe, ki ga omogoča članstvo v NATU. Ugotovitev, da je
članstvo v NATU strateški varnostni cilj Republike Slovenije, izhaja
tudi iz Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti
Republike Slovenije. Odločanje za te pomembne povezave na

3. Komisija meni, da je primerno, da Vlada Republike Slovenije
pred koncem procesa vključevanja v NATO pripravi
informacijo o gospodarskih učinkih vključevanja Republike
Slovenije v NATO.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Franc Batagelj.

Mnenje Komisije za politični sistem k Nacionalni strategiji Republike Slovenije
za vstop v NATO s prilogami
Komisija za politični sistem je na 6. seji, dne 30. 3. 1998,
obravnavala Nacionalno strategijo Republike Slovenije za vstop
v NATO s prilogami (EPA 422-II).

izraženo mnenje o nujnosti intenzivnih prizadevanj na področju
zunanjepolitičnih odnosov z ZDA. Postavljeno je bilo tudi vprašanje,
kolikšna sredstva bodo potrebna za opremljenost in
usposobljenost slovenske vojske, da bo le-ta ustrezala zahtevanim
standardom v NATU.

Komisija je menila, da predstavlja strategija ustrezno podlago za
nadaljnja prizadevanja Slovenije za vstop v NATO. Ob tem so bila
izražena mnenja, da bi morala biti strategija sprejeta že pred
letom dni, torej v času, ko se je pripravljala odločitev o sprejemu
novih članic v NATO, ki pa kasneje ni zajela tudi Slovenije, kar je
nedvomno imelo zanjo vrsto negativnih gospodarskih in
zunanjepolitičnih posledic. Izraženo je bilo tudi mnenje o
odgovornosti slovenske vlade za izločitev Slovenije iz prvega
kroga širitve NATA ob upoštevanju zunanjih vplivov. Ob tem je
bilo poudarjeno, da bodo na možnost Slovenije za vključitev v
NATO nedvomno bistveno vplivale pozitivne ocene o stanju
njenega gospodarstva.

Na podlagi razprave je komisija sprejela naslednje sklepe:
1. Komisija podpira Nacionalno strategijo Republike Slovenije
za vstop v NATO, ker meni, da le-ta predstavlja dobro podlago
pri nadaljnjih prizadevanjih za vključitev Slovenije v NATO.
2. Komisija obžaluje, da navedena strategija ni bila pripravljena
že pred letom dni, torej v času, ko se je pripravljala odločitev
o sprejemu novih članic v prvem krogu širitve zveze NATO.
3. Komisija predlaga vladi, da k navedeni strategiji pripravi
dodatno utemeljitev, ki bo obsegala oceno pozitivnih
gospodarskih učinkov na vključevanje Slovenije v NATO.

Člani komisije so predstavnikom pristojnih ministrstev postavili
več vprašanj. Tako je bilo postavljeno vprašanje, v kakšnem
časovnem obdobju je realno pričakovati vključitev Slovenije v
NATO in kako bo na to vplivala ocena o stopnji varstva človekovih
pravic v Sloveniji in splošna ocena Slovenije kot pravne države.
Ob tem je bilo posebej izpostavljeno vprašanje odločujočega vpliva
ZDA na nadaljnje širjenje NATA. S tem v zvezi je bilo v komisiji

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah zakona o lokalnih
volitvah - hitri postopek
Komisija za politični sistem je na 7. seji, dne 15. 4. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah zakona o lokalnih
volitvah (EPA 430-II).

volitvah, ki je določala število članov občinskega sveta glede na
število prebivalcev, veljala le za prve volitve občinskih svetov,
zato ocena stanja in razlogi za izdajo predloga sprememb zakona
o lokalnih volitvah izhajajo iz napačno ugotovljenega dejanskega
stanja.

Komisija že iz načelnih razlogov opozarja na prepogosto uporabo
hitrega zakonodajnega postopka. Komisija ugotavlja, da v tem
primeru niso izpolnjeni pogoji iz 201. člena poslovnika državnega
zbora, kakor tudi na dejstvo, da predlog zakona ne vsebuje
posebne obrazložitve in utemeljitve hitrega postopka.

V 19. členu zakona o lokalnih volitvah je določeno, da se za
večinske volitve članov občinskega sveta v občini oblikujejo
volilne enote. 20. člen zakona pa določa, da se volilne enote
oblikujejo tako, da se občina razdeli na območja ene ali več
krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti, ki predstavljajo volilno

Komisija ugotavlja, da je določba 116. člena zakona o lokalnih
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enoto. Tudi za proporcionalne volitve članov občinskega sveta se
lahko, skladno z 22. členom zakona, oblikujejo volilne enote, tako
kot je to določeno v 20. členu.

spremembe zakona, to je večje zastopanosti vseh delov občine,
je po mnenju komisije mogoče doseči že z doslednim izvajanjem
veljavnega zakona o lokalnih volitvah.

Glede na navedeno komisija nasprotuje predlagani spremembi
zakona, ki bi pomenila omejevanje pristojnosti občin. Cilj predlagane

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Vladi Republike Slovenije - prva obravnava
predloga, ki je v tem, da se s predlaganimi rešitvami omeji
nadaljnje širjenje vlade in politizacija državne uprave.

Komisija za politični sistem je na 6. seji, dne 30. 3. 1998,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Vladi Republike Slovenije (EPA 420-II).

2. Komisija predlaga predlagatelju zakona, da pri pripravi besedila
zakonskega predloga za drugo obravnavo upošteva pripombe
komisije, navedene v tem mnenju, zato naj preuči vprašanje
ustrezne zakonske opredelitve položaja in funkcije državnega
sekretarja ter vprašanje ustreznega in preciznega
razmejevanja političnih in strokovnih funkcij v državni upravi
nasploh. Pri tem naj preuči zakonske ureditve političnih in
strokovnih funkcij v državni upravi v sosednjih državah.

V komisiji je bila izražena močna načelna podpora predlaganim
rešitvam v predlogu zakona, po katerih naj bi zakon omejeval
tako število ministrov brez resorja kot tudi število državnih
sekretarjev v posameznih ministrstvih in po katerih bi moral
ponuditi odstop novemu ministru le tisti državni sekretar, ki bi
opravljal tudi funkcijo namestnika ministra. Komisija je torej podprla
temeljni cilj predlaganega zakona, ki je v tem, da se omeji nadaljnje
širjenje vlade in politizacija državne uprave, pri čemer je izrecno
poudarila potrebo po uveljavljanju stroke v delovanju državne
uprave.

Komisija je po obravnavi predloga zakona sprejela še naslednji
dodatni sklep:

Vendar pa je bilo v komisiji opozorjeno, da predlagane rešitve
same po sebi ne zadoščajo za vzpostavljanje bolj strokovne in
racionalne državne uprave in da bo za doseganje tega cilja
potreben širši in celovitejši pristop. Izraženo je bilo mnenje, da bi
bilo treba najprej preučiti vprašanje umestitve funkcije državnega
sekretarja v sistemu državne uprave in vprašanje razumevanja
njegove funkcije, medtem ko je bilo v zvezi z namestnikom ministra
izraženo mnenje, da je to nedvomno politična funkcija, ki je vezana
na funkcijo ministra. V zvezi z državnim sekretarjem pa je bila
izražena potreba, da se preuči in razčisti vprašanje, ali opredelitev
njegovega položaja in nalog sploh sodi v okvir zakona o vladi ali
pa bi morda ureditev tega vprašanja sodila v bodoči zakon o
javnih uslužbencih. Le-ta bi lahko državnega sekretarja opredelil
kot najvišjega državnega uradnika, ki v ministrstvu opravlja
najzahtevnejše strokovne naloge in na položaj katerega
zamenjava ministra nima nobenega vpliva. Ob tem je bilo izraženo
mnenje, da bi se bilo treba pri pripravi ustreznih zakonskih rešitev
seznaniti s primerljivimi zakonskimi ureditvami političnih in
strokovnih funkcij v državni upravi v sosednjih državah.

Komisija zahteva od Ministrstva za notranje zadeve, da ji
posreduje pregled primerjalne zakonske ureditve političnih in
strokovnih funkcij v državni upravi v sosednjih državah.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Ministrstvo za notranje zadeve je na podlagi dodatnega sklepa
poslalo Komisiji za politični sistem naslednji "Pregled primerjalne
zakonske ureditve političnih In strokovnih funkcij v državni
upravi v nekaterih sosednjih državah"
V Republiki Avstriji zvezno vlado sestavljajo zvezni kancler,
njegov namestnik (der Vizekanzler) in vsi zvezni ministri. Število
resorjev zakonsko ni omejeno. Ministre in državne sekretarje
imenuje zvezni predsednik na predlog zveznega kanclerja (Art.
47 B-VG).Trenutno imajo v Republiki Avstriji tri državne sekretarje,
vendar njihovo število ni zakonsko omejeno. Državni sekretarji
nadomeščajo ministra v njegovi odsotnosti. Po pooblastilu ministra
samostojno vodijo določeno področje dela posameznega
ministrstva. Vendar so tudi pri tem samostojnem delu vezani na
navodila ministra. Zvezni predsednik lahko pooblasti za
nadomeščanje odsotnega zveznega ministra bodisi drugega
zveznega ministra, državnega sekretarja (če je imenovan v
posameznem ministrstvu) ali celo višjega uradnika. Avstrija je
namreč država, ki ima v celotni vladi trenutno samo tri državne
sekretarje. Posamezna ministrstva, na primer Ministrstvo za
notranje zadeve, namreč nimajo državnih sekretarjev, čeprav
obstaja zakonska podlaga. Funkcijo državnega sekretarja v teh
ministrstvih opravljajo višji državni uradniki. Višji državni uradniki,
ki jih imenuje vlada, opravljajo samo funkcijo nadomeščanja
ministra oziroma opravljajo strokovne funkcije. Opravljajo
najzahtevnejše strokovne naloge. Zamenjava posameznega
ministra ne vpliva na njihov položaj. V tem se tudi razlikujejo od
funkcije državnega sekretarja, ki je politične narave.

V zvezi s predlagano rešitvijo, po kateri bi imelo vsako ministrstvo
največ dva državna sekretarja, je bilo opozorjeno, da se ministrstva
med seboj razlikujejo glede na obseg in raznovrstnost področja,
za katero so ustanovljena. Izraženo je bilo stališče, da bi kazalo
razmisliti o rešitvi, po kateri bi lahko bilo vseh državnih sekretarjev
največ dvakrat toliko kot je ministrov, pri čemer pa bi lahko
ministrstva z večjim in bolj raznolikim področjem dela imela npr. tri
državne sekretarje, ministrstva z manjšim področjem dela pa
npr. enega.
V komisiji pa je bilo izraženo tudi mnenje, da je vprašanje razmejitve
med političnimi in strokovnimi funkcijami aktualno tudi v t. i.
Paradržavnih institucijah, kjer je prav tako opazen problem
zagotavljanja kontinuitete strokovnega dela.
Na podlagi razprave je komisija k predlogu zakona oblikovala
naslednji sklep:
1- Komisija podpira temeljni cilj navedenega zakonskega
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V Republiki Italiji vlada imenuje državne podsekretarje po
predhodnem dogovoru političnih strank. To pomeni, da je njihova
funakcija politična. Število državnih podsekretarjev v posameznih
ministrstvih je različno (od 1 do 5). Državni podsekretarji so
glede na njihovo funkcijo vezani na mandat vlade. Ob zamenjavi
posameznega ministra pa jim ni potrebno ponuditi odstopa, čeprav
jih novi minister lahko zamenja po lastnem preudarku. Vsa
ministrstva imajo tudi generalnega sekretarja, katerega funkcija
pa je za razliko od državnega podsekretarja strogo strokovne
upravne narave in predstavlja kontinuiteto tega dela na
posameznem ministrstvu. Generalni sekretarje imenovan s strani
vlade.

V Zvezni Republiki Nemčiji ima na zveznem nivoju vsako
ministrstvo dva t. i. državna ministra, ki sta namestnika ministra in
imata politično funkcijo. Njuna funkcija je vezana na mandat
ministra.
V praksi so politični uradniki tudi nekateri državni sekretarji, šef
vladnega urada za informiranje, najvišji uradniki zunanjega
ministrstva ipd., navedeni pa so v zakonih. Zanje je potrebna
večja politična usklajenost oziroma zaupanje z npr. ministrom,
predsednikom vlade ipd. Zakon o poenotenju prava uradnikov
kot take navaja funkcije, pri izvajanju katerih mora uradnik
upoštevati politične poglede in cilje vlade.
Strokovne upravne naloge pa opravljata dva državna sekretarja,
ki imata najvišji položaj po njihovi ureditvi napredovanja v upravi.

Ureditev v Republiki Hrvaški ne predvideva funkcije državnega
sekretarja. Ministri imajo namreč svoje namestnike. Njihova
funkcija je načelno politična. Vendar pa jim ni potrebno ponuditi
odstopa v primeru zamenjave ministra.

Po pregledu primerjalne zakonske ureditve političnih in strokovnih
funkcij v državni upravi v nekaterih sosednjih državah
ugotavljamo, da delovanje državnih sekretarjev še vedno ni
popolnoma politično nevtralno, čeprav je cilj večine držav omejitev
politizacije državne uprave. Glede na to si posamezne sosednje
države prizadevajo tudi za čim manjše število državnih sekretarjev.
Politične in strokovne funkcije funkcionarjev v državni upravi v
sosednjih državah pa imajo pravno podlago v različnih zakonih.

V madžarski ureditvi je določeno, da ima vsako ministrstvo dva
državna sekretarja. Samo en državni sekretar ima funkcijo, ki je
politične narave. Le-ta mora ponuditi odstop v primeru zamenjave
ministra. Drugi državni sekretar opravlja najzahtevnejše
strokovne naloge in zamenjava ministra na njegov položaj nima
vpliva.

Mnenje komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o
rudarstvu - prva obravnava
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 5.
seji, dne 20. 4. 1998, obravnavala predlog zakona o rudarstvu
(EPA 391-11).

3. Komisija opozarja zakonodajalca, naj v nadaljevanju
zakonodajnega postopka jasneje opredeli obveznost in način
odvajanja sredstev za tekočo sanacijo in za sanacijo prostora
po končanem izvajanju rudarskih del, in sicer na ta način, da
nosilec rudarske pravice sproti odvaja sredstva na poseben
račun.

V razpravi je bila zastavljena vrsta vprašanj, ki so se nanašala
predvsem na vlogo lokalnih skupnosti na področju gospodarjenja
z mineralnimi surovinami.
Komisija je po razpravi oblikovala naslednja stališča:

Komisija opozarja na člene 24, 25 in 26, ki določajo način
prenehanja koncesijskega razmerja, to je razmerja med državo
in nosilcem koncesijske pravice. V postopku za prenehanje bi
moral predlog opredeliti tudi vlogo lokalne skupnosti. Država sicer
ima inšpekcijske službe, vendar te brez pomoči posameznikov
in lokalne skupnosti ne dobijo dovolj informacij in možnosti za
ukrepanje.

1. Komisija podpira sprejem zakona o rudarstvu, saj se je v
zadnjih letih spremenila zakonodaja na področju materialne
infrastrukture, varstva okolja, graditve objektov ter bila
sprejeta množica mednarodnih konvencij na področju varnosti
in zdravja v rudnikih, ki zahtevajo vsebinsko spremembo
sedanjega zakona o rudarstvu.

Komisija opozarja tudi na člen 45, ki opredeljuje reševanje in
obveščanje in določa, da je odgovorna oseba o vseh nevarnih
pojavih dolžna takoj obvestiti rudarsko inšpekcijo. Verjetno bi
morala biti takoj obveščena tudi lokalna skupnost kot najbolj
prizadeti člen v tej verigi odnosov, ne glede na dejstvo, da je
ukrepanje pravilno prepuščeno inšpekcijskim službam (člen 88).
Enako velja tudi za določilo člena 50, v katerem bi moralo biti
določeno, da bo o vseh dovoljenjih obveščena ne le rudarska
inšpekcija, temveč tudi lokalna skupnost, na katere ozemlju se
dogajajo določeni posegi v prostor.

2. Komisija poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da pisno
obrazloži 10. člen, in sicer, ali je lokalna skupnost dolžna
sprejeti prostorski plan lokalne skupnosti, ki vključuje načrt
gospodarjenja z mineralnimi surovinami, le na podlagi njenih
pripomb in stališč na osnutek načrta. Dejstvo namreč je, da
je degradacija okolja sicer globalni problem vse države,
neposredno pa ga občuti predvsem lokalna skupnost in
konkretni posamezniki v njej. Po mnenju komisije, bi morale
imeti lokalne skupnosti večjo vlogo pri pripravi načrta za
gospodarjenje z mineralnimi surovinami in ne le možnost
posredovanja pripomb, ki so ali pa niso upoštevane.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.
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Mnenje Komisije za gospodarstvo k stališčem Predsedstva Konfederacije sindikatov
Slovenije PERGAM k predlogu zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe
Komisija za gospodarstvo je na 2. seji, drie 10. 3. 1998,
obravnavala stališča Predsedstva Konfederacije sindikatov
Slovenije PERGAM k predlogu zakona o udeležbi zaposlenih pri
dobičku družbe.

uveljavitve zakona v praksi. Zato komisija meni, da se obravnava
predloga zakona opravi po rednem zakonodajnem postopku ter
poziva socialne partnerje, da poskušajo o določilih predloga
zakona doseči vsaj minimalno soglasje.

Komisija ugotavlja, da predlog zakona ni usklajen med socialnimi
partnerji in da posamezne zakonske rešitve ne omogočajo

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

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

POJASNILA MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO
k vprašanjem državne svetnice Petre Kersnič v zvezi s plačilom pripravniškega staža in
zaposlovanja izvajalcev zdravstvene nege
V zvezi z vprašanjem, kako bo Ministrstvo za zdravstvo
zagotovilo enakopravne možnosti opravljanja pripravništva in
nadaljnjega usposabljanja za vse zdravstvene delavce, ki so
udeleženi pri zdravljenju in negi varovancev, želimo pojasniti
naslednje:

zdravstveni dejavnosti, ki daje podlago za zagotavljanje sredstev
za plače iz državnega proračuna le za zdravnike, ki opravljajo
sekundarijat.
Tudi vprašanje izvajanja zakonsko opredeljene obveznosti
sprejema na usposabljanje pripravnikov je za poklic zdravnika
urejeno drugače. Po tretjem odstavku 34. člena zakona o
zdravstveni dejavnosti morajo zavodi sprejeti na usposabljanje
zdravnike sekundarije tudi, če imajo z normativi zasedena
predvidena delovna mesta.

Na podlagi prvega odstavka 34. člena zakona o zdravstveni
dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92, 37/95, 8/96) je minister za zdravstvo
izdal Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni
zavodi in zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov
pripravništva, sekundariata in specializacije (Ur. I. RS, št. 25/93).
S tem pravilnikom je določeno, da se za ugotavljanje pogojev teh
zavodov uporabljajo določila Pravilnika o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati zdravstveni zavodi za izvajanje praktičnega pouka
dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov in
za podelitev naziva učni zavod (Ur.l. RS, št. 25/93). Omenjeni
naziv je bil podeljen le nekaterim zdravstvenim zavodom. Število
prostih pripravniških delovnih mest tako za poklice s področja
zdravstvene nege kot tudi za druge poklice v zdravstvu ne
zadoščajo potrebam posameznih diplomantov zdravstvenih šol.
Zato bo ministrstvo v sodelovanju s šristojnimi zbornicami
navedeni pravilnik spremenilo tako, da bo predpisalo različne
pogoje za opravljanje pripravništva za posamezne vrste poklica
in s tem omogočilo večjemu številu zdravstvenih zavodov izvajanje
pripravništva.

Glede vprašanja, kdo bo izvajal zdravstveno nego in druge
storitve v na novo ustanovljenih negovalnih oddelkih v bolnišnicah
in pri zasebnikih, je potrebno opozoriti, da se bo ta dejavnost
opravljala tako kot do sedaj v skladu z zakonom in drugimi predpisi
ter v skladu s koncesijsko pogodbo. To dejavnost zdravstvene
nege lahko opravljajo tisti zaposleni, ki imajo ustrezno izobrazbo
s področja zdravstvene nege.

Sklep državnega sveta ob obravnavi
vprašanj državne svetnice Petre Kersnič
je objavljen v Poročevalcu državnega
sveta, št. 2/1998.

Vprašanje financiranja pripravništva za različne poklice v
zdravstvu je urejeno v tretjem odstavku 34. člena zakona o
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
na vprašanje državnega svetnika Petra Vriska glede problematike slovenskega hmeljarstva
unija in sicer na t. i. direktno podporo na hektar zemljišča. Ta
podpora bo znašala skupaj 300 mio SIT, kar pomeni 118 000 SIT
na hektar hmeljiĐšča in zemljišča v premeni. Polovico od te
podpore bomo dodelili v mesecu marcu in aprilu, drugo polovico
pa predvidoma v času obiranja hmelja, saj nam sistem začasnega
financiranja ne dopušča izplačila celotnega zneska spomladi. Tako
spomladanska dela kot obiranje sta glavna stroška pri pridelavi
hmelja, zato je v bistvu tudi smiselno dodeliti subvencijo v
navedenih obdobjih. Poleg te pomoči bomo za hmeljarstvo
zagotovili v enakem obsegu kot v lanskem letu tudi pomoč za
pridelavo brezvirusnega sadilnega materiala. V kolikor bo obseg
proračunskih sredstev namenjen kmetijstvu to dopuščal, pa bomo
poskusili pomagati pri pripravi hmelja letnika 1996 in 1997 za
izvoz. Strokovne, svetovalne naloge, pomoč pri strukturnih
spremembah bodo tekle v predvidoma enakem obsegu kot
pretekla leta, prav tako pomoč Inštitutu za hmeljarstvo in
pivovarstvo pri njegovih investicijah.

V odgovoru na vprašanje navajamo predvidene ukrepe Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zavedamo se, da kljub
izrazitemu povečanju sredstev namenjenih hmeljarstvu, glede
na situacijo, podpora ni zadostna, vendar nam trenutno predvideni
obseg proračunskih sredstev, namenjenih kmetijstvu, ne dopušča
dodeljevanja večjih pomoči.
V preteklem obdobju smo hmelju namenjali naslednje direktne
podpore: podpora pri pripravi hmelja za izvoz, podpora za vzgojo
brezvirusnega sadilnega materiala v hmeljarstvu, podpora
strokovnim nalogam v hmeljarstvu (selekcija, introdukcija),
podpora Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo pri investicijah;
nekaj sredstev pa je bilo dodeljeno tudi za t. i. strukturne
spremembe (za različne investicije, predvsem za sušilnice za
hmelj).
V letu 1998 smo zaradi porušenega svetovnega trga pri hmelju
spremenili način in oblike pomoči hmeljarstvu ter sredstva
namenjena hmeljarstvu povečali predvidoma za 57 % (predlog
proračuna, kot ga je pripravila Vlada Republike Slovenije) glede
na lanskoletna sredstva, kar je glede na predviden obseg
proračunskih sredstev, namenjenih kmetijstvu, največ, kar smo
lahko zagotovili.

Sklep državnega sveta ob obravnavi
vprašanja državnega svetnika Petra
Vriska je objavljen v Poročevalcu
državnega sveta, št. 2/1998.

Prešli smo na sistem dodeljevanja podpor kot jih pozna Evropska

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
na vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča glede novega varnostnega
trikotnika
državljanom dostopni.Poleg tega predstavniki gospodarstva
posredno ali neposredno večinoma sodelujejo pri pripravi le-teh
in so o njihovi izdaji obveščeni že v fazi nastajanja predpisa.

Odredba o homologiranju varnostnih trikotnikov je bila pripravljena
s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo leta 1994. Skladno s
7. členom je odredba začela veljati z dnem objave v Uradnem
listu RS, t. j. 17. junija 1994, uporablja pa se od 1. januarja 1998
dalje.

Po naših podatkih so na trgu že prisotni slovenski proizvajalci
varnostnih trikotnikov, ki so homologirani skladno z obravnavano
odredbo; torej trditev, da se pri nas dobe le trikotniki tujih
proizvajalcev, ne drži.

Proizvajalci varnostnih trikotnikov so torej imeli 3 leta in pol časa,
da se pripravijo na proizvodnjo novega varnostnega trikotnika. O
kakšnem presenečenju ob pričetku uporabe odredbe potemtakem
ne moremo govoriti. Govorimo lahko le o neobveščenosti oz.
nezanimanju proizvajalcev glede objave obravnavane odredbe v
Uradnem listu RS.

Sklep državnega sveta ob obravnavi
vprašanja državnega svetnika mag.
Dušana Semoliča je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št. 2/1998.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti ni sodelovali pri pripravi
odredbe. Ne glede na to pa menimo, da ministrstvo ni dolžno
obveščati gospodarstva o izdaji predpisov, ki so javni in vsem

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
na vprašanji državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna glede ogrožanja zdravja
v Šaleški dolini
Na vprašanji državnega svetnika in glede na podano njuno
obrazložitev ter pisanje Občine Šoštanj "Omejene, ustavne in
zakonske pravice Občine Šoštanj" iz maja 1997 Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti v skladu s področjem svojih pristojnosti
podaja naslednji skupen odgovor:

V pripravi je Nacionalni energetski program Republike Slovenije,
katerega bo sprejel Državni zbor Republike Slovenije, v katerem
bo opredeljena tudi proizvodnja elektrike in premoga ter nove
naložbe v energetiko v Šaleški dolini. Lignit, pridobljen v Rudniku
lignita Velenje (RLV), je nedvomno najpomembnejši domači
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V juniju 1978 je TEŠ po odločbi Republiškega sanitarnega
inšpektorata na podlagi Zakona o varstvu zraka pripravil celovit
sanacijski program z opredelitvijo ukrepov in razdelavo projektov
za zmanjšanje onesnaževanja voda, zraka in tal. Konec leta 1988
je bila na podlagi republiškega Odloka o mejnih emisijskih
koncentracijah iz kurilnih naprav izdelana končna verzija
ekološkega sanacijskega programa in v istem letu se je program
tudi pričel izvajati.

energetski vir, ki z uporabo v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ)
prispeva približno tretjino k proizvedeni električni energiji v
Republki Sloveniji. Letna proizvodnja lignita za potrebe proizvodnje
električne energije znaša približno med 3,6 do 3,8 mio ton. V
Rudniku lignita Velenje bo možno brez dodatnih investicijskih
vlaganj v odpiranje novih odkopnih polj do leta 2023 zagotavljati
letno proizvodnjo 4,0 mio ton. Do takrat sta proizvodnja električne
energije v TEŠ in proizvodnja premoga v RLV med seboj usklajeni.
V primeru izgradnje nadomestnih enot za proizvodnjo električne
energije v TEŠ bi bilo mogoče proizvodnjo.v TEŠ in RLV uskladiti
vse do leta 2060, pred tem pa bi bilo potrebno sprejeti strateško
odločitev o pričetku odkopavanja premoga v jami Šoštanj. Na tem
območju je 59 mio ton odkopnih rezerv lignita. Odkopavanje tega
premoga bi bilo razmeroma dražje kot na ostalih področjih rudnika,
ali zaradi večjih stroškov rudarskih škod ali zaradi višjih
proizvodnih stroškov vsled spremenjene tehnologije odkopavanja
zaradi zaščite površine pred posedanjem.

Do sedaj so bili realizirani naslednji ekološki projekti v skupni
vrednosti 186 mio DEM:
Ekološki informacijski sistem: zagotavlja stalen nadzor vpliva
TEŠ na okolje s šestimi stabilnimi in eno mobilno merilno
postajo. Obratovati je začel leta 1991, vložena sredstva pa
so znašala 4 mio DEM.
Aditivno razžvepljevanje dimnih plinov blokov 1 -5: z dodajanjem
kalcijevega karbonata je v odvisnosti od obremenitve kotlov
dosežena 40-50 % stopnja razžvepljevanja. V bloku 5 se je
pričelo v oktobru 1990, v blokih 1-4 pafebrusrja 1992. Vložena
so bila sredstva v višini 13,8 mio DEM.

Meje pridobivalnega prostora Rudnika lignita Velenje so bile
določene leta 1953, od takrat so se meje dvakrat nebistveno
spremenile, od leta 1970 pa so nespremenjene. Zakon o rudarstvu
(Ur. I. SRS, št. 17/75) omejuje izkoriščanje rudnin na območju
urbanih naselij, vendar je lignit opredeljen kot surovina posebnega
družbenega pomena in na podlagi tega izdano dovoljenje za
izkoriščanje. Zakon o rudarstvu v svojem 63. členu postavlja
omejitve za izdajo dovoljenj za gradnjo v pridobivalnem prostoru
ravno zaradi možnih ali predvidenih posledic rudarskih del na
površino in gradbene objekte, s čimer je v določeni meri omejene
urbanizacija tega prostora, razen če gre za objekte posebnega
pomena. V Občini Šoštanj so pričeli aktivno delovati na področju
prostorskega planiranja z namenom, da bi dosegli spremembo
meja pridobivalnega prostora RLV, iz katerega naj bi se izločilo
območje zahodno od razmejitve med jamo Velenje in jamo Šoštanj.
V postopku izdelave novih urbanističnih zasnov razvoja Občine
Šoštanj so sodelovali tudi predstavniki RLV. Sprememba meja
pridobivalnega prostora Rudnika lignita Velenje v predlaganem
obsegu ne bi vplivala na odkopavanje v jami Velenje, odločilno pa
bi vplivala na morebitno odkopavanje v jami Šoštanj, zato bi bila
sprememba v danem trenutku preuranjena, ker bi se s tem država
kot lastnik mineralnih surovin predčasno in za vedno odpovedala
precejšnjim zalogam lignita.

Primarni ukrepi za zmanjševanje Nox (dušikov oksid) na
bloku 4: z rekonstrukcijo celotnega kurilnega sistema je
doseženo zmanjšanje dušikovih oksidov pod dovoljeno
vrednost 300 mg/m3. Obratovanje se je pričelo v letu 1992 ob
138 mio DEM vloženih sredstev.
Zaprti krogotok voda: s postavitvijo tehnologije, sestavljene
iz treh sklopov (hidravlični transport pepela do odlagališča;
zbiranje in preusmerjanje voda iz odlagališča; vračanje vode
v TEŠ), se je dosegla vrednost pH v jezerski vodi pod 9, tako
da se je v jezeru in v Paki znova pojavilo življenje. Obratovanje
se je pričelo v letu 1994, vloženih sredstev je bilo za 5 mio
DEM.
Razžvepljevalna naprava na bloku 4: naprava za
razžvepljevanje dimnih plinov po tehnologiji mokrega
kalcitnega postopka omogoča več kot 95 % stopnjo izločanja
S02, kar pomeni zmanjšanje emisijske koncentracije po 400
mg/m3 oziroma zmanjšano emisijo za 30.000 do 35.000 ton
letno. Investicija je znašala 150 mio DEM, naprava pa je pričela
obratovati v maju 1995.

Ob vsem tem moramo omeniti tudi trditve od a) do f) v pisanju
"Omejene, ustavne in zakonske pravice Občine Šoštanj", ki naj
bi jih javno posredoval RLV. Ugotavljamo, da jih RLV ni posredoval
in so nesprejemljive in nekorektne. Upoštevati je potrebno, da je
planiranje odkopavanja v tolikšnem obsegu dolgoročen proces,
ki ne prenese večjih sprememb med samim izvajanjem. Za
gradbene posebe v pridobivalnem prostoru RLV ne izdaja soglasij
oziroma dovoljenj, saj je to v pristojnosti državnih organov, kateri
pa ga zaprosijo za mnenje o nameravanem posegu. Odgovorni
na RLV stalno obveščajo in seznanjajo občin s svojimi plani, saj je
večino degradacij in poškodb površine nad območjem odkopavanja
moč vnaprej predvideti. Z vsemi oškodovanci, upravičenci do
rudarskih škod, je RLV do sedaj uspel sporazumno reševati
probleme in pošteno poplačevati povzročeno škodo. Poleg tega
RLV namenja znaten del sredstev za rudarske škode za odpravo
posledic rudarjenja v Občini Šoštanj, v obliki sanacij in rekultivacij
površin, nadomestil za izpad pridelka na kmetijskih zemljiščih,
nadomestnih gradenj, sanacij cestnega in komunalnega omrežja
in drugih odškodnin. Za rento upravičencem do rudarskih škod ni
razloga, ker jim je škoda pravično poplačana in za to tudi ni
zakosnke osnove. Res pa je, da predlog novega zakona o
rudarstvu predvideva, da del plačila za koncesijo za izkoriščanje
mineralnih surovin kot renta pripada občini, na ozemlju katere se
vrši njihovo pridobivanje. Kar pa zadeva nesoglasja med novo
oblikovanimi občinami glede plačil prispevkov za stavbna
zemljišča, naše ministrstvo ni pristojno za njihovo reševanje.

Rekonstrukcija elektrofiltra bloka 4: s tem se je doseglo
znižanje emisijskih vrednosti prašnih delcev pod 5o mg/m3.
Obratovanje se je pričelo v letu 1994, sredstva pa so bila
zagotovljena v sklopu izgradnje čistilne naprave.
Trenutno so v teku naslednji ekološki projekti:
Naprava za razžvepljevanje dimnih plinov na bloku 5, ki naj bi
pričela z obratovanjem v začetku leta 2001. Investicija je
ocenjena na 154 mio DEM.
Zamenjava elektrofiltra bloka 5: obratovati nej bi pričel jeseni
1999.
Ekološka sanacija TEŠ se je pričela in izvajala na podlagi zakonskih
in drugih predpisov s področja varstva zraka, tal in vode. Po
zaključku izgradnje čistilne naprave na bloku 5 bo TEŠ ekološko
sanirana in bo prenehala ekološko obremenjevati okolje, saj bo
zagotavljala manjše emisije snovi v zrak, kot dovoljujejo predpisi.
Poleg tega je potrebno omeniti, da tudi meritve posledic preteklih
onesnaženj, ki jih stalno opravlja Inštitut za ekološke raziskave
ERICO iz Velenja, kažejo trend upadanja.
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Omeniti je potrebno tudi, daTEŠ na podlagi Odloka Občine Šoštanj
o taksah za varstvo okolja plačuje ekološko takso v višini 120
mio SIT (za leto 1998), poleg tega pa se s krajevnimi skupnostmi
sporazumeva o letnih odškodninah kot nadomestilu za negativne
vplive, katera v letu 1998 znašajo 100 mio SIT.

Zaključek ekološke sanacije TEŠ bo prebivalcem občine Šoštanj
omogočil živeti v ekološko sprejemljivem okolju.

Glede na navedeno lahko zaključimo, da so na delu pridobivalnega
prostora RLV, ki leži v Občini Šoštanj, bile za vso rudarsko škodo,
povzročeno na tem območju, izplačane upravičencem pravične
odškodnine ali dodeljena ustrezna nadomestna zemljišča in da
se vsa površina, degradirana zaradi rudarjenja, sprotno sanira.

Sklep državnega sveta ob obravnavi
vprašanj državnega svetnika dr.
Vladimirja Koruna je objavljen v
Poročevalcu državnega sveta, št., 2/1998.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE
na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi z letnim poročilom Mednarodnega
denarnega sklada o Sloveniji
Ministrstvo za finance - Sektor za mednarodne finančne odnose
je na podlagi sklepa državnega sveta ob obravnavi omenjene
pobude (sklep je objavljen v Poročevalcu državnega sveta, št. 2/

1998) poslal članek, ki ga je Mednarodni denarni sklad objavil po
posvetovanjih v Sloveniji. Članek v angleškem jeziku je na voljo v
službi državnega sveta.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnih svetnikov Branka Grimsa
in dr. Milana Zvera za ratifikacijo Evropske socialne listine
Državni svet Republike Slovenije je rla 7. seji, dne 24. 3. 1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnih svetnikov Branka Grimsa in dr. Milana Zvera
za ratifikacijo Evropske socialne listine in na podlagi 1. odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

zagotavljale socialno varnost najmanj v obsegu, ki ga je določila
mednarodna organizacija dela (ILO - International Labour Organisation) na podlagi mednarodnega pakta o ekonomskih,
socialnih in kulturnih pravicah. Skrajni čas je že, da Slovenija z
ratifikacijo te listine stori nadaljnji korak v smeri evropske zaščite
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, saj Slovenija na tem
področju v zadnjem času celo nazaduje, zaradi česar se je že
znašla v nekaterih poročilih mednarodnih organizacij o kršitvah
človekovih pravic.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnih
svetnikov Branka Grimsa in dr. Milana Zvera in predlaga
Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, da pobudo preučita in nanjo odgovorita.

Državni svet je bil seznanjen, da naša država še ni ratificirala niti
osnovne Evropske socialne listine Sveta Evrope, je pa le-ta v
postopku obravnave za podpis s strani Republike Slovenije.
Zato državni svet poziva pristojni ministrstvi, da pospešita
postopke, ki so potrebni za ratifikacijo Evropske socialne listine s
pripadajočimi protokoli. Državni svet meni, da je potrebno najprej
sprejeti zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine s pripadajočimi
protokoli v državnem zboru, nato pa začeti z usklajevanjem
zakonske ureditve delovnega prava.

Državni svet poziva Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, da pospešita postopke, ki so
potrebni za ratifikacijo Evropske socialne listine s pripadajočimi
protokoli:
-

dodatnim protokolom k Evropski socialni listini (1988);
protokolom o spremembah Evropske socialne listine (1991);
dodatnim protokolom o sistemu kolektivnih pritožb (1995);
revidirano Evropsko socialno listino (1996).

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve in
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v skladu s 96.
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na
pobudo.

Državni svet meni, da je potrebno najprej sprejeti zakon o ratifikaciji
Evropske socialne listine s pripadajočimi protokoli v državnem
zboru, nato pa začeti z usklajevanjem zakonske ureditve
delovnega prava.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE IN
MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

Obrazložitev

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek je v
Strasbourgu 11. oktobra 1997 podpisal vseh pet aktov Sveta
Evrope, ki predstavljajo paket temeljnih socialnih pravic: Evropsko
socialno listino iz leta 1961, Dodatni protokol k Evropski socialni
listini iz leta 1988, Protokol o spremembah Evropske socialne
listine iz leta 1991, Dodatni protokol o sistemu kolektivnih pritožb

Evropska socialna listina je bila podpisana že leta 1961 v Torinu.
Do danes jo je podpisalo že 20 držav, med njimi tudi Nemčija,
Avstrija, Italija, Francija, Velika Britanija. Po Evropski socialni listini
imajo pravico do socialne varnosti vsi delavci in osebe, ki so jih ti
dolžni preživljati. Vlade držav podpisnic so se obvezale, da bodo
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iz leta 1995 in Evropsko socialno listino - spremeljeno, iz leta
1996.

in dokument o prihodnosti in pomembnosti Evropske socialne
listine, za katero je zaželeno, da jo ratificirajo parlamenti vseh
držav članic Sveta Evrope do petdesetletnice Sveta Evrope v
maju 1999. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je tako
11. maja 1998 zaprosilo ministrstva za notranje zadeve,
pravosodje, zdravstvo ter okolje in prostor za mnenja in stališča
v zvezi z možnostjo ratifikacije in možnostmi prevzema obveznosti
po posameznih aktih, glede na področje vsakega zadevnega
ministrstva.

V postopku odobravanja podpisa je Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve zavzelo stališče, da bo končni izbor aktov, ki
jih bo Republika Slovenija ratificirala, opravljen naknadno, po
opravljenem medresorskem usklajevanju glede na vsebino aktov
oz. obveznosti, ki jih mora država prevzeti na tej podlagi.
Vprašanje ratifikacije je notranje pravno, prav tako pa tudi
mednarodno pravno vprašanje, povezano z uveljavljanjem
posameznih aktov iz omenjenega sklopa. Načelno bi bilo
dosledneje ratificirati le najnovejši akt. Vendar upoštevaje dejstvo,
da dva protokola k Evropski socialni listini (Protokol iz leta 1991 in
Dodatni protokol iz leta 1995) še ne veljata ter da spremenjene
Evropske socialne listine iz leta 1996, ki prav tako še ne velja
(zanjo so potrebne 3 ratifikacije, do 5. maja 1998 pa jo je podpisalo
15 držav članic Sveta Evrope), niso podpisale številne države
članice Sveta Evrope, ratificirala pa je sploh še ni nobena, je
možen tudi postopen proces sprejemanja aktov s tega področja,
odvisno od ocene.

Šele po končanih usklajevanjih in oceni primernosti sprejema
posameznih aktov ter s primerjalno analizo njihovega sprejemanja
po posameznih državah bo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve predlagalo začetek postopka ratifikacije tako izbranih
aktov Evropske socialne listine. Ko bo Ministrstvo za zunanje
zadeve od pristojnega resorja, Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve dobilo predlog za ratifikacijo, bo izpeljavo postopka
ratifikacije Evropske socialne listine vodilo prioritetno.
Kljub zahtevnim in dolgotrajnim postopkom, ki so potrebni že
pred ratifikacijo Evropske socialne listine, menimo, da bi bilo
mogoče glede na velik pomen Evropske socialne listine, katere
ratifikacija je posredno povezana s prosecom harmonizacije naše
zakonodaje z normami Evropske unije oz. našim približevanjem
tej integraciji, obveznost ratifikacije izpolniti do maja 1999.

Konec februarja 1998 je predsednica Parlamentarne skupščine
Sveta Evrope gospa Leni Fischer na predsednika Državnega
zbora Republike Slovenije dr. Janeza Podobnika naslovila pismo

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi
z ugotavljanjem onesnaževanja ozračja na Goriškem s strani Italije
Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3. 1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi z
ugotavljanjem onesnaževanja ozračja na Goriškem s strani Italije
(ozon) in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

Na lokaciji Kostanjevice je meritve izvajal HMZ Ljubljana z mobilno
enoto, meritve na lokaciji Rožne doline in Nove Gorice pa je
izvajal ZZV Maribor z optičnim merilnikom OPSIS.
Na vseh treh lokacijah so bile izmerjene visoke koncentracije
ozona. Glede na ugotovitve izvajalcev meritev, ki so jih zapisali v
poročilih, je obmejno območje onesnaženo z ozonom, ki nastaja
v spodnjih plasteh ozračja pod vplivom sončne svetlobe iz
fotokemičnih snovi (dušikov oksid, toluen, metan, ...), katerih
glavni viri so na italijanski strani.
;

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Franca Batagelja in predlaga Ministrstvu za zunanje
zadeve ter Ministrstvu za okolje in prostor, da pobudo preučita in
nanjo odgovorita.

Primerjava onesnaženosti zraka z ozonom v Kostanjevici na
Krasu s koncentracijami, ki so bile istočasno izmerjene drugod
po Sloveniji, kažejo na najvišje mesečne koncentracije v
Kostanjevici, kjer je bila izmerjena tudi najvišja uma in druga najvišja
dnevna koncentracija ozona.

Državni svet predlaga Ministrstvu za zunanje zadeve in
Ministrstvu za okolje in prostor, da s sklenitvijo meddržavnega
sporazuma med Slovenijo in Italijo omogočita nadzor in odpravo
onesnaženja zraka na zahodnem območju Slovenije, ki je
Povzročeno z emisijami iz Italije.

Meritve kažejo, da je predel Slovenije ob italijanski meji močno
obremenjen z ozonom, občasno pa so višje tudi koncentracije
drugih polutantov in sklepamo, daje prenos onesnaženega zraka
iz Italije velik in bi bilo potrebno meriti tudi primarne polutante, ki
povzročajo tvorbo ozona. Meritve na naši strani meje sicer niso
bile izvedene v času, ko nastajajo najvišje koncentracije ozona
zaradi transporta onesnaženega zraka iz Italije.

Državni svet poziva Ministrstvo za zunanje zadeve, da mu
posreduje informacijo o tem, ali so sklenjeni dvostranski sporazumi
o omejevanju onesnaževanja zraka tudi z ostalimi sosednjimi
državami.

Visoke koncentracije ozona na območju Rožne doline niso
posledica emisij lokalnega prometa. Vzrok zanje dokazuje roža
onesnaževanja zraka z ozonom, saj kaže, da so koncentracije
ozona v obdobjih, ko piha veter iz zahodne smeri (Italije) tudi za
70 mikrogramov na kubični meter višje od tistih, ko piha vzhodni,
severni ali južni veter. Glavnina ozona ima torej mesto nastanka
v Italiji.
'

Obrazložitev
Na obmejnem območju z Italijo, na širšem območju Nove Gorice,
so bile izvedene meritve onesnaženosti zraka:
leta 1994 od 1.9. -1.12. na lokaciji Kostanjevice na Krasu,
leta 1996 od 17.6. - 5.8. na lokaciji Rožne doline,
leta 1997 od 11.9. - 22.10. na lokaciji Nove Gorice (center).

V prihodnosti bo zaradi povišanih emisij problematika
onesnaženosti zraka z ozonom še bolj pereča. Nujno je urediti
merilne postaje za spremljanje onesnaženosti zraka z ozonom
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na obeh straneh meje. Z aktualnimi merilnimi rezultati bi lahko
opozarjali prebivalstvo na povišane koncentracije ozona, sočasno
pa je potrebno izvajati omilitvene ukrepe, ki zadevajo omejitve na
italijanski strani, kar je mogoče doseči le s posebnim dogovorom
na meddržavni ravni med Slovenijo in Italijo.

spomladi in poleti na območju cele Slovenije. Pogoji za nastanek
ozona so dovolj velike emisije dušikovih oksidov, ogljikovodikov
in dovolj sončnega sevanja. Ti pogoji so spomladi in poleti na
širšem območju Nove Gorice izpolnjeni v veliki meri, kar je
navedeno tudi v obrazložitvi sklepa državnega sveta. Veliko
prispevajo k temu tudi emisije v Italiji, čeprav emisije na slovenski
strani niso zanemarljive.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve in
Ministrstvo za okolje in prostor v skladu s 96. členom poslovnika
državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na pobudo.

V obrazložitvi sklepa bi bilo potrebno nekoliko spremeniti razlago
"rože" onesnaženja, ker na območju Nove gorice sovpada
prevladujoča smer dnevnih vetrov, ki pihajo iz zahodne smeri, z
dnevnim hodom koncentracije ozona.

MNENJE MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR

Hidrometeorološki zavod načrtuje meritve ozona na območju
Nove Gorice in sicer eno merilno mesto za meritve ozona,
dušikovih oksidov, ogljikovodikov in ogljikovega monoksida na
območju Nove Gorice. Gre za projekt posodobitve merilne mreže
v okviru programa PHARE, kjer Republike Slovenija kandidira za
sredstva EU za modernizacijo merilne mreže za spremljanje
onesnaženosti zraka v Sloveniji. Če bo projekt sprejet, se bo
izvajanje začelo že letos.

Ministrstvo za okolje in prostor podpira pobudo državnega svetnika
v zvezi z onesnaževanjem zraka na Goriškem s strani Italije
(ozon).
»
Koncentracije ozona presegajo mejne vrednosti predvsem

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državne svetnice Katarine Ovca Smrkolj
za ustanovitev Urada za meje Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3. 1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državne svetnice Katarine Ovca Smrkolj za
ustanovitev Urada za meje Republike Slovenije in na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Republike Slovenije kot posebne vladne službe v skladu z 22.
členom zakona o Vladi Republike Slovenije.
Državni svet pa opozarja, da bi morala biti predhodno opravljena
natančna delitev dela med sedanjo vladno diplomatsko komisijo
in bodočim Uradom za meje. Po mnenju državnega sveta je
pomembno, da bi bilo delovno področje Urada za meje omejeno
zgolj na strokovne naloge, s čimer bi se povečala učinkovitost
dela vladne diplomatske komisije.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državne
svetnice Katarine Ovca Smrkolj in predlaga Ministrstvu za zunanje
zadeve, da pobudo preuči in nanjo odgovori.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za zunanje zadeve v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na pobudo.

Državni svet predlaga, da se čimprej ustanovi Urad za meje
Republike Slovenije.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE
Ministrstvo za zunanje zadeve se zaveda pomembnosti in
odgovornosti obravnavane problematike, ki je povezana z državno
mejo ter še posebej občutljivosti in dolgoročnosti odločitev pri
pripravi Sporazuma o državni meji med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško.

Obrazložitev
Državna meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško,
kljub skoraj sedemletnim prizadevanjem, še ni določena. Dokončno
niso določeni niti kriteriji, ki bi morali biti dogovorjeni in potrjeni z
ustrezno meddržavno pogodbo.

Poudariti želimo, da je državna meja na kopnem med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško natančno določena z Ustavnim
zakonom in Zakonom o določitvi območij občin in naselij in je
vnesena v državne topografske karte, ni pa še označena v naravi.
Ker je enako natančno določena tudi državna meja na hrvaški
strani ter ima podoben ustavni in zakonski okvir, so bile ob
primerjavi obeh meja ugotovljene bolj ali manj pomembne razlike.
Prav zato je bila ustanovljena Diplomatska komisija ter vrsta
podkomisij, ki so v zadnjih štirih letih z intenzivnim delom, ob
uporabi določenih in dogovorjenih kriterijev, poskušale najprej
ugotoviti neskladja, jih opredeliti in nato na podlagi za obe strani
sprejemljivih kriterijev določiti eno samo, med seboj sporazumno
usklajeno mejno črto.

Nasprotni pogajalski partner nastopa dobro pripravljen in
opremljen z argumenti, pogajalci Republike Slovenije pa premalo
uporabljajo strokovno dokumentacijo, ki je v slovenskih arhivih in
arhivih sosednjih držav.
Pomembnost ustanovitve Urada za meje Republike Slovenije
narekuje dejstvo, da mora Republika Slovenija imeti enakovredne
pogajalske pogoje kot Republika Hrvaška, kjer že vrsto let deluje
Urad za meje Republike Hrvaške. Tak urad je obstojal v okviru
bivše državne ureditve, imajo pa ga tudi sosednje države.
Zaradi potrebe po medresorskem usklajevanju državni svet
predlaga Vladi Republike Slovenije oziroma Ministrstvu za zunanje
zadeve, da se preuči možnost za ustanovitev Urada za meje

Pri svojem delu so komisije uporabljale strokovno dokumentacijo,
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ki je na razpolago v državnih in območnih arhivih, v NUK-u,
geodetskih in katastrskih institucijah ter objavljeno literaturo in
posamične prispevke priznanih domačih in tujih strokovnjakov.

tudi ne želi problematizirati mejnih vprašanj in jih dolgoročno
institucionalizirati, saj bi to lahko imelo neugodne politične učinke
predvsem v odnosu do EU in NATA, Meja med Republiko Slovenijo
in Republiko Hrvaško lahko že leta 2002 postane zunanja meja
EU (Schengen).

Delo je potekalo v 3 skupinah in sicer:
a) skupina za uskladitev katastrske meje (merilo 1:2880),
b) skupina za uskladitev poteka državne meje (merilo 1:25000),
c) skupina za določitev morske meje.

V stabilnih sosednjih državah (Italiji, Avstriji in Madžarski)
tovrstnega urada ne poznajo. Imajo ga le na Hrvaškem, kar je
logično in razumljivo, če upoštevamo znane nerešene probleme,
ki jih imajo s skoraj vsemi svojimi mejami.

Dela v prvih dveh skupinah so končana, o morski mejo pa
pogajanja še potekajo.

Zahvaljujemo se vam za pobudo, saj se zavedamo, da je
problematika, ki je povezana z državno mejo Republike Slovenije
(z Avstrijo, Italijo, Hrvaško in Madžarsko) takšne vsebine in
obsega, ki terja hitro in učinkovito reševanje. Zato podpiramo čim
prejšnjo ustanovitev samostojnega Sektorja za državno mejo v
okviru Ministrstva za zunanje zedeve republike Slovenije. Tako bi
najbolj smotrno in hitro pristopili k uresničevanju pobude po
samostojni enoti znotraj ministrstva in se s tem tudi organizacijsko
približali večini naših sosednjih in drugih razvitih evropskih držav.

Vse komisije namenoma niso delale na očeh javnosti, ker bi bilo
ob javni predstavitvi dosežkov lahko njihovo delo že v osnovi
ovirano in obremenjeno z enostranskimi, nestrokovnimi in
škodljivimi ocenami.
Strokovna vprašanja pri določanju kriterijev in potek same državne
meje so bila tako v zadnjih 4 letih pogajanj skoraj v celoti razčiščena.
Znani so tudi vidiki, ki opredeljujejo problematičnost tistih delov
meje, ki so še predmet pogajanj (npr. Piranski zaliv, Dragonja,
Tomšičeva parcela, Trdinov vrh, Sekuliči in Prekmurje). Ta večja
odprta vprašanja terjajo politične odgovore in odločitve.

Kljub dejstvu, da je celotno področje mejne problematike zahtevno
in odgovorno interdisciplinarno delo, urejanje teh vprašanj sodi v
okvir urejanja bilateralnih odnosov s sosednjimi državami. Iz
razlogov interdisciplinarnosti, obsega nalog ter smotrne
organiziranosti bomo sprejeto pobudo uresničili s
prerazporeditvijo in delno kadrovsko razširitvijo v okviru nove
organizacijske enote znotraj Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije.

Glede na doslej opravljeno delo in naloge, ki so še pred nami,
menimo, da je predlagana ustanovitev urada, v obliki kot jo
predlaga državni svet, nepotrebna, saj ne bi prispevala k
razreševanju teh vprašanj. Povečali bi se le proračunski stroški
in birokratizacija reševanja odprtih vprašanj. Republika Slovenija

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državne svetnice Katarine Ovca Smrkolj
za sprejem mnenja k dodatnemu sklepu državnega zbora ob obravnavi Strategije
Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo
Državni svet Republike Slovenije je na 7. seji, dne 24. 3. 1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državne svetnice Katarine Ovca Smrkolj za sprejem
mnenja k dodatnemu sklepu, ki ga je državni zbor sprejel na 8.
seji, dne 26. 2.1998, ob obravnavi Strategije Republike Slovenije
za vključevanje v Evropsko unijo, in sprejel naslednji

izhodišča pri odprtih vprašanjih z Republiko Hrvaško.
Državni svet meni, da bo uspešno uresničevanje strateških
zunanjepolitičnih ciljev in interesov Republike Slovenije odvisno
tudi od stopnje nacionalnega konsenza za izoblikovanje izhodišč
pri odprtih vprašanjih z Republiko Hrvaško.
Zato državni svet meni, da je v interesu Republike Slovenije, da bi
si državni zbor prizadeval, da bi sprejemal odločitve, ki zadevajo
vitalne interese Republike Slovenije v mednarodnih odnosih, s
čim širšim soglasjem.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državne
svetnice Katarine Ovca Smrkolj in v zvezi s tem daje na podlagi
2. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije državnemu zboru
naslednje

Obrazložitev
Glede na dejstvo, da dosedanja prizadevanja Vlade Republike
Slovenije niso bila realizirana, državni svet opozarja na naslednje:
na strani Republike Hrvaške potekajo postopki za ugotovitev
pogajalskih izhodišč veliko bolj organizirano, kar potrjuje dejstvo,
da poleg drugih delovnih skupin v okviru Vlade Republike Hrvaške
obstaja Urad za meje. Vlada Republike Slovenije takega urada ni
ustanovila in trenutno obstajata Sektor za sosednje države pri
Ministrstvu za zunanje zadeve in Vladna diplomatska komisija za
mejna vprašanja z Republiko Hrvaško (z ekspertno skupino, ki
pa se že nekaj let ni sestala).

mnen|e
Državni svet podpira dodatni sklep državnega zbora, ki je bil
sprejet na 8. redni seji pri obravnavi Strategije Republike Slovenije
za vključevanje v Evropsko unijo (EPA 371-11) in se glasi:
"Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike
Slovenije predloži v obravnavo izhodišča za pogajanja o odprtih
vprašanjih z Republiko Hrvaško in pri tem upošteva sklepe, ki
sta jih s tem v zvezi že sprejela Državni zbor in Odbor za
mednarodne odnose."

V obdobju od osamosvojitve Republike Slovenije do danes se je
izkazalo, da pristajanje na podaljševanje obstoječega stanja brez
intenzivnih priprav na dobra pogajalska izhodišča, ni obrodilo
urejenih odnosov med državama. Izkazalo se je tudi, da vsakršna

Državni svet meni, naj Vlada Republike Slovenije v celoti in čim
hitreje izpolni navedeni sklep državnega zbora z namenom čim
prejšnje pridobitve širokega soglasja za temeljita pogajalska
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zelo zahtevna in občutljiva. Ravno zato je potrebno vsem odprtim
vprašanjem posvetiti posebno pozornost in podporo pri reševanju.

prizadevanja Republike Slovenije, kljub dobrim nameram, niso
bila zadosti utemeljena s poglobljenimi raziskavami, s poudarkom
na tehtnih argumentih. V smislu dobrososedskih odnosov
predlagamo nujno predstavitev ne samo pogajalskih izhodišč,
ampak tudi predvideni načrt pogajalskega pristopa, ker dosedanji
očitno ni uspešen. Okrepitev pogajalske ekipe bo omogočila
oblikovanje novih pogajalskih pristopov. Zavedamo se, da so
vsaka pogajanja, predvsem pa s sosednjo Republiko Hrvaško,

Državni svet predlaga, da državni zbor navedeno mnenje preuči
in ga na podlagi 2. odstavka 253. člena poslovnika državnega
zbora obvesti o odločitvah državnega zbora v zvezi s tem
mnenjem.

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude Komisije za gospodarstvo v zvezi z
zmanjševanjem konkurenčne sposobnosti slovenskih izvoznikov
sterilizacijo deviznih prilivov, s tem pa močno vplivala na podjetniški
tečaj. Nekatere poslovne banke so namreč na to odločitev Banke
Slovenije odgovorile z nižanjem tečaja ob tem, da se je primanjkljaj
v blagovni menjavi v prvih dveh mesecih leta 1998 povečal za 45
% v primerjavi z enakim obdobjem leta 1997, in sicer iz 144 mio
USD na 209 mio USD.

Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22. 4.1998, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
pobudo Komisije za gospodarstvo glede gradiva Gorenja d.d.
Velenje v zvezi z zmanjševanjem konkurenčne sposobnosti
slovenskih izvoznikov, in na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji >

Možno je tudi ugotoviti, da se naložbe poslovnih bank v podjetja
znižujejo, povečuje pa se financiranje proračuna oz. proračunskih
porabnikov. In ravno v finančni sferi je ključni vzrok za nelogičnosti,
ki se dogajajo v zadnjem mesecu na področju tečajne politike.
Zaradi tega državni svet poziva pristojno ministrstvo, da v okviru
svojih pristojnosti:

SKLEP
Državni svet podpira pobudo Komisije za gospodarstvo in
predlaga Ministrstvu za finance in Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti, da pobudo preučita in nanjo odgovorita.

uveljavi svojo politiko v bankah, kjer je lastnik, v nasprotnem
primeru pa takoj pristopi k privatizaciji državnih bank;
spodbudi uveljavitev nominalnih obrestnih mer in s tem odpravi
zgodbo o nizkih oz. primerljivih obrestnih merah naših bank s
tujimi;
prične uveljavljati načelo enakomernega in pravičnega
davčnega obremenjevanja, ne pa da vztraja na pobiranju
davkov samo tam, kjer je najenostavneje (plače);
spodbudi varčevanje državljanov in pravnih subjektov z izdajo
obveznic, z zbranimi tolarskimi sredstvi pa naj odkupi devizna
sredstva za plačilo dolgov v tujino, namesto da razmišlja o
reprogramu državnih obveznosti. S tem bo prispevalo tudi k
stabilizaciji deviznih tečajev;
z ukrepi razbremeni izvoznike;
pospeši aktivnosti pri sprejemanju zakona o bankah in s tem
prispeva k racionalnejšemu bančnemu sistemu;
upočasni rast cen v nadzorovanem sektorju in pripravi celovit
program obvladovanja inflacije v letu 1998.

Državni svet je že ob obravnavi proračuna Republike Slovenije
za leto 1998 opozoril, da predlagani proračun pomeni odstop od
zagotavljanja Vlade Republike Slovenije o uresničevanju
varčevalno razvojne politike. Proračunska poraba je previsoka v
svoji potrošniški naravnanosti, pri čimer vire za polnjenje
proračuna predstavljata aktivna davčna politika in zadolževanje.
Državni svet ugotavlja, da se je ob 3,1 % inflaciji v prvem
tromesečju letošnjega leta tečaj za nemško marko znižal. S tem
je neposredno prizadet izvozni del gospodarstva. Problem pa ni
zgolj v tem, da so zaradi zaostajanja rasti deviznega tečaja za
domačo inflacijo izvozniki prikrajšani pri prihodkih, pač pa to vpliva
tudi na stroškovno plat. Gibanja cen v letu 1997 kažejo, da so
cene, ki jih nadzoruje vlada, narasle za 16%, proste cene domačih
storitev za 12 %, proste cene industrije za 6,8 %, statistično
merjena inflacija je bila okoli 9 %, porast tečaja nemške marke pa
samo 3,7 %.
->eprav vlada ugotavlja, da gospodarski rezultati niso bili slabi, je
izguba vsega slovenskega gospodarstva še vedno za 3,9 mlrd
SIT presegla dobičke. Relativno dobri rezultati poslovanja v letu
1997 v primerjavi z letom 1996 pa so v veliki meri posledica
konjunkture na naših glavnih trgih.

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za finance in Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti v skladu s 96. členom poslovnika
državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na pobudo.

Banka Slovenije je v začetku letošnjega leta prenehala s

20

POSVETI IN PREDAVANJA

Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
sta 2. marca 1998 organizirali posvet SPREMEMBA ZAKONODAJE O LOKALNI
SAMOUPRAVI.
Vili Trofenik, predsednik Komisije državnega zbora za
lokalno samoupravo
mag. Božo Grafenauer, minister, zadolžen za lokalno
samoupravo

Posvet z župani slovenskih občin ter predsedniki
občinskih in mestnih svetov je obsegal plenarni del in
razpravo v dveh skupinah.
Plenarni del - uvodne razprave
dr. Milan Zver, podpredsednik Komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj
dr. Gregor Virant, višji predavatelj na Visoki upravni šoli
prof. dr. Albin Igličar, profesor na Pravni fakulteti

Razprava
I. skupina: Odnosi med organi lokalnih skupnosti
II. skupina: Financiranje in preoblikovanje občin

ZAKLJUČKI DRŽAVNEGA SVETA OB OBRAVNAVI UGOTOVITEV POSVETA
"SPREMEMBA ZAKONODAJE O LOKALNI SAMOUPRAVI" - dne 2. marca 1998
Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22. 4. 1998,
obravnaval ugotovitve posveta "Sprememba zakonodaje o lokalni
samoupravi" z dne 2. 3. 1998, in na podlagi 86. člena poslovnika
državnega sveta sprejel naslednji

5. V odnosih med organi lokalne skupnosti je za mnoge občine,
predvsem manjše, smiselna predlagana sprememba, da bi
župan vodil delo občinskega .sveta, vendar naj bi se o tem
opredelili občinski organi s statutom. Za mestne občine bi bilo
smiselno, da se ohrani ravnotežje med županom in občinskim
svetom na podlagi razdelitve temeljnih pristojnosti. Ni
sprejemljivo, da bi vse pristojnosti zgostili v enem organu, še
posebej, če gre za individualni organ.

SKLEP
Državni svet podpira predlog stališč, ki jih je ob obravnavi posveta
oblikovala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, in
ob tem sprejema naslednje

6. Občinski svet je po Evropski listini lokalne samouprave in po
naši zakonodaji najvišji organ v občini. Temu demokratičnemu
načelu je potrebno prilagoditi celotno zgradbo oblasti na lokalni
ravni.

ZAKLJUČKE

7. Krajevna skupnost je skupnost ljudi na določenem prostoru,
vendar bi morali odpraviti nekonsistentno rešitev, da imajo
krajevne skupnosti pravno subjektiviteto, saj ni vzdržno, da
dva subjekta razpolagata z istim prostorom.

1. Ena najpomembnejših notranjepolitičnih sprememb v
samostojni Sloveniji je gotovo reforma lokalne samouprave.
Ta reforma še ni končana, saj tudi sedaj veljavna zakonodaja
zahteva določene spremembe. V teh letih se je pokazalo, da
necelovite in delne rešitve povzročajo nedoslednosti in ne
omogočajo celovitega reševanja. Izdelana bi morala biti analiza
stanja po občinah in v državi in na njeni osnovi bi morali
izdelati strategijo nadaljnjega razvoja lokalne samouprave.

8. Predloženo besedilo predloga zakona, da bi občine
ustanavljale skupne organe, pomeni racionalizacijo
poslovanja, vendar bi morala država taka združevanja tudi
stimulirati.
9. V predlogu zakona ni sprejemljiva rešitev, ki določa, da v
delovna telesa občinskega sveta ne morejo biti imenovani
tudi ljudje izven članstva v občinskem svetu. To bi pomenilo
preveliko zoževanje kadrovske osnove in s tem objektivno
tudi pomanjkanje znanja znotraj delovnih teles.

2. Koncept spremenjene lokalne samouprave bi moral biti
konsistenten in v sebi strukturno nekonflikten.
3. Za uspešno izvedeno spremembo lokalne samouprave je
nujno potrebno najširše politično soglasje.

10. Ni dobra predlagana rešitev, da občina s statutom določi, ali
župan svojo funkcijo opravlja poklicno ali nepoklicno. Župan
bi moral, tam kjer imajo občine.za to materialne pogoje, svojo
funkcijo opravljati poklicno. Župan je najodgovornejši
funkcionar v občini in bi moral biti ljudem na razpolago ves
čas, tudi v primeru nepričakovanih potreb. Vloga župana ni
služba, pač pa odgovorna funkcija.

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni
samoupravi, ki je v razpravi, ne bi smel poenotiti vseh občin.
Posamezne spremembe zakonodaje niso enako ustrezne
za vse občine, ki po velikosti, funkciji in številu prebivalstva
niso primerljive. Smiselna bi bila delitev na mestne občine,
občine, ki imajo v svoji sestavi tudi mesta in v katerih je tudi
sedež upravne enote, občine s posebnim statusom in druge
občine. O občinah s posebnim statusom bi bil lahko sprejet
tudi poseben zakon.
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17. Zakonodaja mora lokalnim skupnostim omogočiti avtonomno
financiranje njihovih nalog, na drugi strani pa je potrebna tudi
zakonodaja, ki bo urejala pospeševanje skladnejšega
regionalnega razvoja, ki bo finančno manj močnim lokalnim
skupnostim zagotavljala opravljanje osnovnih aktivnosti.

11. Predlagani členi o referendumu so prezapleteni in prepodrobni.
Predvsem pa manjka določilo, daje rezultat referendumskega
glasovanja zavezujoč za nadaljnje odločitve v občini.
12. Nesprejemljiv je tudi predlog, ki določa, da kandidat za župana
ne more kandidirati tudi za člana občinskega sveta. To bi
pomenilo, da se občina vnaprej odreče sposobnim ljudem, ki
niso bili izvoljeni za župana.

18. V predlogu zakona so investicije obravnavane posebej, vendar
bi morala biti v duhu Evropske listine lokalne samouprave
tudi ta postavka sestavni del primerne porabe občine; občina
bi morala o njih odločati avtonomno.

13. Nujne so tudi spremembe zakona o financiranju občin, saj
zaradi neustreznih meril za zagotovljeno porabo nekatere
občine v finančnem pogledu bistveno odstopajo od povprečja
na državni ravni.

19. Pri predlogih o ustanavljanju občin bi morala vlada in državni
zbor enakopravneje upoštevati zakonsko določene kriterije
za vse občine.

14. Tudi v predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o financiranju občin je potrebno opredeliti občine glede na
velikost, število prebivalcev in funkcije ter vsaki kategoriji
zagotoviti sredstva, primerna vsem obveznostim. V tem
trenutku so materialno prizadete predvsem občine, ki imajo v
svoji sestavi mesta in v katerih je tudi sedež upravne enote,
saj vzdržujejo mnoge družbene in komunalne infrastrukturne
objekte bivše občine.

20. Vlada in državni zbor bi morala upoštevati na referendumu
izraženo voljo ljudi, saj se dogaja, da se prebivalci izrečejo
proti predlagani členitvi občine, zakonodajalec pa občino
ustanovi in obratno, da se prebivalci izrečejo za novo občino,
imajo pogoje za to, vendar ne pride do ustanovitve nove
občine. Vsi pobudniki bi morali dobiti natančne odgovore, iz
kakšnih načelnih razlogov njihova pobuda ni bila upoštevana
pri odločanju.

15. Občina bi morala imeti z zakonom zagotovljeno avtonomno
določanje davkov oziroma možnost vplivanja na politiko
določanja davkov, kadar to zahtevajo njene specifične
potrebe.

21. Posebno pozornost zaslužijo obmejna območja, ki bi imela s
pridobitvijo občine večje možnosti za gospodarski razvoj in
razcvet lokalnih pobud. Predvsem bi se v okviru samostojne
občine skupnost okrepila tudi v čezmejnem sodelovanju.

16. Delovna skupina, ki bi jo sestavljali predlagatelj zakona,
predstavniki vlade, Komisije državnega zbora za lokalno
samoupravo in Komisije državnega sveta za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj, naj preveri obrazce za
izračun primerne porabe'na podlagi danih pripomb s terena in
na osnovi znanih elementov. Poišče naj najustreznejšo rešitev
in pripravi ustrezno finančno ovrednotenje.

Za poročevalca je določen državni svetnik Janez Praper.

POVZETEK UVODNIH RAZPRAV NA PLENARNEM DELU POSVETA
IN RAZPRAV V SKUPINAH
Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je poudaril, da državni
svet že od leta 1993 sistematično spremlja oblikovanje in
uresničevanje zakonodaje o lokalni samoupravi ter problematiko
v lokalnih okoljih; ne le zato, ker v njem sooblikujejo sedanjo in
prihodnjo podobo naše države tudi zastopniki lokalnih interesov,
ki svoje interese formalno izražajo bodisi kot posamezniki, bodisi
v okviru svoje interesne skupine lokalnih interesov, ali v okviru
komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Državni svet
Republike Slovenije je zainteresiran za čim enakovrednejše
pogoje dela in bivanje na celotnem teritoriju države, to pa hkrati
pomeni tudi nujno usklajevanje med interesi in potrebami države,
njenih številnih občin in njihovih večjih skupnosti - pokrajin, čeprav
jih še nimamo. Preveč in odveč bi bilo, če bi želel našteti vsa
področja, ki jih to zadeva, segajo pa od infrastrukture do vrednot.
Seveda je treba upravno zaključene enote tudi smotrno oblikovati
in vzdrževati, jih torej tudi preudarno in realno načrtovati, upravljati
in seveda tudi predvsem financirati. Ta posvet naj bi prinesel čim
več uporabnih zamisli za kar najbolj učinkovito nadaljnje
dograjevanje zakonodaje v lokalni samoupravi, da bo ustrezala
ljudem, pa tudi, da bo čim bolj skladna s težnjami razvoja,
povezovanja ter hkratnega zadovoljevanja specifičnih potreb, ki
prevevajo vso Evropo.

I. PLENARNI DEL
Darja Odar, državna svetnica, vodja Interesne Skupine lokalnih
interesov - vodila je plenarni del posveta - je uvodoma opozorila
na dejstvo, da je Državni svet Republike Slovenije v svoji petletni
praksi pripravil vrsto posvetov (zapisi posvetov s povzetki
razprav, sklepi in ugotovitvami so objavljeni v Poročevalcu
državnega sveta, št. 3/25. april 1996, op. ur.) o aktualnih političnih
temah na področju delovanja lokalne samouprave ter ob
sprejemanju zakonodaje v vseh fazah: posvet s predsedniki
občinskih skupščin in predsedniki izvršnih svetov maja 1993 in
oktobra 1993; 22 regijskih posvetov z župani in predsedniki
občinskih svetov ter državnimi svetniki po oblikovanju novih občin.
Ti posveti so potekali od 6. marca do 24. aprila 1995 v 22 občinah,
kjer je sedež volilne enote za izvolitev državnih svetnikov,
predstavnikov lokalnih interesov. Marca 1996 je bil pripravljen
tudi posvet z župani slovenskih občin o problemih lokalne
samouprave.
Pričujoči posvet je torej nadaljevanje uspešne prakse stikov z
odgovornimi funkcionarji v občinah. Odločili so se za tiste teme, ki
se dotikajo sprememb zakona o lokalni samoupravi,
preoblikovanja občin in financiranja lokalnih skupnosti in ki so v
tem trenutku najbolj aktualne.

Predsednik državnega sveta je nato zaželel uspešno delo,
delovnim skupinam čim več tehtnih razprav ter utemeljenih pripomb
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in predlogov, predstavnikom medijev pa seveda tudi veliko
tvornega in zanimivega gradiva, ki naj bi ga prenesli v javnost.

bi večje občine že z zakonom zaslužile profesionalnega župana.
Kakršne koli spremembe položaja župana pa bi morale biti vezane
na konec njegovega mandata.

Dr. Milan Zver, državni svetnik - pobudnik posveta, je poudaril,
daje namen posveta organizirati razpravo o zakonodaji s področja
lokalne samouprave pred nekaterimi spremembami, ki so že v
pripravi. Državni svet s svojimi organi je legitimiran in kompetenten
organ, saj v njem predstavljajo večino predstavniki lokalnih
interesov. Pomembne so zlasti tiste spremembe, ki posegajo v
odnos med nosilci oblasti na lokalni ravni, med občinske svete in
župane. Predlagane spremembe niso umestne, saj je potrebno
braniti parlamentarno in demokratično delitev oblasti tudi na lokalni
ravni. Občinski sveti imajo smiselno enako vlogo kot parlament
na državi ravni. Že dosedanje noveliranje zakona o lokalni
samoupravi je zmanjševalo pomen občinskih svetov. Namen
vlade, da bolj poveže delovanje občinskih svetov in županov, se
spreminja v razvrednotenje dela občinskega sveta, saj bi ga vodil
župan in s tem bi bilo konec njegove neodvisnosti, oblast pa bo
združena v eni osebi. Novela zamegli sistem odgovornosti, saj
se ne ve, komu je odgovoren župan, volivcem ali organu, ki ga
vodi. Sprememba bi bila v nasprotju z duhom Evropske listine
lokalne samouprave.

Glede zbora občanov zakon v preveliki meri napotuje na občinske
statute, meni, da bi glede izvajanja neposredne demokracije ne
smelo biti velike pestrosti. Rešitve pri referendumu so pravilne,
dalo bi pa se razpravljati o vprašanju vezanosti občinskege sveta
na referendumsko odločitev.
Pravilno je urejeno tudi oblikovanje skupnih občinskih organov,
manjka pa urejenost vprašanja pravne subjektivitete pri skupnih
občinskih organih, ali imajo svoj žiro račun, svoj pečat itd.
Pravilno je opredeljen tudi nadzor, ki ga izvajajo državni organi
nad občinami. Določitev delitvene bilance, ki je problem v mnogih
občinah, bi morala država razrešiti z ostro potezo, sicer po
temeljitem premisleku in zavedajoč se, da z rešitvijo mnogi ne
bodo zadovoljni.
Pravilna je tudi procesna sprememba, da bodo o sporih odločala
upravna sodišča, vendar zaenkrat ta za delo še nimajo prave
zakonske podlage.

Dr. Gregor Virant, višji predavatelj na Visoki upravni šoli, je začel
z ugotovitvijo, da ključnih problemov lokalne samouprave v
Sloveniji ne more rešiti novela zakona, saj osnovni problem ni v
organiziranosti, temveč v njeni materialni osnovi. Funkcija najožjih
lokalnih skupnosti je služiti potrebam lokalnega prebivalstva in
usmerjanje razvoja na lokalnem območju, za to pa so potrebna
ustrezna sredstva. Iz postavk državnega proračuna se vidi, da
je odstotek javnih sredstev, izraženih v BDP, ki ga država namenja
za lokalno samoupravo, izjemno nizek v primerjavi s primerljivimi
evropskimi državami. Na zelo nizki ravni je finančna avtonomija
občine, saj ima država natančno opredeljena merila, po katerih
dodeljuje sredstva. Problem pa se začne že pri dejstvu, da imajo
občine zelo malo lastnega premoženja.

Prof. dr. Albin Igličar, profesor na Pravni fakulteti, je ugotovil, da
pravo odigrava funkcijo institucionalizacije dogovorov, ki so po
svoji osnovi politične narave. Zakonodaja je le pravni vir, ne more
pa spreminjati stvari. Če bi hotel biti zakon- preveč inovativen,
lahko ostane mrtva črka na papirju.
Pri odločanjih o odloku o ustanavljanju novih občin oziroma
njihovem preoblikovanju ne bi smeli ponoviti napake, storjene pri
sprejemanju zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih
območij. Takrat ni bil sprejet nacionalni politični konsenz, desno
orientirane politične sile so hotele majhne občine, levo orientirane
politične sile pa velike občine. Tega nasprotja zakon ni mogel
rešiti in ga tudi danes ne more, ko gre za podoben konflikt. Nujno
bi, na osnovi strokovnih podlag, rabili predzakonsko osnovno
soglasje, ne v interesu političnih strank, pač pa v nacionalnem
interesu. Nad vsem odločanjem sicer visi odločba ustavnega
sodišča, mogoča pa je vmesna faza, da gredo v spremembe le
občine, ki so že strokovno in vladno dogovorjene.

Pogoj za uspešno delovanje lokalne samouprave je tudi ustrezna
institucionalna podlaga, ki jo zagotavlja zakon o lokalni samoupravi.
Analiza pokaže, da prinaša predlog novele mnoge nove rešitve.
Najširši del sprememb se nanaša na odnos med občinskimi organi.
Po kakšni logiki deluje proces odločanja v občini? Podobnost med
državo in občino je v tem, da gre za dvojnost političnih odločitev
in njihovo izvrševanje. Razlika pa je vtem, daje pravega političnega
odločanja v občini manj in je nekje med upravo in politiko, od tu
naprej pa gre le za izvrševanje. Razdalja med odločanjem in
izvrševanjem je na lokalni ravni mnogo krajša, gre bolj za
strokovne podlage pri odločanju in vrednostnega odločanja je
malo. Gre predvsem za dobro gospodarjenje v prid lokalnega
prebivalstva in temu mora biti prilagojena organizacija upravnega
sistema. Nasproti pa si stojita učinkovitost odločanja in nadzor
nad nosilci oblasti. Nadzor sam po sebi ni neka velika vrednota,
ta je nujen na državni ravni, občinske organe pa nadzorujejo
državni organi. Ob učinkovitem državnem nadzoru na lokalni
ravni te delitve ne potrebujemo.

Referendum je v formalnem smislu posvetovalni in za državni
zbor ni zavezujoč, v političnem smislu pa bi morala biti njegova
odločitev obvezna.
Kriteriji za ustanovitev občine so jasni, tudi 5.000 prebivalcev.
Vendar bistveno je, da je lokalna skupnost oblikovana tako, da
deluje po logiki socialne psihologije, da lahko človek znotraj take
sredine oblikuje svoje temeljne materialne in predvsem socialne
potrebe.
Glede materialnega kriterija je uvodničar menil, da bi morala biti
občina zmožna pokrivati svoje temeljne potrebe in interese s
svojimi sredstvi in da bi na državno dotacijo lahko računala le v
izjemnih primerih.

To je strokovni pristop, politična odločitev pa je lahko takšna ali
drugačna in tudi praksa je v Evropi zelo različna. Predlagatelj
novele si je izbral bavarski model. Pozitivno je, da ta model
odpravlja paralelizem delovanja občinskega sveta in župana, saj
sili oba organa k tvornemu sodelovanju. Slabi pa položaj
občinskega sveta in mu jemlje samostojnost. Predvsem pa ta
predlog ne odpravlja problema učinkovitosti, ne odpravlja blokade
med organoma.

VIII Trofenlk, poslanec in predsednik Komisije državnega zbora
za lokalno samoupravd, je izrazil trditev, da je neustrezno
financiranje temeljni problem lokalne samouprave.
Prvič, neustrezen je delež javnih financ in neustrezna je
razporeditev med državo in občino, saj smo glede tega zadnji v
Evropi. Upoštevati je potrebno tudi pristojnosti, pri čemer je slabo
izvedena delitev med državo in občinami (primer so zavodi, pri
katerih je občina ustanovitelj, država pa financer).

Uvodničar je pozdravil novelo, s katero postaja tajnik občine javni
uslužbenec in rešitve okoli (ne)profesionalnosti župana, čeprav
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Drugič, problem je delež sredstev, ki jih občina dobi za opravljanje
nujnih nalog po 20. členu zakona o financiranju občin. Različna
ministrstva postavljajo različne kriterije, sistem zagotovljene
porabe pa ne zagotavlja delovanja razvojne komponente, investicij
skoraj ni, če pa so, o njih odloča resorni minister po lastni presoji.

Uresničiti bi morali tudi idejo, da bi se transferji občinam iz
državnega proračuna, razen finančne izravnave, zbirali na enem
mestu, zlasti tisti, namenjeni investicijam, da bi dosegli večjo
preglednost.

Ta sistem ohranja sisovsko logiko nevzdržnih razlik pri porabi na
prebivalca in velike razlike med občinami. Ohranja tudi med seboj
neprimerljiva merila ministrstev, saj nekatera le štejejo stroške in
jih priznajo, nekatera pa so z merili zamudila in jih sedaj ni mogoče
uveljaviti. Ni primerljivega skupinega imenovalca, da bi realno
ugotovili zagotovljeno porabo. Zato imamo tudi velika odstopanja.

Mag. Božo Grafenauer, minister, zadolžen za lokalno
samoupravo, je prisotne obvestil o vseh akcijah na področju
razvoja lokalne samouprave. Povedal je, da se vlada zaveda, da
je potrebno odpraviti nekatere pomanjkljivosti v zakonodaji,
potrebno pa je upoštevati, da je obstoječi sistem mlad in se razvija.
Ne glede na predlagane spremembe se je potrebno zavedati, da
se država ne odreče z lahkoto svojim pristojnostim.

Sistem fifty-fifty pri investicijah (da polovico prispeva država,
polovico pa lokalna skupnost) pa je nevzdržen, saj ne upošteva
finančne potence posameznih občin. Analiza kaže, da imamo 5
občin, ki so finančno neodvisne in med temi nekatere ne zmorejo
zgraditi niti ene šole. Občine, ki imajo le 10 % lastnih sredstev, pa
šolo lahko zgradijo.

Glede odnosa med županom in občinskim svetom je dejstvo, da
tudi v drugih državah ni dvojnosti organov. Lokalna samouprava
in država namreč nista primerljivi. Država je oblastna organizacija,
pri kateri se izhaja iz delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in
sodno. Občina pa predstavlja samoupravno skupnost. Primerjave
izhajajo iz komunalnega sistema, ko je bila občina kopija republike.
V nekaterih državah sicer imajo uveden sistem posrednih volitev
županov, toda povsod je tendenca po spremembah na
neposredne volitve.

Lani je Ministrstvo za finance izdelalo analizo financiranja lokalnih
skupnosti za leto 1995 in 1996 in skupni zaključek je, daje potrebno
menjati zakonodajo na tem področju. Pravzaprav bi v bistvu rabili
dva: zakon o proračunskih načelih in zakon o finančni izravnavi.
Toda ker teče vzporedno tudi davčna reforma, ki ne bo končana
pred letom 2000/2001, so prevladale ocene, daje potrebno popraviti
veljavni zakon. Proceduralni razlogi v državnem zboru pa so
povzročili, da je zakon v razpravi šele sedaj, čeprav je pripravljen
že dolgo.

Po predlaganih spremembah občinski svet ne izgubi nobene
pristojnosti, spremeni se le položaj za župana, ki je izvoljen po
drugem sistemu in ima določene proceduralne možnosti. V
predlogu je tudi uvedena zaščita, da če župan seje ne skliče, to
naredi nekdo drug; ta določba je primerljiva z evropskimi. Glede
financiranja občin je analizo pripravilo Ministrstvo za finance, kar
je osnova za predlagane spremembe. V vladni proceduri je tudi
zakon o pokrajinah in bo šel skozi predhodno zakonsko
obravnavo, da se bo vanjo lahko vključila najširša javnost.

Namen predloga je spremeniti 20. člen z zahtevo po večji avtonomiji
razporejanja sredstev in z zahtevo po večji avtonomiji razpolaganja
s finančnimi sredstvi.
Je pa v gradivu, objavljenem v Poročevalcu, tudi napaka v formuli.
Pri varianti 2 je potrebno izpustiti parameter "število naselij".
Napaka je tudi pri koeficientu "c" in "b", ko gre za deleže površine
na prebivalca in deleže cest na prebivalca.

V sodelovanju s Pravno fakulteto v Mariboru se izdeluje katalog
nalog in pristojnosti občin, na osnovi katerega bi se dalo občine
razvrstiti glede na velikost in število prebivalcev. V sodelovanju s
Pravno fakulteto v Ljubljani pa se izdeluje analiza o opredelitvi
funkcij in pristojnosti mestnih občin.

Varianta 1 pomeni spremembo koeficientov pri populaciji do 15 let
z 20 % s spremembo na 16 let.

Vladna služba pripravlja gradivo o razvrstitvi občin v skupine tudi
glede višine plač občinskih funkcionarjev.

Uvodničar je izpodbil netočno tezo, da je sprememba zakona
pisana proti malim občinam oz. v korist velikih. Analiza Ministrstva
za finance pokaže, da je konflikt pri financiranju največji ravno pri
mestnih občinah, še poseben problem pa predstavljajo občine, ki
niso mestne, pa imajo v svoji sestavi mesta in opravljajo nekatere
funkcije mestnih občin.

Žal pa še nimamo zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki bo
tudi opredelil določeno kategorijo občin.
Svoj uvod je končal z ugotovitvijo, da bi se morali pri postopkih za
ustanovitev občin zavedati, da je to proces in dejstva, da vsega
ne morejo rešiti organizacijske spremembe. Pomembno bi bilo
določiti pristojnosti občin in mestnih občin, urediti financiranje,
nato pa postopno resno obravnavati vse nove predloge.

V predlogu je predvidena omejitev finančne izravnave, vendar je
80 - odstotna izravnava le delovna verzija, ki bo odvisna od vseh
virov, ki jih bo občina deležna, s čimer bo dosežena njena finančna
avtonomija. V tem smislu bodo pomemben delež dohodnine in
višina davka na nepremičnine. Razmisliti je potrebno še o kakšnem
dodatnem viru, sicer kvalitetne finančne avtonomije občin ne bo
mogoče doseči. Pri zavodih bi moralo priti do spremembe
lastništva in temu prilagojenega financiranja.

I. SKUPINA
Odnosi med organi lokalnih skupnosti

Sistem zadolževanja je preveč restriktiven in tudi v predlogu ni
dobro razdelan. Več svobode bi moralo biti tam, kjer so se občine
sposobne zadolžiti na podlagi svojega premoženja (stanovanja),
ali na področju izgradnje infrastrukture, ko lokalne skupnosti z
lastnimi viri zbirajo investicijska sredstva, ki so gotov vir, zakon
pa onemogoča učinkovito porabo. Če je z občinskim odlokom
uveden investicijski tolar za 5 let, je to gotov vir, vendar ga lahko
porabijo le toliko, kot ga zberejo letno. Zakaj ne bi omogočili, da se
občina vede kot dober gospodar, saj so to zagotovljena sredstva
in ne ogrožajo obveznosti državnega proračuna?

Razpravo je vodila državna svetnica Darja Odar.
Dimitrij Kovačlč (mestni svet Ljubljana) je ugotovil, da je konflikt
med županom in občinskim svetom vgrajen v zakonska določila,
saj sta organa različno voljena. Pojavi se predvsem tam, kjer
župan in večina v občinskem svetu pripadata različnim političnim
opcijam. Edini način za odpravo konflikta je v spremenjenem načinu
izvolitve župana, da bi se volil posredno. Predlog sprememb
zakona ne rešuje problema konfliktnosti, pač pa povečuje
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členu moti besedica "lahko", saj to pomeni, da bo moralo z nekim
prenosom pristojnosti soglašati 200 občin. Občina bi morala imeti
več pristojnosti na področju odločanja o prostoru in okolju. 9. člen
določa, da župan, ki vodi sejo, lahko da na odločitve občinskemu
svetu tudi svoj veto, kar je nelogična dvojnost. Poleg tega župan
predstavlja tudi pritožbeno instanco na prvi stopnji, torej je vloga
izvršne oblasti v nasprotju z zakonodajo. V Novi Gorici je odnos
med obema organoma urejen in ni razlogov za spremembo.

pristojnosti župana in s tem zmanjšuje pristojnosti občinskega
sveta. Konflikt bo ostal, saj bodo župani praktično popolnoma
izvzeti iz sistema nadzora. Sedanja rešitev sili župane, da se
potrudijo, da svoje projekte pripravijo strokovno, saj jih morajo
verificirati na občinskem svetu. To velja zlasti za mestne oz. večje
občine s strokovno močnimi službami. V manjših občinah so
svetniki in župan sodelavci in je delo enostavnejše. Nesprejemljiv
je pristop, ki ne upošteva strukturne heterogenosti občin, saj bi
moral predlog sprememb upoštevati razlike med občino, mestno
občino in Ljubljano kot prestolnico.

Sporna je ureditev, da imajo krajevne skupnosti lahko tudi status
pravne osebe, saj občina in krajevna skupnost razpolagata z
istim prostorom.

Pri reformi zakonodaje o lokalni samoupravi bi morali upoštevati
enega ključnih problemov, to je spoštovanje zakonitosti in
ukrepanja v primeru kršitev, kar je značilnost pravne države.

Gorazd Zupan (mestni svet Maribor) je izrazil prepričanje, da se
je predlagatelj pri spremembah naslanjal le na zahteve župana,
saj od njih prihajajo ocene o sistemski nepovezanosti,
nezmožnosti sodelovanja itd. Izdelati bi morali analizo, ali v občinah
res ne potrebujemo delitve oblasti na zakonodajno in izvršno.

Peter Sušnik (mestni svet Ljubljana) je opozoril, da se pozablja
na nadzorni odbor, enega ključnih organov v občini. Zakonodaja
o lokalni samoupravi se je spreminjala tako, da smo imeli najprej
nadzorni odbor, občinski svet kot parlament in župana kot izvršilno
oblast. Sedaj pa so vsi trije organi izenačeni in dodali so jim še
volilno komisijo. Nadzorni odbor je zelo okrnjen, saj izgublja
strokovnost in člani so materialno prizadeti.

Nedorečen je status mestne občine, ki so kadrovsko zelo
sposobne, ali pa bi bil zanje potreben poseben zakon. V predlogu
je prenormiran način referendumskega odločanja. Pri delitveni
bilanci občin mora biti prva faza dogovorna, v drugo pa bi morala
država energično poseči.

V predlogu pa naj bi župan materialno vodil nadzorni odbor, vodil
bo tudi občinski svet, s čimer bi se uveljavil despotizem v občini.
V Ljubljani to pomeni, da župan sam razpolaga s 30 milijard SIT in
nihče ga ne nadzoruje. Torej je potrebna delitev oblasti.

Sestavo delovnih teles občinskega sveta bi morali prepustiti občini.
V Mariboru se ne strinjajo s povečano vlogo župana, še posebej,
ker bi bilo potrebno definirati načine odgovornosti župana do
občinskega sveta. Nesmiselno je tudi, da predlog tako podrobno
določa vlogo podžupana, saj bi lahko bili izbrani tudi izmed
nečlanov občinskega sveta. Predlog tudi neupravičeno določa
(ne)profesionalizacijo članov občinskega sveta, saj jih Maribor
doslej ni imel.

Pred spremembami bi morali analizirati, zakaj je propadel obstoječi
model, sicer bomo uvajali nov sistem pred vsakimi volitvami. Nihče
še ni povedal, kaj občina je in obstaja občutek, da je le pravna
oseba, ki ima svoj žiro račun, preko katerega resorni minister
nakazuje denar.
Spori med županom in občinskim svetom v Ljubljani niso povzročali
motenj v delovanju občine in ljudje tega niso čutili. Čutili pa so slab
standard na področju infrastrukture in sicer zaradi tega, ker ne
vedo, da je denar, ki ga dobimo, že vnaprej razporejen.

Glede organizacije zbora občanov in referendumov bi moral zakon
zagotoviti zakonitost, ostalo pa prepustiti lokalni skupnosti. Enako
velja za predpis o izobrazbi za tajnika občinske uprave. Državni
zbor ne bi smel imeti pravice, da razpusti občinske ali mestne
svete, ne glede na to, da je dobila ta pobuda podporo med ljudmi.

Peter Smuk (občinski svet Tržič) je izrazil prepričanje, da se
vseh občin ne da voditi po istem kopitu, so pa razlike med ljudmi
in tudi razlike po posameznih občinah. V novih manjših občinah
sporov še ni, ker še hitijo z urejanjem osnovnih občinskih
problemov. Odnosi so zelo različni. Ne glede na zakonodajo pa
učinkovitega nadzora nad zakonitostjo dela občinskih organov
ni, vendar predlog obravnava načine odstavitve občinskega sveta,
ne pa odstavitve župana. Čeprav se zavzema za trdnost vloge
župana, pa bi moralo biti tudi tako dopolnilo.

Branko Matkovič (župan občine Metlika) je soglašal z zahtevo,
da ne more en predpis veljati za tako različno velike občine.
Sedanja neskladja je povzročila vladna služba za lokalno
samoupravo, ki je izpisala vzorce poslovnikov in vzpostavila
funkcijo predsednika občinskega sveta. Glede nasprotij med
županom in občinskim svetom pa je treba vedeti, da vsa niso
negativna. Italijanska rešitev pa je taka, da politična opcija, iz
katere je izvoljen župan, dobi tudi večino v občinskem svetu.
Podpira predlagane spremembe, saj bodo župane prisilile k
večjemu sodelovanju z občinskim svetom. Potrebno pa bi bilo
okrepiti vlogo nadzornega organa. V nekaterih primerih je zakon
res prenormiran, vendar pa je v času mlade demokracije bolje,
da je zakon bolj dorečen.

V smislu nadzora bi morali krepiti vlogo nadzornega odbora, pa v
njem prepovedujemo sodelovanje najbolj aktivnih in izobraženih
ljudi. Toda tudi ko nadzorni odbor nepravilnosti odkrije, sankcij ni.
V predlogu je dobra rešitev, da občine oblikujejo skupne organe
na osnovi prostovoljnosti, toda država bi jih morala stimulirati.
V 9. členu, v katerem župan predlaga občinskemu svetu sprejem
proračuna, manjkajo učinkovite sankcije, saj je ustavno sodišče
prenatrpano s primeri. Več pristojnosti bi moralo imeti resorno
ministrstvo.

Igor Podbrežnik (občinski svet Kamnik) se je zahvalil državnemu
svetu, da je omogočil razpravo o predlogu zakona. Pri njih ne
podpirajo predloga, da bi župan vodil občinski svet, saj bi prihajal
do konflikta sam s seboj. Premalo pa je v predlogu opredeljena
nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z delom v občinski
upravi, v poslovodstvih javnih podjetjih in gospodarskih družbah,
ki jih ustanovi občina.

Ni pa dobra pobuda, da ista oseba ne sme kandidirati za župana
in člana občinskega sveta. Ves sistem bi moral biti prirejen tako,
,da bi župana in občinski svet prisilil k dogovoru.
Franc Batagelj (mestni svet Nova Gorica) je povedal, da ga v 6.

Članstvo v delovnih telesih ne more biti pogojeno s članstvom v
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občinskem svetu, saj to zožuje možnosti kadrovanja, kar velja
tudi za nezdružljivost kandidiranja za župana in za člana
občinskega sveta.

Glede ustanavljanja občin pa je menil, da so predlogi nastajali
izven znanih kriterijev in nove občine že povzročajo konflikte.

Med predlagatelji referenduma ne bi smel biti župan in tretjina
članov občinskega sveta, saj bi ga lahko predlagali v vsakem
primeru nesoglašanja z odločitvami. Soglaša z določitvijo
izobrazbe za tajnika (in ostalih delavcev v občinski upravi) in se
zavzema za visoko, s čimer bi dobil status višjega upravnega
delavca. Zakon bi moral upoštevati vso pestrost velikosti
slovenskih občin in ne ponujati enotnih rešitev. Ustrezno rešitev
pa je potrebno najti tudi za mesta s stoletno tradicijo statusa
mestnih občin. Za razrešitev konflikta med županom in občinskim
svetom je mogoče izbrati tudi varianto, da se župan voli posredno
izmed članov občinskega sveta.

Vitomir Gros (župan mestne občine Kranj) je izrazil prepričanje,
da je ta predlog eden boljših, saj je dejstvo, da je lokalna
samouprava neoperativna. Nasprotoval je izraženemu predlogu
v razpravi, da bi župana volili posredno. Nasprotoval je tudi
ponujenim primerjavam, da ima občinski svet vlogo bivše
skupščine, saj gre za neprimerljive organizme. Sicer pa je bil od
leta 1990 prepričan, da bo uveljavljena veliko večja individualna
odgovornost. Župan jo ima, saj se podpiše pod akte, občinski
svet pa se vedno lahko skriva za kolektivno odgovornostjo.
Protestiral je proti stalni preslikavi Ljubljana na celo Slovenijo, saj
so govorili trije svetniki iz Ljubljane.
Omenil je nekatere konkretne nepravilnosti. Matične zadeve so
po državah večinoma v rokah lokalne samouprave, saj ni logično,
da župan ne more poročati ljudi. Občinski problem bi moral biti
tudi javni red in mir ali razpolaganje s prostorom. Premalo pozornosti
pa posvečamo lastnini občine. Iz te lastnine bi izhajala tudi določena
moč. Protestiral je proti mnenjem, da je župan zaščiten, saj je
odgovoren javnosti, medijem in občinskemu svetu, neposredno
ga kontrolirata računsko sodišče in upravno sodišče.

Branko Grims (mestni svet Kranj) je bil prepričan, da nima
nikakršnega pomena ožiti pristojnosti občinskih svetov, kot navaja
predlog. Le-ta z istim vatlom meri vse občine od 400 do 300.000
prebivalcev in to ni prava rešitev.
Temeljni vzvod demokracije je nadzor in tega je v predlogu
premalo. Ni prav, če predlog zakona prepove hkratno kandidiranje
za župana in člana občinskega sveta in če zunanji sodelavci ne
morejo biti člani delovnih teles občinskega sveta.

Tudi kritike župana glede nepredlaganja proračuna niso
upravičene, saj če proračuna nima država, kako naj ga oblikuje
župan?

S predlaganimi rešitvami se ustvarja neka politična elita, ki ostaja
brez pravnega nadzora. Župane bi morali voliti posredno izmed
članov občinskega sveta. Župan bi moral biti hkrati nosilec neke
liste, dva najboljša pa se pomerita v drugem krogu; tako bi župan
ne ostal brez podpore občinskega sveta. Sicer pa bi morali
uveljaviti tudi suspenz za župana, takrat ko ne opravlja svoje
naloge. Župan bi moral biti profesionalec, saj mora biti ljudem
dosegljiv ves dan, torej župan ne more biti poslanec.

Ivan Jordan (predsednik občinskega sveta Škofljica) je bil
prepričan, da je bilo v začetku sodelovanje z županom dobro,
nato pa je dobil več pravic in pojavljale so se težave. Odloki se
niso objavljali in sredstva so se porabljala nenamensko. O tem je
bilo obveščeno računsko sodišče in poročal je nadzorni odbor, ki
pa nima nobenih sankcij.

Janko Halb (župan občine Rogašovci) je izrazil prepričanje, da
kriza delovanja lokalne samouprave obstaja in da je nekaj potrebno
storiti. Prava rešitev je, da je župan voljen neposredno in tudi
delitev dela med organi je korektna, je pa vrsta nedoslednosti
glede na postopek odstavitve. Organ, ki imenuje, bi moral tudi
odstaviti. Pozdravil je predlog za ustanovitev skupnih občinskih
organov, toda v praksi odnosi med ljudmi niso tako enostavni.
Zanimivo pa je, da ima župan pooblastilo za finance, občinski
svet pa mu določi sopodpisnika, kar povzroča zmedo.

Župan ne more voditi seje sveta, saj lahko manipulira pri postopkih.
Andrej Muren (mestni svet Ljubljana) je predlagal, da se pripravi
popolnoma nov predlog zakona o lokalni samoupravi. Zakon bi
moral razširiti kompetence lokalne samouprave, s tem pa tudi
finančne vire. Prepričan je bil, da bi bila konsistentna rešitev, če
bo župan izvoljen iz vrst občinskih svetnikov, enako tudi, da bi
lahko proračun predlagal tudi občinski svetnik in ne le župan.
Župan bi moral biti profesionalec in seveda ne more biti poslanec,
saj enkrat predstavlja izvršno, drugič pa zakonodajno oblast.

Franc Horvat (občinski svet Cankova-Tišina) je zastavil nekaj
vprašanj. Kako je mogoče, da v občini isti človek ne more kandidirati
za župana in občinski svet istočasno, v državi pa je župan lahko
tudi poslanec? To so dvojna merila.

Izrazil je mnenje, da bi morala imeti občina več pravic pri
imenovanju uradnikov, ki so v neposrednem stiku z občinami in
da krajevne skupnosti ne bi smele imeti pravne subjektivitete.

V Ameriki novi predsednik menja celo upravo, pri nas pa je
nesposoben in neizobražen kader nezamenljiv z mladimi s
fakultetno izobrazbo. Tudi je nemogoče, da bi župan vodil seje
občinskega sveta, saj ljudje potem niso več iskreni. Izrazil je
mnenje, da je župan preveč zaščiten in da ni sankcij za njegove
napake. Predvsem pa ima občina premalo kompetenc, saj vse
urejajo upravne enote.

Tone Hrovat (predsednik državnega sveta) je izrazil veselje, da
je bila razprava o lokalni samoupravi pravočasno organizirana v
okviru državnega sveta. To je prva faza v postopku, nato sledijo
tri branja predloga zakona. V vse postopke se vključuje državni
svet in ne sprejema le odložilnega veta, ki je najbolj odmeven.
Zahvalil se je prisotnim za bogato razpravo.

MIlan Ozlmič (državni svetnik) je bil prepričan, da mnogi problemi
lokalne samouprave izhajajo iz dejstva, da nobena faza reforme
ni dobila predhodnega nacionalnega konsenza. Tudi predlog, ki je
predmet obravnave, ga nima in to pomeni, da ne gre za
dograjevanje lokalne samouprave. Izdelati bi bilo potrebno
strategijo, ki bi zagotavljala vsakemu organu njegovo avtonomijo
in jasne ločene pristojnosti.

2. SKUPINA
Financiranje In preoblikovanje občin
Razpravo je vodil državni svetnik Janez Praper, ki je uvodoma
poudaril, da je praksa pokazala, kako potrebne so spremembe
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tako na področju financiranja občin kot pri preoblikovanju občin.

urejen, saj je prizadel predvsem stare občine, ker so jim ostali vsi
infrastrukturni objekti z dragim vzdrževanjem, novo nastale občine
pa so dobile več zagonskih sredstev.

Strinjal se je, da je avtonomnost financiranja občin zelo pomembna,
vendar so potrebna merila za izdvajanje sredstev za določene
namene (otroško varstvo, šolstvo), čeprav ne rešujejo vsega in
so potrebni določeni popravki.

Opozoril je, da predlagane spremembe in dopolnitve zakona o
financiranju občin ne rešujejo problema občin, ki imajo v svoji
sestavi mesta, nimajo pa statusa mestnih občin, saj morajo
opravljati tudi naloge, ki so povezane z mestom.

Dr. Božidar Brudar (župan občine Jesenice) je menil, da je
predlog izračuna primerne porabe za posamezno občino izrazito
naravnan proti občinam, ki ostanejo, ter vzpodbuja nastajanje
novih občin.

Alojzij Kaučič (državni svetnik) je opozoril na problem majhnih
občin, kjer na veliki površini živi majhno število prebivalcev, z
enakimi obveznostmi do občanov kot v velikih občinah.

Izpostavil je vprašanje primernosti tako izračunane primerne
porabe, v kateri ni predvidenega denarja za razvojne projekte.
Upoštevati je treba tudi geografske in socialne posebnosti, ki pri
sedanji zakonodaji dodatno vplivajo na to, da tako predlagana
poraba zadošča ali pa ne.

Menil je, da se preveč omenja demografsko ogrožene občine,
premalo pozornosti pa se posveča gospodarsko šibkim občinam,
ki izhajajo iz gospodarsko šibkih območij.
Poudaril je, da je predlog zakona o financiranju občin naperjen
proti tistim občinam, ki se niso delile.

Izračuni za nekatere občine so bili narejeni na podlagi formule, za
katero je predlagatelj predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju občin Vili Trofenik povedal, da
je bila nepravilno objavljena v Poročevalcu št. 49, zato večina
pripomb, ki jih je podal župan dr. Božidar Brudar, odpade. Nove
formule ni bilo mogoče preveriti in napraviti nove izračune primerne
porabe.

Anton KokalJ (župan občine Vodice) je poudaril, da je občina
ustanovljena zaradi občanov, ki jim mora zagotoviti osnovne
življenjske pogoje in to je osnova za pridobitev finančnih sredstev.

Menil je, da bi občinam kazalo nameniti več pravic pri razpolaganju
z občinskim denarjem, ki bi ga znale bolje uporabiti kot ministrstva
z birokratskimi merili.

Jurij Kuštrln (državni svetnik) je menil, da je preveč demografsko
ogroženih občin, ki zavzemajo več kot polovico države, vendar
niso zmožne opraviti vseh obveznosti, ki nastajajo iz naslova
demografske ogroženosti.

Opozoril je na problem občin, ki imajo v svoji sestavi mesta in po
naravi mest opravljajo nekatere funkcije mestnih občin, čeprav
nimajo statusa mestnih občin. Status mestne občine je bil pridobljen
z glasovanjem v državnem zboru in ne zaradi izpolnjevanja
pogojev, ki jih zahteva zakon o lokalni samoupravi.

Opozoril je, da država podeljuje koncesije, medtem ko občine
nosijo posledice. Še vedno ni definirano vprašanje, ali je dohodek
iz koncesij redni dohodek občine in je za ta znesek zmanjšana
finančna izravnava občine ali ne.

Andrej Muren (mestni svet Ljubljana) je povedal, da negativni
učinek sedaj obstoječega zakona o financiranju občin hromi delo
občin, ker jim namenja premalo denarja, po drugi strani pa omogoča
pritisk na ustanavljanje malih občin, ki lahko brez izvirnih dohodkov
in s pomočjo finančne izravnave živijo bolje kot prej.

Vili Trofenik (predlagatelj zakona, predsednik Komisije državnega
zbora za lokalno samoupravo) se je opravičil zaradi napačno
objavljene formule, zaradi katere je prišlo do napačnega
tolmačenja in izračunov.
Zavrnil je očitek župana dr. Božidarja Brudarja, da v primerni
porabi na prebivalca ni upoštevana razvojna komponenta, saj so
zagotovljene vse tri komponente, poraba, investicije in tudi nekaj
nadstandarda, v okviru zagotovljenih možnosti.

Izpostavil je problem premajhnega obsega sredstev občin. Izvirni
greh je v delitvi dohodnine. Čeprav pripada po zakonu občinam
30 % prihodkov iz dohodnine, je mestna občina Ljubljana prizadeta,
saj ji je bilo v zadnjem letu dodeljeno le 18,7 % tiste dohodnine, ki
je bila pobrana na njenem teritoriju.

Povedal je, da je strah pred odsotnostjo meril, kaj naj bi občina
zagotavljala občanu, upravičen, vendar je občina dolžna opravljati
z ustavo in zakonom določene naloge.

Menil je, da bi morala v predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju občin obstajati možnost, da
občina v omejenem obsegu lahko avtonomno določa davke (npr.
davek na pse) oziroma lahko vpliva na politiko določanja davkov
na svojem področju, ne pa da je določanje davkov samo v
pristojnosti države.

Predlagani sistem financiranja zahteva, da parlament izglasuje,
kaj je primeren obseg sredstev za financiranje lokalnih zadev
javnega pomena oziroma primerna poraba ter da sprejme
konsenz, na kakšen način bo omejil finančno izravnavo.

Izpostavil je tudi problem javnih podjetij, ki imajo zaradi nizkih cen
javnih storitev, ki jih določa država, enormne izgube. Pnd'agal je,
da bi država za dejavnosti, ki jih zagotavlja, prevzela tudi obseg
financiranja.

Mestne občine imajo po ustavi in zakonu nekatere pristojnosti, ki
zahtevajo dodatna finančna sredstva. Težava je v tem, da ni
zakonsko urejen položaj mest, čeprav občine, ki nimajo statusa
mestnih občin, opravljajo nekatere funkcije, ki so povezane z
mestom in okolico. V postopku sprejemanja sprememb in
dopolnitev predloga zakona o financiranju bo potrebno vgraditi ta
korektiv in povečati dodatek za mestne občine (sedanji predlog:
8 %).

Jože Resman (državni svetnik) ugotavlja, da je želja po
ustanovitvi novih občin povezana s financiranjem, saj novo nastale
občine pričakujejo več finančnih sredstev in s tem hitrejše
reševanje svojih problemov.

Pri reformi financiranja občin je potrebno spremeniti tudi kriterije
posameznih ministrstev pri sofinanciranju investicijskih
programov, saj so nekatere občine, ki so dobivale večjo finančno

Poudaril je, da obstoječi sistem financiranja občin ni ustrezno
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Franc Kirblš (župan občine Videm) je povedal, da občinski svet
občine Videm podpira nastajanje novih občin, saj so območja, ki
sestavljajo večjo občino, zelo raznolika. Sprašuje se, kako naj
občina zagotavlja za območja, ki se sicer želijo osamosvojiti,
sredstva za prepotrebne obnove in graditve. Če večje občine ne
morejo zagotavljati krajevnim skupnostim več sredstev, naj se
ustanovijo nove občine.

izravnavo od države, istočasno izvajale več investicij, finančno
avtonomne občine, ki ne dobivajo finančne izravnave, pa ne
morejo dobiti deleža za investicije, ker ni zakonske osnove.
Zavzel se je za avtonomne občine in pričakuje, da bo država
prenesla določene pristojnosti na občino in ne obratno, saj bi to
pomenilo centralizacijo.

Andrej Čokert (predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo) je povedal, da so vsi predlogi vlade za izvedbo
postopka za ustanovitev občin ter za določitve njihovih območij, z
izjemo treh, v skladu z odločbo ustavnega sodišča. Vlada je
izjemoma zavrnila tri predloge za ustanovitev občin, ker izrazito
odstopajo od 13. a člena Zakona o lokalni samoupravi.

Slavko Tekavčič (predstavnik Službe Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo) priznava, da dosedanja rešitev
financiranja ni optimalna, zato podpira spremembe in dopolnitve
zakona o financiranju občin.
Prepričan je, da je potrebno formulo za izračun primerne porabe
preveriti in potrditi, zato predlaga, da bi ožja delovna skupina
(predlagatelj zakona, vlada, člani Komisije državnega zbora za
lokalno samoupravo in člani Komisije državnega sveta za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj) na podlagi danih pripomb s terena
in na osnovi znanih elementov poiskala optimalno rešitev ter
pripravili ustrezne finančne kvantifikacije.

V državnem zboru je bila zaključena splošna razprava, sedaj pa je
na vrsti Komisija DZ za lokalno samoupravo, ki je k vladnemu
predlogu dodala 9 svojih predlogov, da se opredeli in poda mnenje
do vseh predlogov za ustanovitev občin.
Alojz Košir (predsednik občinskega sveta Kočevje) je dejal, da
je občina Kočevje po površini druga največja slovenska občina,
vendar je slabo naseljena. Občinski svet Kočevja podpira
ustanovitev novih občin Kočevska Reka in Fara, ki sta obmejni
občini. Pomembno je, da so obmejna območja samostojne občine,
saj bi le tako imele možnost nadaljnjega razvoja. Ob tem je opozoril
na sosednjo Republiko Hrvaško, ki rešuje problem obmejnih območij
bolj načrtno oz. sistematično.

Potrebno se bo odločiti, kakšna bo raven lokalne skupnosti.
Pričakuje se, da bo država začela določen del pristojnosti in nalog
prenašati tudi na lokalno raven, ki naj bi bila čimbolj finančno
avtonomna.
Nujno je potrebno pospešiti davčno reformo, ker v nasprotnem
primeru ne bo davčnih virov, ki se jih pričakuje skozi sistem
financiranja lokalnih skupnosti. Opozoril je na nujno odpravo "lažne
solidarnosti" financiranja, to je nenehno prerazporejanje sredstev
z države v proračune lokalnih skupnosti in zopet nazaj. Rešitev
vidi v drugačni sistemski zakonodaji, kajti sistem primerne porabe
bo omogočal lokalnim skupnostim avtonomno financiranje svojih
nalog, na drugi strani pa bi zakonodaja, ki ureja pospeševanje
skladnejšega regionalnega razvoja oziroma demografije, omogočala
lokalnim skupnostim, ki niso finančno dovolj močne, financiranje
vseh tistih nalog in aktivnosti, ki so potrebne za življenje.

Martin Tomšič (predstavnik krajevne skupnosti Šmarjeta) je menil,
da občine izdvajajo krajevnim skupnostim premalo sredstev. Podal
je primer mestne občine Novo mesto, ki iz svojega proračuna,
vrednega 4 milijarde tolarjev, razdeli svojim 30-im krajevnim
skupnostim za njihovo funkcioniranje 90 milijonov tolarjev in še
dodatnih 150 milijonov tolarjev za druge naloge. Poudaril je, da
krajevne skupnosti s tako majhnimi sredstvi ne morejo funkcionirati.

Opozoril je na razdrobljenost razpoložljivih sredstev, saj je skoraj
40 naslovov, iz katerih lahko lokalna skupnost poleg finančne
izravnave pridobi dodatna sredstva za svoj gospodarski razvoj.
Zaradi tega lahko občina izvaja več investicij hkrati. Občina bi
morala določiti prioritetno investicijo, ki se bo nemoteno financirala.

Opozoril je, da so prebivalci KS Šmarjeta izvedeli iz medijev, da je
predlog za ustanovitev občine Šmarjeta izpadel, čeprav je imela
KS Šmarjeta podporo tako vlade kot občine. Krajevna skupnost
Šmarjeta zato zahteva ponovno preučitev njihovega primera.

Zvone Lah (predstavnik sveta KS Mirna Peč) je povedal, da je
vlada sprva, v skladu z ugotovitvami Ustavnega sodišča in voljo
prebivalcev na območju KS Mirna Peč, podpirala ustanovitev občine
Mirna Peč, vendar je pri ponovni preučitvi izločila predlog za njeno
ustanovitev. Opozoril je na primer mestne občine Koper, v kateri so
se prebivalci na zborih krajanov izrekli proti predlagani členitvi,
česar pa vlada ne upošteva. Sprašuje se, zakaj se vlada do
predlogov tako različno opredeljuje, saj kjer so želje po novih
občinah , predlogi izpadejo in obratno.
■ 'V.i*.:1 '
Financiranje občin ni bistven razlog za ustanovitev občine Mirna
Peč, temveč gre za to, da bi občina Mirna Peč imela bistveno več
sredstev, kot dobi sedaj krajevna skupnost Mirna Peč v okviru
mestne občine Novo mesto. Krajevne skupnosti brez krajevnih
samoprispevkov in drugih dodatnih sredstev ne morejo opravljati
osnovnih nalog. Ob tem je potrebno ustvarjati pogoje za razvoj
gospodarstva, podeželja, vendar mestna občina Novo mesto tega
ne omogoča, saj pozablja na periferijo. Krajevna skupnost dobiva
od občine za investicijske namene 1.500 tolarjev na prebivalca,
sedaj naj bi bil ta znesek 40.000 tolarjev. Sprašuje se, kdo jim
zagotavlja, da bo podeželje dobilo omenjeno vsoto denarja. Opozoril
je tudi na čedalje večjo brezposelnost, ki bi jo lažje reševali v okviru
svoje občine.

Margareta Atelšek (podsekretarka poslanske skupine SKD) se
strinja z dr. Albinom Igličarjem, da je potreben nacionalni konsenz,
s katerim bi določili, kakšne občine želimo, ali majhne ali velike, kajti
s tem so povezane tako pristojnosti kot sistem financiranja. Menila
je, da je potrebno imeti enotne kriterije za vse občine, saj se v
nekaterih primerih občine ustanavljajo mimo zakonskih pogojev,
na drugi strani pa imamo nekatere občine, ki ostajajo izven teh
procesov, čeprav izpolnjujejo kriterije. Občine, ki se ustanavljajo,
bi potrebovale nek strokoven servis, ki bi jim bil v podporo in pomoč,
saj so marsikatere krajevne skupnosti zamudile rok za začetek
postopka za ustanovitev občin ter določitev njihovih območij.

Povzetke razprav so pripravili Primož Hainz,
sekretar Komisije za lokalno samopravo
in regionalni razvoj, Nevenka Pacek,
sekretarka interesne skupine lokalnih
interesov in Meta Štembal, sekretarka
interesne skupine kmetov, obrtnikov in
samostojnih poklicev
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Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in
Jugovzhodno Evropo in Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije 17.
novembra 1997 organiziral predavanje KDO BO SKRBEL ZA TISTE, KI PADEJO SKOZI
MREŽO SOCIALNEGA VARSTVA? - Prikaz pomena nevladnih organizacij socialnega
skrbstva v luči evropskih transformacijskih in integracijskih procesov.

Predaval je Franz

Kuberl, predsednik Avstrijske Karitas.

Prof. dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta

Franz Kuberl, predsednik Avstrijske Karitas

Rad bi vas pozdravil v imenu Državnega sveta Republike Slovenije
in dveh soorganizatorjev tega srečanja: Avstrijskega inštituta za
Vzhodno in Jugovzhodno Evropo in pa Ministrstva za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije. To je eno izmed predavanj, (3 jih
organizira Državni svet z različnimi soorganizatorji.

Gospod predsednik, gospod veleposlanik! Spoštovane dame in
gospodjel
Najprej se zahvaljujem za čast, ki ste mi jo izkazali, da lahko
predavam v prostorih slovenskega parlamenta, da se lahko
pogovorim z vami. Vabilo sem zelo rad sprejel, kajti menim, da je
pomembno, da se med Slovenijo in Avstrijo vzpostavijo dobri stiki
na različnih ravneh. Mislim, da je tudi pomembno, da medsebojni
stiki ne potekajo samo preko visoke politike ali visoke diplomacije,
ampak tudi neposredno ob izmenjavi mnenj o socialnih vprašanjih,
o tistem, kar se dogaja na socialnem področju.

Danes je na dnevnem redu tematika delovanja nevladnih
organizacij socialnega skrbstva v luči evropskih integracijskih
procesov. To pot imamo čast pozdraviti predsednika Avstrijske
Karitas, gospoda Franza Kuberla, ki bo govoril o skrbi za tiste, ki
jih ne upošteva mreža socialnega skrbstva, skratka, za tiste, ki
so nekako pozabljeni. Kakor vidim, ste danes prisotni v glavnem
zainteresirani za to tematiko, zlasti predstavniki tistih inštitucij in
organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji socialnega varstva.

Nedavno sem bil v Bruslju, kjer sem se pogovarjal s številnimi
ljudmi, s parlamentarci, s tistimi, ki so odgovorni v komisiji Evropske
unije za te zadeve. Dlje časa sem se pogovarjal s komisarjem
Franzem Fišlerjem. Šlo je za vprašanje širitve Evropske unije, in
tu se je pokazalo, da je Slovenija ena glavnih kandidatk v prvi
skupini. Po drugi strani sva načela tudi žgoče vprašanje, ali ima
Evropska unija socialno vizijo. To je vprašanje, ki ne zanima samo
Karitas v Avstriji, pa tudi ne Karitas samo. Prepričani smo namreč,
da bo Evropska unija smiselna in osmišljena, kot je nekoč dejal
Jacques Delores, šele takrat, ko bo našla svojo dušo.

Dr. Miroslav Polzer, vodja ljubljanske Izpostave Avstrijskega
Inštituta za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo
Na naših srečanjih smo že odpirali vprašanja z Evropsko unijo;
dvoje predavanj pa smo že posvetili ekološkim vprašanjem.
Ocenjujem, da je današnje predavanje po svoji pozitivni in strateški
naravnanosti najmanj tako pomembno kot prejšnja. Današnje
predavanje naj bi odprlo nove poglede na vprašanja socialnega
varstva. Država, ki svojim državljanom ne uspe zagotoviti socialne
zaščite, je nestabilna in za Evropsko unijo tudi neatraktivan
pogovorni partner. Kot smo napisali že v vabilu, države, članice
Evropske unije, spoznavajo tudi meje svojih finančnih možnostih
pri reševanju tovrstnih vprašanj.

Kadar se prijavi k besedi kaka osebnost kake avstrijske cerkvene
organizacije, je morda dobro povedati nekaj več o razmerju med
Cerkvijo in državo Avstrijo. V zgodovini naše republike, zlasti
med leti 1919 in 1934, smo imeli zelo težavne in napete razmere
med cerkvijo in politiko. Od konca druge svetovne vojne pa je
opazna zelo velika sprostitev medsebojnih odnosov. Že leta 1952
se je katoliška cerkev v tako imenovanem Mariazeller manifestu
opredelila, da se ne bo ukvarjala s strankarsko politiko, ampak
da bo svobodna cerkev v svobodni družbi. In tudi Karitas, kot del
cerkve, je vpeta v takšno razmerje med cerkvijo in politiko. To pa
ne pomeni, da se ne zanimamo za politična vprašanja, če se ne
mešamo v politiko. Nasprotno, cerkev se vedno oglasi, kadar se
v družbi opazijo napačne razvojne težnje. Vedeti je treba, da gre
za cerkev, ki zelo resno razume sporočilo evangelija. Cerkev je
vedno opozarjala na zelo uničujoče pojave našega časa in tudi
oblikovala predloge za rešitve.

Sistemsko dobro urejeno sodelovanje vladnih in nevladnih
organizacij bo verjetno formula za uspešno reševanje vprašanj
socialnega skrbstva in tudi formula za preprečevanje
destabilizirajočih notranjih državnih konfliktov. Zelo me veseli, da
smo uspeli dobiti za predavatelja Franza Kuberla. Namreč, ob
zelo pragmatičnem pogledu na konkretna vprašanja ne pozabi
opozarjati na solidarnost s socialno šibkimi, kar velja za tisto
družbeno vrednoto, ki naj bi bila značilna za zdravo, pravično in
stabilno družbo, da bo lahko sprejemala izzive združujoče se
Evrope.

Posamezne formulacije so pogoste privedle do zelo živahnih
razprav. Eno izmed razburljivih vprašanj je veljalo tudi sodelovanju
med cerkvijo, družbo in politiko. Trenutno smo sredi dialoga, ki ga
je vzpodbudila cerkev, Minulo nedelje smo organizirali široko
razpravo o socialnem vprašanju; sodelovala je tudi ministrica za
delo in socialo gospa Lore Hostasch. V razpravi je ministrica
poudarila pomembnost sodelovanja in pozvala cerkev, naj ostaja
v dialogu. Poprej so evropske cerkve skupaj z raznimi
dobrodelnimi organizacijami - med njimi predvsem Karitas skrbele za socialne težave; o svojem delu so poročale Evropski
uniji in s tem poskrbele za precejšnjo senzacijo. Pokazalo se je

Prof. dr. Ivan Kristan
Med nami bi rad pozdravil tudi veleposlanika Avstrije dr. Gerharda
Wagnerja. Hkrati želim opravičiti oba, ker bova morala zaradi
drugih obveznosti zapustiti predavanje še pred koncem. Besedo
dajem gospodu Franzu Kuberlu, predsedniku Avstrijske Karitas,
ki nas bo uvedel v današnjo temo.
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gre preprosto za vero v družbo, za vero v ljudi , pravzaprav za
prepričanje, da je ljudem treba pomagati. Karitas se močno
povezuje z ostalimi dobrodelnimi ustanovami v Avstriji, na primer,
z Rdečim križem ali tako imenovano Ljudsko pomočjo, ki jo je
organizirala Socialistična stranka, in je pomembno dopolnilo države
za pomoč ljudem, posebej če še niso formalno vključeni v kako
pomoč države.

namreč, da cerkvi ni dovolj, da Evropska unija sprejema le
gospodarska merila, čeprav so ta tudi zelo pomembna. To bi bila
njena tipična pripomba v zvezi z Evropo, pa tudi z zvezi z odnosom
med družbo in cerkvijo v Avstriji. S tem hočem povedati, da se
nočemo izogibati težavnim problemom, in hkrati tudi poudariti, na
kateri ravni se gibljemo.
Če dovolite, bi vam najprej na kratko predstavil strukture in način
delovanja Karitas v Avstriji ter probleme, ki se jim posveča Karitas.
Nadalje bi še nekoliko orisal socialne sisteme; nazadnje bi
obravnaval tudi nekatere socialne probleme v Avstriji.

Prehajam zdaj na drugo področje odnosov med Karitas in socialno
državo. Karitas je pravzaprav po eni strani osebna obveznost
vsakega kristjana, po drugi strani pa je to organizirana oblika
pomoči katoliške cerkve. Prav tovrstno delovanje je odvisno tudi
od okoliščin, v katerih se znajdemo v tako imenovanih socialnih
državah. Vsak kristjan je hkrati tudi državljan teh držav. Država
ima sicer ustaljeno oziroma dobro organizirano socialno mrežo,
po drugi strani pa ima vsak posameznik v demokratični družbi
tudi možnost sodelovati pri socialni pomoči. Tako odnos med
državo in Karitas ni nikoli obremenjen s kakršnim koli strahom,
da bi se tu križali interesi. Kljub temu pa se pojavljajo vprašanja, ki
jih morata medsebojno rešiti država in cerkev oziroma Karitas in
država.

Avstrijska Karitas in katoliška cerkev delujeta organizirano v tri
tisoč župnijah. Katoliška cerkev ima v Avstriji devet diocezij, v
katerih sodelujejo tudi združenja Karitas; ta se združujejo v
Avstrijsko Karitas, ki je vključena v mednarodno organizacijo
Karitas International - skupaj s 129 organizacijami, med njimi tudi
Slovenska Karitas. Federalistična organizacija Karitas v diocezah
je nastala iz praktičnega razloga, saj socialno zavarovanje, zlasti
na področju socialne pomoči, o čemer bom kasneje podrobneje
govoril, urejajo deželni zakoni, ki so lahko čisto drugačni v
posamezni zvezni deželi, recimo, na Dunaju, na Štajerskem ali
drugod. Vendar Karitas je organizirana predvsem na zvezni ravni;
svoje obveznosti lahko izvaja tudi na ravni zveznih dežel.
Vprašanja, ki se jih Karitas loteva, zadevajo stanovanjsko stisko,
brezposelnost, brezdomstvo, ki predstavlja, žal, ta čas v Avstriji
zelo žalostno realnost. Posebna skrb velja ostarelim, družinam,
ki živijo v revščini in invalidom.

V Avstriji smo medsebojna razmerja rešili s konkordatom, torej s
pogodbo med državo in cerkvijo. Tako se je Karitas usmerila v
ustrezno omrežje oziroma v izpopolnjevanje mreže socialnih
storitev države in se torej vključila v posamezne dejavnosti. Na
primer: za vrtce so sicer zadolžene občine, vendar vrtci Karitas
dodatno delujejo tam, kjer rednih vrtcev ni. Ta potreba se je posebej
pokazala prav pri skrbi za begunce, kjer je Karitas odigrala zelo
pomembno vlogo. Na vsak način delujemo tako, da dopolnjujemo
redno socialno delo in redno socialno skrbstvo države; urejujemo
in dopolnjujemo tisto, kar v državi ni urejeno. Ko govorimo o
vprašanjih brezdomcev ali o drugih socialnih iniciativah, moram
povedati, da se včasih Karitas prav tu usmerja k popolnoma
novim dejavnostim. K taki novi dejavnosti štejemo, npr. svetovanje
ljudem, ki so se prezadolžili in iz zadrege ne najdejo rešitve. Na
pobudo Karitas in tudi drugih podobnih organizacij nastajajo zakoni
oziroma uredbe glede reševanja zasebne insolventnosti in glede
pomoči zadolženim ljudem, da se rešijo teh dolgov in ne živijo kar
naprej pod stresi zadolženosti.

Tako postaja Karitas pribežališče za mnoge ljudi, ki nimajo več
svojih domov; med njimi so tudi invalidi, ostareli ipd. Skratka, po
domovih Karitas je prostora za vse tiste, ki nimajo več svoje
strehe nad glavo. V teh domovih omogočamo vsem, da še nadalje
opravljajo svoje dejavnosti. V 127 domovih za brezdomce - ljudje
brez domovine - skrbi Karitas za dvanajst do dvajset tisoč ljudi. V
teh domovih ostajajo brezdomci navadno leto ali dve. Za
brezdomce organizira Karitas tudi jasli, vrtce in šole.
Pomembno področje dejavnosti Karitas predstavlja pomoč pri
reševanju različnih socialnih težav. Tu igra pomembno vlogo
svetovalna služba, ki pomaga pri različnih socialnih dejavnostih.
Praktično pa pomaga tudi premoščati težave ogroženih, ki so
zunaj sistema socialno oskrbovanih. Med nadaljnje dejavnosti
Karitas spadajo tako imenovane mobilne storitve. Gre za pomoč
na domu, zlasti bolnim in ostarelim. Pri tem si Karitas prizadeva,
da bi bolni in ostareli čim dlje ostali na svojih domovih in bi tu
dobivali potrebno pomoč.

Včasih pride tudi do določenih konfliktov med Karitas in državo ali
posameznimi resorji, vendar si vselej močno prizadevamo, da jih
čimprej odpravimo, in to tako, da se o njih jasno in odkrito
pogovorimo. Princip našega sodelovanja z javnimi institucijami in
z državno upravo je v tem, da delamo po načelu subsidiamosti.
To načelo je tipično tudi za razmerja v Evropski uniji; višja upravna
- državna enota naj ne bi počela tistega, kar lahko stori podrejena
ali nižja enota. Res pa je, da načelo subsidiamosti ima še eno
značilno lastnost, in sicer, da politiki radi pozabljajo nanjo. Gre
preprosto za to, da je treba prav te, najnižje ravni, usposobiti in
jim omogočiti tudi ustrezna finančna sredstva, da lahko opravljajo
svoje dejavnosti. Občina lahko opravlja celo vrsto nalog, in naj jih
tudi opravi, vendar pa mora imeti za to na voljo dovolj sredstev,
kar se da uredili z ustrezno davčno zakonodajo. Da se tudi doseči,
da del družbenih prihodkov ostaja na ravni občine oziroma na
najnižjih lokalnih ravneh, če od njih pričakujemo - glede na načelo
subsidiamosti je tudi prav - da opravljajo celo vrsto socialnih
nalog. Ko govorim o socialnih storitvah, potem govorim o
socialnem zavarovanju, govorim zlasti o nalogah, ki naj bi nekako
kompenzirale težko situacijo bodisi upokojencev bodisi
oskrbovancev bodisi ljudi, ki so zašli v socialne težave in živijo na
robu socialnega preživetja. Naša naloga je, da pomagamo reševati
socialne probleme in da z raznimi socialnimi dodatki in pomočmi
vzpostavljamo nekako ravnotežje v družbi. Zato posegamo tudi
na področja finančne pomoči; samo pomislimo na celo vrsto raznih
socialnih dodatkov, raznih družinskih pomoči, drugih pomoči v
primeru bolezni ipd.

Posebej velja omeniti pomoč družinam. Namreč tudi popolnoma
normalne družine lahko zaidejo v težave zaradi daljše bolezni,
zaradi odsotnosti očeta ali zaradi kake druge nenadne težave; v
takem primeru je potrebna pomoč, da se družina spet stabilizira.
Skratka, ugotavljamo, daje dejavnost Karitas na različnih področjih
sila pomembna. Izjemnega pomena je tudi dejavnost spremljanja
ostarelih oziroma umirajočih - v zadnjih urah njihovega življenja.
Za vse svoje dejavnosti ima Karitas v Avstriji 5.500 zaposlenih
sodelavcev in okrog 30.000 prostovoljcev, ki brezplačno opravljajo
človekoljubno delo. Vztrajamo tudi pri tem, da bi dajali potrebno
pomoč 24 ur na dan; prav za to so potrebne določene
usposobljenosti in tudi določene osebnostne lastnosti, pa tudi
primerna duhovna in telesna moč. Zato se tudi vsi sodelavci
posebej izobražujejo in usposabljajo za pomoč ljudem v stiski.
Večina našega dela, kot rečeno, poteka na prostdvoljni podlagi.
Prav prostovoljci pomenijo močno vez med državnimi ustanovami
in Karitas. Praviloma je tako, da motiv prostovoljcev ni v denarnem
plačilu, njihov resnični motiv za sodelovanje je iskrena odločenost
za pomoč ljudem - storiti nekaj za ljudi, ne da bi bil za to plačan. Tu
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Zdaj prehajam že na področje socialne politike v ožjem pomenu.
Rad bi omenil tri bistvene elemente, ki jih poznamo v Avstriji.
Najprej omenjam socialno zavarovanje; tu gre za združenje ljudi,
ki so izpostavljeni podobnim tveganjem in se skušajo za ta tveganja
zavarovati. Ljudje se zavarujejo za primer bolezni, invalidnosti,
posebej velja pozornost starostnemu zavarovanju. Kadar nastane
takšno tveganje, potem tovrstno zavarovanje pomaga finančno
izravnati izpad dohodka. Socialno zavarovanje se financira
pretežno s prispevki delojemalcev in delodajalcev, ki plačujejo za
pokojninsko, zdravstveno in invalidsko zavarovanje. Pravice, ki
jih kasneje zavarovanci uveljavljajo iz teh vplačil, so sorazmerne
z njihovimi prispevki. Skratka, tisti, ki so plačevali višje prispevke,
prejemajo potem tudi višja nadomestila osebnih dohodkov.
Podobno so v Avstriji zdravstveno zavarovani tudi otroci in žene
oziroma zakonci zavarovancev. Pokojninsko zavarovanje za
osebe z zelo nizko pokojnino predvideva tudi varstveni dodatek
do najnižje pokojnine.

ki bodo potrebovali pomoč drugih (za nego), povečalo od štiristo
na petsto tisoč, se pravi za okrog 20 %. Vidite, kako se to socialno
področje širi.
Gre za ljudi, ki so na tem, da bodo padli skozi socialno mrežo,
oziroma za ljudi, ki sploh še niso zajeti v mrežo nadomestil za
brezposelnost. Socialno ministrstvo že govori o sedemsto do
osemsto tisoč ljudeh, ki živijo v gospodinjstvih z nizkimi prihodki
in jih morda že ogroža revščina. Seveda je pojem revščine
relativen, zlasti primerjajoč življenjske razmere v Avstriji z
razmerami kod drugod. Ljudje, ki veljajo v Avstriji za revne, bi bili
v Albaniji verjetno dokaj bogati. Iz tega izhaja, da nobena avstrijska
oblast ne bi izplačevala socialne pomoči svojem ljudem v Albanijo.
Prav gotovo pa je brezdomstvo ena izmed tistih absolutnih oblik
revščine, ki ogroža ljudi; podobno velja tudi za posledice
brezposelnosti ali smrti v družini, težke bolezni, ločitve ali izgube
stanovanja. Tedaj gre za pojave, ko ljudje drsijo v revščino ali pa
že živijo v popolni revščini. Tako pride do tistih socialnih situacij,
zaradi katerih se Karitas in druge sorodne organizacije lotevajo
polemičnih razprav z državo pa tudi z gospodarstvom.

Med posebne vrste storitev spadajo tako imenovane oskrbninske
storitve; to so oskrbnine ali posebne pomoči in storitve, ki niso
vezane na plačilo prispevkov, zajemajo pa določene skupine ljudi
in se razlikujejo od drugih socialnih pomoči, kajti gre za osebe, ki
imajo po zakonu pravico do določenih prejemkov. Nadalje naj
navedem prejemke, ki jih dobivajo žrtve vojne ali žrtve zločinov,
dalje vojaki, ki služijo obvezni vojaški rok, pa tudi tisti, ki služijo
civilni vojaški rok, ali ljudje, ki so bili oškodovani zaradi cepljenja,
ali tisti, ki imajo pravico dobivati stanovanjsko pomoč, stanovanjski
dodatek.

V tej zvezi bi navedel samo še nekaj okoliščin, za katere mislim,
da igrajo svojo vlogo v socialno politični situaciji Avstrije, ali vsaj
mislim, da bi jo morale igrati. Ko govorim tako, ne mislim, da
generira to kako politično voljo. Na vsak način skušamo svoje
argumente, svoje probleme in svoje gledanje na stvar zelo jasno
predstaviti. Te okoliščine navajam tudi zaradi tega, ker se morda
v tej ali oni obliki pokrivajo s problemi in razpravami, ki jih imate v
svoji državi, in vam utegne kak namig ali kak podatek biti v prid

Naj omenim še naslednji ukrep, ki začne delovati takrat, kadar
prva dva stebra, prvi dve mreži ne zajemata vsega. To, tretje
področje ni tako zelo jasno, enotno urejeno po vseh zveznih
deželah Avstrije. Tako so zelo različno urejena vprašanja socialne
pomoči za tujce oziroma socialne pomoči za državljane. Včasih je
pravna praksa takšna oziroma se zateka k takim pozitivnim
rešitvam, da dovoljuje možnost uveljavljanja in izplačevanja takšnih
pomoči.

1. Prva okoliščina, ki je v Avstriji zelo prisotna, se nanaša na že
prej omenjeno temeljno soglasje v socialni politiki, za katerega
kaže, da se bo porušil. Zaradi manjših razpoložljivih finančnih
sredstev, so se prejemki socialnega zavarovanja in socialnega
skrbstva zmanjšali, na neki način skrčili, če se izrazimo zelo
evfemično. Kadar se zgodi, da ljudje, ki so prvotno imeli pravico
uveljavljati zahteve do države, teh ne morejo več uveljavljati, se
ustvari določena napetost. Kako naj bi dosegli, da bi bila tudi
najšibkejšim v družbi zagotovljena minimalna eksistenca? Karitas
ne pravi, da je treba komu kaj vzeti, ampak trdi, da je treba komu
kaj zagotoviti. Tli gre za nekoliko komplicirano razpravo prav
zaradi tega, ker moramo pri tem vključevati npve potenciale
socialne pomoči in zagotoviti nova sredstva; o tem ni dvoma.
Politika opravlja pravzaprav izravnavo interesov med socialnimi
partnerji, kjer mislim, da imajo partnerji včasih preveč v mislih
samo svoje lastne člane, ne pa vseh članov družbe, ki jim je treba
zagotoviti spodobno življenje. Ena pomembnih zahtev v tej zvezi
je; da se pri socialnih in političnih ter gospodarskih ukrepih preverja
oziroma zagotovi sposobnost ljudi, da vendarle lahko spodobno
živijo. Pri tem je pomembno vedeti, kakšne vplive imajo določeni
gospodarski ukrepi na socialno preživetje oziroma na socialni
položaj posameznih ljudi oziroma družbe.
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2. Posebno težavna je razprava o možnosti zaposlitve. Tu se
postavlja vprašanje socialne varnosti za vsakogar, ki opravlja
kako dejavnost. Saj je prav zaposlitev najboljši način zagotovitve
posameznikove eksistence, ker prav delo naj bi ljudem omogočilo
spodobno življenje. Tako se pravzaprav razbremeni tudi socialna
država. Skratka, gre za vprašanje zagotovitve dela, še več, gre
preprosto za to, kako bi razdelili delo, ki je na voljo, da ga bo
opravljalo čim več ljudi. Naj to pojasnim z dvema primeroma: a)
če, denimo v nekem podjetju štirje ljudje zmanjšajo svoj delovni
čas za 20 %, lahko zaposlijo še petega; b) možno pa je tudi, da bi
zlasti v javnem sektorju več ljudi izkoristilo možnost neplačanega
ali delno plačanega dopusta, zaradi česar bi lahko zaposlili več
ljudi.

Na eni strani gre za osebe, ki so v socialni stiski in ne morejo
svoje socialne stiske prebroditi ne s pomočjo sorodnikov, ne
svojih bližnjih niti s svojim lastnim delom. Gre tudi za storitve, ki
naj bi jih opravili nosilci državnih institucij, gre za pomoč invalidom,
pomoč ostarelim, za socialno medicinske storitve, za prevoz
bolnikov, gre za delo v zdravstvenih zavodih, otroških vrtcih ipd.
V 70 letih je socialna država v Avstriji dosegla tisto točko, da so
menili, da skoraj ni treba ničesar več storiti, ker so se večkrat
omenjeni sistemi za oskrbo starejših dovolj izpopolnili; pa tudi
struktura družin naj bi opravila svoje. Nazadnje pa so ugotovili, da
v nekaterih točkah sistema socialnega zavarovanja in socialno
varstvenih prejemkov, vendarle ne gre vse tako gladko, saj so se
nekatere slabosti kazale v samem funkcioniranju. V Avstriji
ocenjujejo, da je okrog sedemdeset do sto tisoč ljudi, ki bolj ali
manj pogosto prosijo za socialne storitve, za socialno pomoč.
Socialno zavarovanje in socialno varstvo pa funkcionirata samo
takrat, kadar je gospodarstvo v polnem razcvetu in je v deželi
velika stopnja zaposlenosti. V obdobju pozitivnega gospodarskega
razvoja je bilo vsepovsod po svetu in tudi pri nas tako, da smo
izjemno izpopolnili in nadgradili vse oblike socialnega varstva.
Ukrepi so vedno potekali v konsenzu med združenjem
delodajalcev in delojamalcev. Dosledno smo spoštovali dialog
socialnega partnerstva, ki ga sedaj najbrž tudi pri vas poznate.
Krize v socialni državi pa so navadno povezane s težavami
gospodarstva; tedaj prihaja do primanjkovanja prispevkov. Na eni
strani je vedno manj vplačanih prispevkov, na drugi strani pa je
vse več tistih, ki so upravičeni do prejemkov iz posametnih
zavarovanj. V Avstriji imamo trenutno štiristo tisoč ljudi, ki
potrebujejo pomoč drugih. Predvidevamo, da se bo število tistih,
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Torej z določenimi reorganizacijskimi spremembami bi bilo moč
zagotoviti zaposlitev več ljudem. Za to pa je potrebna politična
volja delodajalcev in delojemalcev in vseh socialnih partnerjev, pri
čemer morajo sodelovati tudi sindikati. Po drugi strani pa morajo
biti tudi ljudje sami pripravljeni na solidarno delitev dela med več
ljudmi. Na vsak način pa menimo, da bodo razprave v tej smeri
lahko koristne. Moramo pa v Avstriji storiti vse, da bomo v
naslednjih letih prišli do večjega števila delovnih mest in tako
zmanjšali brezposelnost, saj imamo danes dvesto tisoč
brezposelnih. Prav s tem bi lahko dosegli tudi večjo gospodarsko
rast.

države sodi tudi ustrezna izobraževalna politika. Vemo namreč,
da prav tisti, ki živijo v težjih socialnih razmerah, nimajo primernih
možnosti za nadaljnje izobraževanje in se tako krog njihovega
življenja težavno zapira.
Na vsak način velja tudi za Avstrijo, da še ni odpravila vseh
problemov. Res je tudi, da morda le nismo še dovolj spodbudili
socialnih pobud tudi pri vseh posameznikih, ki lahko s svojim
delom in s svojo kulturo pripomorejo k razvoju socialne države.
Prav gotovo ne smemo računati s tem, da se bomo z evropskimi
in celo svetovnimi integracijami lahko izognili svojim lastnim
odgovornostim za zagotavljanje socialne države. Kot sem že
dejal, ima revščina poleg materialnih tudi nematerialne dimenzije.
Zato mislim, da je eden od ciljev Karitas dojemanje in spremljanje
revščine in izločenosti iz družbe le kot prehodni fenomen, ne pa
kot trajni problem.

3. V Karitas in tudi v drugih sorodnih organizacijah pa razpravljamo
o elementih najmanjše socialne varnosti, ki jih je treba zagotoviti.
Načeloma namreč velja, da ni več nujno, da bi vsakdo moral
delati vse svoje življenje. Pravzaprav mnogi niti ne morejo delati
vse svoje življenje. Približno 50 % brezposelnih je takih, ki so
brezposelni zato, ker ni dela. Kakih 50 % pa je takih, ki so brez
dela zaradi tega, ker ne zmorejo vsakršnega dela, so tako ali
drugače prizadeti oziroma imajo omejene delovne zmožnosti. In
tudi tem je treba zagotoviti ustrezno možnost zaposlitve oziroma
dela. Skratka, v tej smeri bi morali izpopolniti osnovne elemente
socialnega zavarovanja in jih vpeljati med elemente socialnega
zavarovanja v Evropski uniji. O tem je razpravljalo tudi "Pet modrih"
Evropske unije. Zlasti portugalski minister za socialna vprašanja
se je zelo zavzemal za nove ureditve na tem področju.

Prof. dr. Ivan Kristan
Hvala gospodu Kuberlu za to izčrpno informacijo o delovanju
Avstrijske Karitas in o problemih, ki zadevajo Avstrijo kot socialno
državo in kot državo blagostanja. Opravičujem se, ker moram
zapustiti razpravo zaradi drugih obveznosti. Naš gost pa je
pripravljen odgovarjati na vaša vprašanja.

Svojevrstne socialne okoliščine zadevajo tudi tiste, ki so zaposleni,
in družine, ki so odvisne od vsakega zaposlenega. Poznamo celo
vrsto družinskih članov, ki sicer ne morejo biti zaposleni ves čas,
ampak bi lahko delali deset ali dvajset ur tedensko, za ostali čas
pa bi dobivali določeno socialno pomoč od države.

Stane Kerin, Škofijska Karitas: Zanimivo je, kako je v Avstriji
urejen odnos cerkev - država. Ali se vam zdi, da je treba podobno
urediti nasploh odnos med cerkvijo in državo in v tej zvezi tudi
status Karitas? Pri nas v Sloveniji so zadeve popolnoma
neurejene. Še vedno namreč obstaja neki strah, da bi poleg
državne ustanove še kdo drug delal na področju sociale. Morda
bi še s kakšno besedo opredelili načelo subsidiamosti, o čemer
ste sicer govorili. Princip se mi zdi zanimiv. Poznam delo nemške
Karitas, ki tudi deluje po principu subsidiamosti. Bilo bi zanimivo
slišati še kaj tega, kar bi lahko tudi naši državi prišlo prav.

4. K bolj smiselnemu socialnemu varstvu bi pripomogla tudi država,
ki naj bi bila organizirana tako, da bi bilo zelo jasno razvidno,
kakšne so možnosti socialne pomoči in sploh možnosti
zagotavljanja socialnega minimuma v družbi. Po eni strani sicer
vemo, da je treba zagotavljati določeno varčevanje in da so zato
socialni prejemki vedno bolj omejeni. Vedno manj je zato takih, ki
lahko dobro preživijo samo s socialno pomočjo. Zato je treba za
zagotavljanje možnosti do socialnih pomoči vzpostaviti večjo
transparentnost glede možnosti in glede upravičenosti do socialne
pomoči. Nujno je treba vzpostaviti kulturni in politični dialog. Prav
gotovo je res, da vsi, ki živijo na robu preživetja, niso dovolj
upoštevani in nimajo dovolj možnosti vključevanja in zastopanja
lastnih interesov.

Franz Kuberl
Najprej bi se rad zahvalil prevajalkama, ki sta, kljub temu da sem
izredno hitro govoril, uspeli vsaj nekaj od tega dobro prevesti.
Zdaj pa še nekaj o subsidiamosti. Socialno-pravni položaj je v
Avstriji nekoliko drugačen kot v Nemčiji. V Nemčiji so takoj po
drugi svetovni vojni formulirali socialno zakonodajo na mnogih
področjih tako, da je morala država, še predno je karkoli ukrenila,
preveriti, ali je kaka zasebna organizacija sposobna opravljati
določene socialne funkcije. Pri tem je država priznavala le nekatere
zasebne organizacije, ki so lahko izvajale socialno dejavnost po
določenih merilih. V Avstriji pa je zelo dolgo veljalo, še vse tja do
sedemdesetih let tega stoletja, da je lahko država prek občin
oziroma zveznih dežel oziroma prek same zvezne vlade sama
opravljala večino socialnih storitev. Skratka, pred desetimi,
petnajstimi leti je v Avstriji še veljalo, da mora občina oziroma
dežela sama graditi domove za ostarele. Danes pa smo veseli,
če zasebniki: Karitas, Rdeči križ ali Ljudska pomoč gradijo domove
za ostarele. Država sama, to lahko ponazorim na primeru s
Štajerske, pa ureja gradnjo domov v zakonu o domovih za ostarele,
kjer je določeno, kako morajo biti domovi urejeni, koliko bo v njih
osebja, kakšna kakovost mora biti zagotovljena. Vse to se tudi
preverja. In v teh okvirih lahko potem zasebne, tudi dobrodelne
organizacije ustrezno delujejo. Podobno velja tudi za celo vrsto
drugih področij socialnega dela.

5. Poleg vsega pa potrebujemo nov pogled na solidarnost.
Pospeševati moramo osebno solidarnost. Ne smemo se povsem
zanašati, da bo socialno skrbstvo lahko delovalo samo preko
javnih ali nejavnih institucij, torej preko institucij države ali cerkve,
ampak moramo pospeševati tudi socialno zavest posameznikov.
Če, recimo, lahko nekdo sam pomaga svojim staršem, ni razloga,
da bi jih dajal v dom, ampak bi moral sam kaj več prispevati za
svoje starše. Potreben je torej tudi večji poudarek osebni
odgovornosti za pomoč posameznikom.
6. Omeniti moram še nujnost prizadevanja za večji razvoj socialne
države. O socialni državi sem govoril že na začetku, vendar naj
s tem tudi zaključim. Socialna država ima celo vrsto vzvodov, s
katerimi opredeljuje določene naloge posameznim državljanom.
Ob tem pa jim omogoča tudi primerno življenje. Temeljna nujnost
je, da ljudem omogočimo, da sami skrbijo zase in niso odvisni od
družbene poffioči. To pa pomeni, da moramo vpeljati ustrezno
socialno politiko - ustrezno stanovanjsko in družinsko politiko - ki
bo prispevala k temu, da bo družina kot temeljna celica družbe
lahko uspevala in se naprej razvijala. K primerni obliki socialne

Prej sem že omenil pomoč družinam. Razmerja med Karitas in
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okraji (vmesne stopnje med občinami in deželami) urejamo s
pogodbami. S pogodbami se določi delovanje pri pomoči družinam
in nadzor nad to dejavnostjo: če je kakovost ustrezna, če delo
opravljajo ustrezni ljudje; namreč te ljudi plačuje javni sektor, država.
Gre torej za nadzor nad tem, ali se socialne storitve pravilno
izvajajo. O vseh teh rečeh se je treba pač pogajati. Po tem načelu
se tudi ravnamo. Seveda, naj kar povem, da država zelo rada na
tesno kalkulira stroške prav za socialne dejavnosti Karitas, češ
da ima Karitas itak tudi druge prihodke, si pomaga s prostovoljnimi
sodelavci, podobno kot tudi Rdeči križ; zaradi tega pač ne bi bilo
treba namenjati toliko sredstev za dejavnosti Karitas ali Rdečega
križa.

Jože Valenčič, Ministrstvo za delo, družino In socialne
zadeve: Razumel sem, da v Avstriji delujejo nekako povezano
vsi trije sektorji socialnega varstva, in sicer državni, privatni in pa
Karitas. Mi lahko pojasnite, kakšna je druga vrsta subsidiarnosti.
Kdo je nekako odgovoren, da se neka stvar začne? Na primer:
v kakem avstrijskem mestu s sto tisoč prebivalci je skoraj
normalno, da ustanovimo, recimo, materinski dom, ker je v takem
mestu vedno od deset do dvajset mater z otroki v situaciji, ki
potrebujejo tak dom. Kdo je od navedenih treh sektorjev tisti, ki
mora sprožiti reševanje problematike? Vem, Karitas, po eni liniji
pomoči, privatniki po neki drugi liniji. Kakšna je tukaj funkcija
državne službe? Ali je ona dolžna ukrepati, denimo, v sodelovanju
s Karitas, z drugim privatnim sektorjem? Spodbuja? Sofinancira?
Kdo je tisti, ki mora vzpostaviti neko mini mrežo za obravnavo
take skupine?

Naj navedem še primer brezdomcev. Po avstrijski zakonodaji so
občine zadolžene za brezdomce, tako na Dunaju, v Linzu,
Salzburgu, Gradcu. Občine so s Karitas sklenile pogodbe, na
osnovi katerih Karitas skrbi za brezdomce. Seveda, za svoje
delo dobiva Karitas določena sredstva od občin. Praviloma gredo
stvari po taki poti, da Karitas ponudi zamisel nekega socialnega
projekta državnim inštitucijam, potlej gre samo še za pogajanja,
pod katerimi pogoji bo Karitas izvajala dogovorjeni projekt. Primer
iz Gradca. Imeli smo 80 do 100 mladih brezdomcev. Zanje se je
porodila ideja zatočišča za brezdomce. Z graško občino oziroma
z deželo Štajersko smo se pogodbeno dogovorili za tako
zavetišče, ki smo ga nato ponudili mladim brezdomcem. Ali pa
dunajski primer. Mesto je ugotovilo, da je cela vrsta brezdomcev
medicinsko slabo oskrbovana, ker zaradi specifičnih razmer ne
gredo radi k zdravniku. Zato je Dunaj zaprosil Karitas naj organizira
ambulantno službo. Karitas je organiziral tako imenovano
zdravniško prakso na kolesih; sedem reševalnih vozil kroži v
turnusu po Dunaju, in sicer po domovih za brezdomce. Tako se
omogoča zdravniška pomoč vsem tistim brezdomcem, ki sicer
nočejo ali ne morejo k zdravniku. Skratka, tudi javni sektor se
lahko pojavi s potrebami po določenih socialnih storitvah, ki jih
državne inštitucije ne morejo ali tudi nočejo same opravljati, pač
se za te storitve dogovorijo z organizacijo, ki je sposobna opraviti
take naloge.

Franz Kiiberl
To je zelo odprto vprašanje. Omenili ste vprašanje materinskih
domov, ki jih zakon pe ureja. Imamo sicer številne zakonske
ureditve na socialnem področju. Za vse, kar je urejeno v zakonu,
je načeloma odgovorna država. Država pa mora skrbeti, da
ustrezni upravni organi izvajajo zakonske določbe ali pa poišče
zasebnega izvajalca ali nepridobitno organizacijo. Domovi za žene
so socialna nujnost, sami ste to lepo opisali. Je pa na javnem
področju ena izmed dispozitivnih aktivnosti, ki je možna, če so
resursi na voljo. Če so sredstva na voljo, potem se takšne pobude
lahko podpirajo in izvajajo, sicer pa ni nujno. Je pa to vprašanje
odvisno tudi od tega, kakšen odnos imajo do njega politiki in
političarke, ki imajo na skrbi socialno odgovornost. Ta problematika
je prav gotovo prioritetna, kadar postane pomembna za politike
ali za politiko; tedaj je več možnosti, da se takšne ustanove in
takšni domovi tudi zgradijo. S tem vprašanjem je povezana tudi
politična razprava raznih ženskih skupin, raznih dobrodelnih
organizacij, združenj; vse to je potrebno. Namreč, če te
organizacije in združenja takšno pobudo podprejo, potem se tudi
realizira. Gre za neko interaktivnost med temi grupacijami. Torej
gre za vprašanje, ki morda državi ni čisto prezentno. Šele po
polemičnih razpravah se najde ustrezna rešitev. Zasebni ali
komercialno organizirani dejavniki verjetno ne bodo ustanavljali
ali postavljali domov za ženske. Namreč ljudje, ki prihajajo v takšne
domove, navadno nimajo denarja, sicer ne bi iskali zavetja v teh
domovih. Gre za ljudi, ki potrebujejo pomoč socialnega delavca,
potrebujejo določeno socialno mrežo; v takšnih primerih so
prizadeti tudi otroci. Skratka, gre za neurejeno socialno področje,
ki ga zasebniki zagotovo ne bi načenjali.

Vselej pa gre za ustrezen pogodbeni odnos med državnimi
inštitucijami oziroma državnimi organi in ustrezno socialno
organizacijo. Prej je država mnoge stvari reševala s subvencijami,
vendar subvencije so lahko zelo problematične, ker eno leto jo
lahko dobite, drugo leto pa ne. Subvencije so vedno tudi zelo
enostranska rešitev za tistega, ki sredstva daje; daje jih pa takrat,
ko jih pač ima. Pogodbeni odnosi pa urejajo pravšnja razmerja
med partnerjema in prav tu se subsidiarnost najlepše pokaže.
Navsezadnje, pogodbo je mogoče tudi preverjati, pogodbo lahko
ena ali druga stran tudi prekine, če se zdi, da se pogodba ustrezno
ne izpolnjuje. V zvezi s subsidiarnostjo je pomemben še en vidik.
V Avstriji imamo celo vrsto večjih dobrodelnih ustanov. Vendar
nobena od teh nima monopola. Kakovost socialnega dela se
vzpostavlja že s tem, da imamo več organizacij, ki se ukvarjajo s
socialno dejavnostjo, in konkurenca, če je kolikor toliko poštena,
ie prav gotovo poživljajoča.

Damijan Jagodic, Slovenska Karitas - Referat za
zasvojene:Vprašal bi, ali ima avstrijska Karitas kak program
pomoči za zasvojene z nedovoljenimi drogami? Kako žgoč je ta
problem v Avstriji?

Naj pojasnim še razliko med zasebnimi dejavnostmi, ki sledijo
komercialnim učinkom, in zasebnimi dejavnostmi, ki delajo za
iavno korist. Cela vrsta storitev se že komercializira: domovi za
ostarele, pomoč na domu, dovoz hrane in podobno. Vse to so
lahko čisto komercialne dejavnosti. Tu že zadevamo ob določene
Probleme; največji je preprosto ta, da tisti, ki imajo več denarja, si
lahko privoščijo vsakršne storitve, tisti pa, ki so revnejši, ki nimajo
dovolj denarja ali živijo na periferiji, kjer je komercialnim izvajalcem
težji pristop, nimajo tako ugodnih možnosti za uživanje teh storitev.
Država pa mora poskrbeti za to, da dobijo pomoč tudi tisti revni,
ki nimajo možnosti, da bi izkoristili komercialno ponudbo, ki je na
trgu.

Franz Kiiberl
V Avstriji ima Karitas programe pomoči za zasvojence, zlasti na
Dunaju, na Tirolskem in v Vorarlbergu, pa tudi po državi nasploh.
Programi Karitas obsegajo najprej neka začetna zatočišča, kot
na primer, v Vorarlbergu. Tu imamo center, v katerem lahko dobivajo
odvisneži injekcije, nasvete, prvo pomoč, pa tudi ustrezna
navodila, kako bi se rešili odvisnosti. Poleg tega pa imamo tudi
posebne postaje za nadaljnjo pomoč tistim, ki so že globoko
zasvojeni, zlasti s heroinom. Velja pa omeniti tudi zasvojenost z
alkoholom. S to "drogo" je zasvojenih največ ljudi, že kar milijon.
Za tiste, ki se odvajajo od alkohola imamo celo vrsto domov
oziroma centrov. Samo zdravljenje alkoholikov pa poteka
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predvsem v državnih klinikah. Največji problem je pravzaprav
vedno v tem, kako primerno oskrbovati vse tiste, ki so se že
pozdravili bodisi od alkohola ali od drugih drog, da vzdržijo in so
potem deležni vse podpore za nadaljnje vključevanje v družbo.
Pri vsem tem je zelo pomembno, da ti ljudje ohranijo svoje
dostojanstvo, tudi če se ne morejo povsem pozdraviti.

vedno bolj pomembna kot sestavljanje seznamov in evidenc o
tem, kaj je bilo storjeno. Opažamo pa v političnih razpravah v
Avstriji, da bi bilo včasih bolje, če bi imeli boljše evidence in bi
lahko postregli z več podatki. Vendar je Karitas dobrodelna in ne
statistična organizacija; to bo vedno pomanjkljivo področje našega
dela.
Škofijska Karitas podpira dejavnost v posameznih župnijah, zlasti
z izobraževanjem vseh, ki so dejavni pri Karitas. V pomoč so tudi
mnoge svetovalne dejavnosti za župnijske Karitas, na primer:
svetovanje zadolženim, svetovanje za pravno pomoč tujcem, za
pomoč pri oskrbi v javnih ustanovah itd. Gre tudi za pomoč pri
tako imenovani finančni izravnavi. Vsepovsod zbiramo pomoč za
socialno delo v Avstriji. Imamo pa župnije, kjer se zbere veliko
več sredstev, kot jih same potrebujejo za delo v svojih župnijah.
Imamo pa tudi take župnije, ki potrebujejo veliko več sredstev iz
izravnalnega sklada. Tako tisti, ki imajo manj svojih problemov in
zberejo več sredstev, pomagajo tistim, kjer je problemov več,
sredstev pa manj. Tu deluje škofijska Karitas kot nekaka relejna
postaja. Karitas je javna storitvena dejavnost. V okrajnih upravah
imamo posebnega referenta za socialno pomoč. Tam dobivajo
zahtevke za socialno pomoč, jih preverjajo ter nato obravnavajo,
bodisi kot enkratno ali pa dolgotrajno tekočo pomoč posameznim
družinam, odvisno pač od potreb prosilca.

Damijan Jagodic: Omenili ste različne dobrodelne humanitarne
organizacije. Ali imate kak zakon v zvezi z nevladnimi
organizacijami? Ali se dela kakšna razlika med različnimi
dobrodelnimi organizacijami? Pri nas, recimo, Rdeči križ ima svoj
zakon, medtem ko ga druge organizacije nimamo. Zanimivo bo
vedeti, kako je to urejeno v Avstriji.
Franz Kuberl
V Avstriji imamo zelo različne predpise. Najpomembnejši predpis
oziroma najboljša je tista ureditev, ki sledi praksi.Tradicijo zasebne
dobrodelnosti država priznava in jo respektira. Vendar se v številnih
davčnih predpisih organizacije različno omenjajo; med njimi se
omenjajo tudi takšne, ki jih sicer označujemo kot dobrodelne.
Skratka, to so takšne organizacije, ki so nepridobitne, ki ne težijo
za dobičkom. Takšne so potem oproščene določenih davčnih
obremenitev. To je eno. In drugo: Karitas je ena izmed tistih
dobrodelnih organizacij, ki sme posredovati ali oddajati stanovanja,
ne da bi plačevala davek na dodano vrednost. Karitas sme tudi,
česar navadno drugi ne smejo, fiduciarno ravnati s subvencijami,
ki so namenjene ljudem, pa ti ne smejo denarja dobiti na roko. V
deželnih in zveznih zakonih o socialnih službah, o ambulantnih
zdravstvenih službah, o socialnem varstvu je zapisano, da morajo
te storitve izvajati javne inštitucije v sodelovanju z dobrodelnimi
organizacijami. V zakonih so nekatere med njimi tudi navedene.
Dobrodelna dejavnost je v avstrijskih zakonih posebej urejena,
ko gre za reševalne ali delno reševalne dejavnosti. Rdeči križ je
posebej omenjen v deželnih zakonih, ki navajajo, v katerih primerih
se izvajajo reševalne akcije in kako se te tudi plačujejo. Tudi
razne krvodajalske akcije so omenjene v zakonodaji. V splošnem
pa ne težimo za kakšnimi posebnimi zakonskimi rešitvami, kajti
menimo, da je dejavnost dobrodelnih organizacij takšna, da sama
od sebe zelo dobro funkcionira, in tako ne potrebujemo kakšnih
posebnih predpisov za svoje delo. Vendar, če bi zdaj začeli od
začetka, bi morda to vprašanje v Avstriji tudi drugače zastavili,
morda bi se postavilo drugačno izhodišče. Morda bi želeli bolj
jasna merila na področjih, ki pravzaprav samodejno zadevajo
Karitas; predvsem bi bil zanimiv tisti del, ki zadeva organizacije, ki
se vključujejo v pomoč deželnemu razvoju, bodisi da same
ponudijo razvojno pomoč ali jo samo posredujejo. Gre za cel
seznam instistucij, ki jih država subvencionira ali so
subvencionirane skupaj s projekti razvojne politike.

Največ prosilcev potrebuje socialno pomoč enkrat ali samo v
nekem prehodnem obdobju, ko zaidejo v socialne ali finančne
težave, ko, npr., ne morejo več plačati elektrike ali stanovanja.
Imamo pa tudi veliko takih primerov, ko se ljudje v glavnih odborih
oziroma v okrajnih glavarstvih pogovorijo s Karitas in skupaj
najdejo primerno rešitev.

Mag. Peter Kvaternik, Pastoralna služba Ljubljanske
nadškofije: Zanima me način organiziranosti za konkretno
populacijo invalidov, denimo, za slepe in slabovidne, način
financiranja teh dejavnosti, če so organizirane kot organizacija,
delo na principu subsidiarnosti. Zanima me tudi reševanje njihovih
socialnih stisk, rehabilitacija, izobraževanje, način zaposlovanja,
fonoteka in reševanje ostarelih oseb, ko nimajo več možnosti
živeti doma.
Franz Kuberl
Slepi so v Avstriji organizirani v združenju. Združenje slepih in
slabovidnih je morda primer specifičnih organizacij, ki skrbijo za
določene ciljne skupine. Gre za invalidne osebe. V tem primeru
gre lahko tudi za matere samohranilke in druge ciljne skupine. Na
eni.strani gre cela vrsta državnih subvencij preko šol, specialnih
domov, specialnih izobraževalnih programov. Programi se lahko
odvijajo tudi skupaj z zavodi za zaposlovanje, torej tudi s tistimi
službami, ki skrbijo za nezaposlene.

Stane Kerin: Govorili ste o subsidiarnosti glede na državo. Zanima
me tudi subsidiarnost znotraj Karitas. Govorili ste o župnijskih in
škofijskih Karitas. Ali velja tudi tu, da svojo nalogo opravijo najprej
nižje strukture in šele potem višje? Kakšen je ta odnos med
različnimi ravnmi Kartitas?

V Avstriji poznamo tudi posebne zakonske predpise, ki urejajo
zaposlovanje invalidnih oseb; ti predpisi predvidevajo, da morajo
velika podjetja zaposlovati določeno število invalidov. Pogosto so
slepi ali slabovidni zaposleni kot telefonisti, pa tudi kot operaterji
pri računalniški obdelavi podatkov. Obstajajo tudi ustrezni domovi
za slepe in slabovidne ljudi, kjer jih specialno šolajo; skrbijo pa
zanje tudi sicer.

Franz Kuberl

Združenje slepih in slabovidnih je ena vrsta interesnih zastopstev
za slepe in slabovidne. Združenje skrbi za to, da se uresničujejo
socialni interesi članov, pomaga svojim članom pri komuniciranju,
jim posreduje ustrezne časopise, periodiko in druga beriva, ki so
prirejena za slepe in slabovidne. Pri tem bi vam želel povedati tudi
to, da se v Avstriji število slepih in slabovidnih zmanjšuje, hvala

Torej najprej o notranji subsidiarnosti Karitas. Karitas v župnijah
deluje zelo samostojno in celo vrsto manjših socialnih problemov
reši že v župnijah, tako da sploh ne pridejo do škofijske Karitas.
Smo pa resnično slabi zbiralci podatkov. Ker je Karitas v župnijah
organizirana kot prostovoljna dejavnost,je neposredna pomoč
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bogu! Imamo namreč zelo dobro medicinsko oskrbo, ki je zelo
učinkovita zlasti pri otrocih in mladostnikih; tako se je slabovidnost
in slepost znatno zmanjšala.

organizacije, da pri vas takšne olajšave poznate. Pri nas bi se
morali pravzaprav vprašati, ali ne bi mogli tudi na finančnem
področju sprejeti neko generalno ureditev. Idejo, da bi bilo dobro
zadeve urediti v zakonu, bom iz vaše dežele prenesel k nam kot
pobudo za ustrezno ureditev.

Janez Hrovat, Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije:
Sprašujem vas, kakšno je sodelovanje invalidskih organizacij s
Karitas? Kako se delijo sredstva iz Loterije Avstrije? Ali jih deli
država ali jih deli kak drug organ med pomoči potrebne?

Torej, kako je glede dobrodelnih organizacij. Te organizacije so
opredeljne z določenimi značilnostmi. Najprej morajo imeti jasen
socialni namen. Potem je potrebna določena profesionalnost, s
katero se lahko lotevajo in obvladujejo kak socialni problem, ki ga
je treba tudi obvladati. Da ste svoji nalogi kos, morate imeti tudi
ustrezno izobražene ljudi. In končno, dobrodelna organizacija
potrebuje tudi prostovoljne sodelavce. Skratka, potrebujemo tudi
ljudi, ki dajo na voljo svoje resurse, pa naj si bo to denar, čas ali
znanje ali kaj drugega. In seveda je pomembno tudi to, ali
dobrodelna organizacija deluje na ožjem lokalnem območju ali na
ravni dežele ali celo na zvezni ravni; od tega je odvisna tudi
odmevnost v javnosti.

V mislih imam namreč loterijska sredstva, ki se ustvarjajo na
ravni države. Kdo jih lahko uporablja? In ali ta sredstva deli država
na invalidske in humanitarne organizacije?
Franz Kiiberl
Zal te stvari pri nas niso urejene. Dohodki oziroma dobički iz
loterije, iz iger na srečo, gredo predvsem finančnemu ministrstvu,
torej državi, ta pa iz teh virov deli sredstva različnim športnim
organizacijam. Je pa v Avstriji organiziranih cela vrsta drugačnih
loterij. Mislim tudi na invalidske organizacije, ki pripravljajo svoje
loterije. Tako pridobljena sredstva ostajajo invalidskim
organizacijam. Razen tega ima tudi TV Avstrija posebno oddajo
"Pogled v temo", mislim, da to oddajo lahko vidite tudi v Sloveniji.
Televizija zbere s to oddajo okrog osemdeset milijonov šilingov,
kar se delijo raznim invalidskim organizacijam. Moram reči, daje
zakonska in finančna ureditev za invalide kar dobro organizirana.
Prav na tem področju smo v zadnjih desetih letih veliko dosegli
tudi zato, ker so se invalidske organizacije same zelo močno
angažirale. V Avstriji imamo dovolj razvejano sodelovanje med
invalidskimi organizacijami in Karitas. Po eni strani je Karitas
Pripravila celo vrsto raznih objektov za invalide oziroma za osebe
s posebnimi potrebami. Po drugi strani z njimi tesno sodelujemo in
usklajujemo možnosti ter potrebe. Na vsak način sledimo, če se
kdo loti kakega projekta, če se ni morda česa takega že prej kdo
lotil, če gre res za kaj novega. Skratna, skrbimo, da se dejavnosti
med seboj po najboljših močeh usklajujejo, da kar najbolje
strežemo potrebam.

Torej, če sam zase trdim, ja, sem dobrodelna organizacija, to ne
bo imelo še nikakršnega učinka. O svoji dobrodelnosti moram
prepričati okolje predvsem s svojim delom. Zakon lahko še tako
opredeljuje dobrodelno organizacijo, vendar jo najbolj opredelijo
njena dejanja sama. Upravni organi bodo gotovo dobrodelni
organizaciji poverili kak projekt ali kako delo, samo če bodo vedeli,
da bo organizacija tudi sposobna zbrati sredstva, da bo tudi
nebirokratsko lahko izvedla projekt, da bo sposobna izpeljati vse,
kar sodi zraven.
In, hvala lepa, za opozorilo! Karitas resnično ni privilegirana
organizacija. Sedi, lahko rečemo, v istem čolnu skupaj s sedmimi,
osmimi drugimi velikimi organizacijami, omenjal sem že Rdeči
križ, pa Pomoč za življenje. Ravno tako pa sodijo zraven tudi
invalidske organizacije, socialne ustanove obeh velikih političnih
strank: Ljudska pomoč Ljudske stranke, Socialna pomoč
Socialistične stranke in še druge dobrodelne humanitarne
organizacije Avstrije.
Razen tega je v Avstriji še cela vrsta specialnih organizacij, kot
so organizacije civilnih invalidov, organizacije združenja slepih in
slabovidnih in druge organizacije, ki imajo podobne statute in
pravila kot mi.

Aleš Pajestka, Zavod VID - Kranj: Prosim, če mi lahko poveste,
kako so urejene vzpodbude, davčne olajšave in podobno za
Podjetja, za posameznike, se pravi za donatorje, ki podpirajo
humanitarne aktivnosti. Ne govorim o katerikoli specifični
organizaciji, ampak na splošno o enakopravnosti nastopanja
humanitarnih organizacij. Samo za ponazoritev: pri nas imamo
primer, koje neka organizacija, recimo, konkretno Karitas, statusno
neurejena, ima pa v zakonu o prometnem davku dosti olajšav,
medtem ko druge organizacije, ki niso zakonsko posebej
navedene, olajšav nimajo. Z uvedbo novega davka na dodano
vrednost se bodo stvari pri nas še poslabšale.

Andreja Martinčič, Slovenska Karitas: Omenili ste, da v okviru
Karitas delajo oziroma sodelujejo prostovoljni sodelavci in tudi
zaposleni, ki so gotovo strokovnjaki za posamezna področja, in
teh je, če sem si prav zapomnila, okrog tri tisoč. Zanima me, kako
Karitas uspe zagotavljati sredstva za zaposlene, ko je vendar
neprofitna ustanova, darovi dobrotnikov pa veljajo za namenska
sredstva. Kakšen je pri tem delež države? Kako sodelujete pri
posameznih programih? Kakšen je delež, namenjen prav za
zaposlovanje?

Franz Kiiberl
Franz Kiiberl

Glede davčnih vprašanj ste se pravzaprav dotaknili problema, ki
ga v Avstriji še nismo rešili. Nekoliko se me drži smola, saj sem
se hotel prav o tej zadevi pogovarjati s finančnim ministrom, pa je
medtem postal zvezni kancler. Zdajšnji finančni minister se zelo
ukvarja s proračunom. Mislim pa, da se bova še letos ali
najkasneje januarja, morda pa spomladi vendarle sestala in se
pogovorila o tem, kako je mogoče odpisovati prostovoljne
Prispevke od davčne osnove. Zadeva je gotovo zelo zanimiva za
zasebnike pa tudi za podjetja. Avstrija je morda ena redkih dežel
v zahodni Evropi, ki tega sistema še ne pozna. Pri nas lahko
uveljavljate davčne olajšave samo za prostovoljne prispevke za
znanost. Vi ste govorili o davčnih olajšavah za dobrodelne

Naj ponovim: Karitas ima približno pet tisoč dvesto zaposlenih, od
teh tretjina dela samo s skrajšanim delovnim časom. Poleg tega
pa v Karitas dela še trideset tisoč prostovoljcev. Večina njih dela
po župnijah; mnogi prostovoljci pa delajo tudi po centrih za pomoč
brezdomcem, beguncem, zasvojencem in na drugih področjih.
Financiranje Karitas teče po treh stebrih. Sredstva države
predstavljajo 40 % celotnega proračuna Karitas in se stekajo
preko subvencij in pogodb. Približno 25 % naših prihodkov
predstavljajo darila; teh se je lani v Avstriji nateklo blizu 500
milijonov šilingov. Kakih 35 % sredstev se nabere od prispevkov,
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ki jih plačujejo tisti, za katere opravljamo določne storitve pomoči.

v naših domovih; kolikor pač zmorejo. Nekateri brezdomci dobivajo
socialno pomoč od občine in zato morajo plačati prispevek za
vsako noč, ki jo preživijo v našem domu za brezdomce.

Če, na primer, kdo živi v domu Karitas za ostarele, mora tudi sam
nekaj prispevati za svojo oskrbnino. Če pa kdo zaprosi oziroma
dobi družinsko pomoč Karitas, mora po svojih finančnih zmožnostih
tudi sam nekaj plačati. Tudi brezdomci nekaj plačujejo za bivanje

Skratka, državne pomoči, darila in prispevki tvorijo naš proračun.

POSVETI IN PREDAVANJA
Državni svet Republike Slovenije je 27. februarja 1998 organiziral
predavanje USTAVNO SODSTVO ZR NEMČIJE IN USTAVNA
PRITOŽBA. Predaval je prof. dr. Udo Steiner, profesor na Pravni
fakulteti Univerze v Regensburgu in sodnik nemškega zveznega
Ustavnega sodišča.

Državni svet Republike Slovenije, Varuh človekovih pravic in
Slovensko politološko društvo so 6. maja 1998 organizirali
strokovni posvet ČLOVEKOVE PRAVICE IN SVOBOŠČINE V
TRANZICIJI ■ PRIMER SLOVENIJE.
Državni svet Republike Slovenije je 14. maja 1998 organiziral
posvet EKONOMSKI VIDIKI UVEDBE DAVKA NA DODANO
VREDNOST ZA GOSPODARSTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju s ČZD, d.o.o.
Primorske novice iz Kopra 3. aprila 1998 organiziral posvet
ZAKONODAJA EVROPSKE SKUPNOSTI IN DELOVANJE
URADA ZA URADNE PUBLIKACIJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
in predavanje INTEGRACIJA IN NALOGE SLOVENSKEGA
GOSPODARSTVA V PROCESU VKLJUČEVANJA SLOVENIJE
V EVROPSKO UNIJO.

Državni svet Republike Slovenije je 19. maja 1998 organiziral
posvet PROBLEMATIKA V TEKSTILNI, OBLAČILNI IN
USNJARSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI V SLOVENIJI.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju v Avstrijskim
inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo 16. aprila I998
organiziral predavanje PRIBLIŽEVANJE SLOVENIJE K
EVROPSKI ZVEZI Z VIDIKA BRUSLJA. Predaval je dr. Hannes
Svvoboda, član evropskega parlamenta, vodja delegacije
avstrijskih socialnih demokratov v EP in član interparlamentarne
delegacije EP s Slovenijo.

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije 22. maja 1998 organiziral
posvet POLITIKA IN SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
V AVSTRIJI. Avstrijske izkušnje je predstavil dr.Gerhard Buczolich
z avstrijskega zveznega ministrstva za delo, zdravstvo in socialne
zadeve.

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.sigov.si/cgi-bin/spl/dsvet/index.htm?language=slo
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