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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 predlogu zakona o invalidskih organizacijah
- prva obravnava
Državni svet Republike Slovenije je na 31. seji, dne 14.4.1999, ob
obravnavi predloga zakona o invalidskih organizacijah - prva
obravnava, sprejel

onemogočila nadzor porabe proračunskih sredstev, kakršnega
zahteva zakon o proračunih, ki je v drugem branju v državnem
zboru. Na drugi strani pa posledično postaja nevzdržen tudi položaj
tradicionalnih invalidskih organizacij.

SKLEP

Zakon o društvih sicer omogoča, da tudi invalidske organizacije
pridobijo status društva v javnem interesu, vendar to ne zadošča
za specifične programske zasnove invalidskih organizacij. Med
drugim le-te razvidno opredeljuje tudi 18. pravilo Standardnih pravil
OZN za izenačevanje možnosti invalidov. Bistvene vsebinske
razlike, v katerih se invalidske organizacije razlikujejo od drugih
društev, se kažejo predvsem v naslednjem:

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

MNENJE
k predlogu zakona o invalidskih organizacijah
- prva obravnava

za pridobitev statusa invalidske organizacije je določeno večje
število ustanovnih članstev, kot je to po zakonu o društvih;
določeni so postopki za pridobitev in ukinitev invalidskih
organizacij ter posebna registracija;
posebni socialni programi za invalide se izvajajo na celotnem
področju države;
zagotovljeno je strokovno vodenje za izvajanje posebnih
socialnih programov v skladu z zakonom o socialnem varstvu
(Ur. I. RS, št. 54/92);
opredeljeno je osnovno področje in način delovanja invalidskih
organizacij;
nakazano je sistemsko financiranje iz Fundacije za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
(FIHO);
posebej je regulirana lastnina, ki se pridobi iz finančnih sredstev
FIHO;
predvideni so posebni računovodski standardi zaradi
zakonitosti poslovanja invalidskih organizacij in
transparentnosti porabe denarja izključno za namene
invalidov.

Državni svet ugotavlja, da je predlog zakona nastajal tako, da je
bila najprej ustanovljena posebna komisija pri Uradu Vlade
Republike Slovenije za invalide, ki je pripravila strokovna izhodišča
tez za zakon. Skladno s tem je Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve pripravilo besedilo zakonskih določb in
posamezne določbe usklajevalo tako z Uradom Vlade Republike
Slovenije kakor tudi z drugimi ministrstvi.
Pri oblikovanju besedila predloga zakona so sodelovale tudi
nacionalne invalidske organizacije preko svojih predstavnikov v
delovni skupini urada in neposredno, ko se je zakonski osnutek
obravnaval s predstavniki invalidskih organizacij na Uradu Vlade
Republike Slovenije za invalide. Svet Vlade Republike Slovenije
za invalide je prav tako izrekel pozitivno mnenje k zakonskemu
besedilu in izoblikoval pozitivno stališče za čimprejšnji sprejem
tega zakona.
V obravnavanem zakonu samoorganiziranost invalidov, ki je sicer
strokovno razčlenjena v državnem dokumentu o razvojni strategiji
invalidskega varstva, ni opredeljena kot izvirna realizacija ustavne
svoboščine o prostovoljnem združevanju državljanov, ampak se
opira na zakon o društvih (Ur. I. RS, št. 60/95). Takemu
invalidskemu društvu se dodaja status invalidske organizacije z
vsemi formalnimi in vsebinskimi atributi, za katere pa zakon
postavlja določene smiselne pogoje.

Pri oblikovanju zakonskih določb se je izhajalo predvsem iz 64.
člena zakona o socialnem varstvu; ta opredeljuje invalidske
organizacije opredeljuje kot prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom,
da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov. V tem členu je določeno tudi,
da dejavnosti invalidskih organizacij lahko zajemajo tudi
posamezne sestavine dobrodelnosti in samopomoči.

Osnovni razlog za sprejem novega zakona je pravno dejstvo, da
veljavna slovenska zakonodaja določa ekonomske olajšave in
še nekatere druge pravice v zvezi z delovanjem invalidskih
organizacij, le-te pa niso pravno regulirane, saj je bil njihov status
zgolj prenešen prek ustavnega zakona iz prejšnje državne
ureditve v sedanjo. V praksi se kažejo težave tudi v tem, da se
kako društvo proglasi za novo invalidsko organizacijo, čeprav za
to ni nobene pravne podlage. Vsako drobljenje v organizirani
invalidski organizaciji bo otežilo iskanje skupnih interesov ter
preglednost pri usmerjanja sredstev iz državnega proračuna in
iz drugih virov, iz katerih se invalidske organizacije financirajo in
delujejo na osnovi zakonodaje. Prevelika razdrobljenost bo

Državni svet ugotavlja, da je zakon kvalitetno pripravljen in da na
human način ureja problematiko samoorganiziranja invalidov in
njihovega delovanja v civilni družbi. Državni svet podpira vsebino
16. člena, po katerem društva, članice zveze društev, ki pridobi
status invalidske organizacije, sama ne morejo pridobiti statusa
invalidske organizacije. Po drugi strani pa meni, da bi kazalo atribute
statusa invalidske organizacije prenesti v še večjem obsegu na
ta društva, predlagatelj zakona pa bi moral pripraviti izboljšano
verzijo besedila.
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Opozorjeno je bilo, da se v različnih zakonih status, licenca in
koncesija različno opredeljujejo in da jih podeljujejo različne
institucije. Tako ima zdravstvo v svoji zakonodaji določeno, da
licence podeljuje zdravniška zbornica, v predlogu zakona o
invalidskih organizacijah pa naj bi jih glede na vsebinsko področje
podeljevalo predvsem Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve.

Državni svet meni, da naj predlagatelj zakona preuči določilo 15.
člena, po katerem najvišji organ društva ali zveze sprejme sklep
o začetku postopka za pridobitev statusa invalidske organizacije
na predlog večine članov organizacije. Gre za hud formalen pogoj,
ki ni dovolj pojasnjen.
Na izrečeni dvom, ali država s tem zakonom pretirano posega v
reguliranje dela civilne družbe, so predstavniki invalidskih
organizacij izrekli mnenje, da se morajo statusna vprašanja
neizogibno zakonsko urediti, ker so v praktičnem življenju že
izpostavljeni neljubim dogodkom. V zvezi s tem državni svet tudi
predlaga, da bi se o pridobivanju statusa invalidske organizacije
izdelal podzakonski akt, v katerem bi bile opredeljene kategorije
invalidnosti, na osnovi katerih bi lahko minister za delo, družino in
socialne zadeve strokovno preverjal posamezne zahtevke za
pridobitev takega statusa. S tem bi se izognili neprijetnim dnevno
spreminjajočim se političnim posegom v delovanje in
samoorganiziranost invalidov.

V zvezi z 20. in 23. členom se postavlja vprašanje smiselnosti
uporabe določb 20. člena, če gre za spremembe temeljnih aktov
invalidske organizacije (23. člen).
Državni svet je bil seznanjen tudi z dejstvom, da so v odloku o
ustanovitvi FIHO (Ur. I. RS, št. 9/98) že uporabljene nekatere
rešitve iz tega zakonskega predloga v zvezi z invalidskimi
organizacijami. Enako je v določilih Pravil in Pravilnika FIHO, h
katerima je izdal soglasje državni zbor 22.12. 1998. Državni svet
se zavzema za to, da se podobno inovativno ravna pri pripravi
posebnih računovodskih standardov za invalidske organizacije.

Ker iz zakonskega besedila ni razvidno, kako bi lahko status
invalidske organizacije ohranila Zveza za šport invalidov Slovenije,
državni svet opozarja, da bo to vprašanje potrebno preučiti in
primerno urediti.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič.

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
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Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o dopolnitvi
zakona o morskem ribištvu - skrajšani postopek
Komisl|a za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 15. seji,
dne 31.3.1999, obravnavala predlog zakona o dopolnitvi zakona
o morskem ribištvu (EPA 728-il), ki ga je državnemu zboru
predložila v obravnavo in sprejem Vlada Republike Slovenije.

ribiča, ki je imetnik stalnega ribolovnega dovoljenja, v pravicah in
obveznostih iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja izenači s kmetom.

Komisija podpira predlog zakona, po katerem se status morskega

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

Dodatno mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o maturi
- prva obravnava
svetu je predsednik komisije člane obvestil o posvetu s svojo
volilno bazo 29. 3.1999, kjer so med drugim predstavniki različnih
strokovnih društev s področja vzgoje in izobraževanja poudarili,
da so katalogi znanj za maturitetne predmete preobsežni in da bi
bilo treba snov pred maturo bolj utrjevati, kar bi bilo treba upoštevati
v izvedbenih predpisih. Na podlagi te razprave komisija predlaga
dopolnitev 11. člena.

Komisija za družbene dejavnosti je na 20. seji, dne 7. 4. 1999,
Ponovno
obravnavala predlog zakona o maturi (EPA 1073), ki ga
i9 državnemu zboru predložila v obravnavo Vlada Republike
Slovenije.
komisija je uvodoma potrdila ugotovitve in konkretne pripombe iz
svojega mnenja z dne 17.10.1995 in poudarila, daje skrajni čas,
se matura ne bi več izvajala po pravilniku o maturi, temveč bi
z
zakonom uredili zaključek izobraževanja v splošnih in strokovnih
gimnazijah pred prehodom v visoko šolstvo.

Predsednik komisije je člane informiral, da je Odbor državnega
zbora za kulturo, šolstvo in šport obravnaval predlog zakona na
seji, dne 3. 4.1996, in pri tem upošteval pripombe naše komisije.
Odbor državnega zbora za kulturo, šolstvo in šport je kljub temu

Kot predstavnik interesov vzgoje in izobraževanja v državnem
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organiziral javno predstavitev mnenj 8. 4. 1999, ker želi pridobiti
mnenja o naslednjih odprtih vprašanjih:

možnost, ali se da rešitev poiskati v okviru nivoja zahtevnosti
obveznih maturitetnih predmetov.

matura kot kvalifikacijski in selekcijski izpit;
število obveznih in izbirnih predmetov mature;
ravni zahtevnosti maturitetnih predmetov;
obseg zunanjega preverjanja znanja;
ureditev poklicne mature kot pogoja za vpis na univerzitetni
študij.

Vključitev poklicne mature v predlog zakona o maturi, s čimer se
tudi omogoči prehod s srednje strokovne šole na sorodne
univerzitetne študije po vertikali, člani komisije podpirajo le v
primeru, če bo kandidat poleg opravljene štiripredmetne poklicne
mature, določene v srednjem strokovnem izobraževanju, opravil
še dodatni maturitetni predmet in bo tako izenačen z drugimi
kandidati za vpis na univerzo.

Člani komisije so glede prvega vprašanja menili, da naj matura
pomeni predvsem kvalifikacijo za prost vpis na univerzitetni študij
in ne bi predstavljala dodaten selekcijski mehanizem pri omejitvah
vpisa na posamezne univerzitetne študije. S tem je povezano tudi
vprašanje, da se posamezni maturitetni predmeti opravljajo na
osnovni ali višji ravni zahtevnosti.

V konkretni razpravi je komisija ob vseh že predlaganih pripomba
iz mnenja z dne 17.10.1995 dodala še pripombo k 11. členu, da
naj bo med obveznostmi državne predmetne komisije navedeno,
da le-ta enkrat letno zbere pripombe ocenjevalcev in učiteljev
maturitetnih predmetov ter se do njih javno opredeli v strokovnem
tisku.

Predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti je opozoril
na dileme izključitve enega od obveznih maturitetnih predmetov
(npr. matematike), vendar je komisija menila, da je treba preučiti

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Zoltan Jan.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o prevozu nevarnega blaga
- prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 32. seji, dne 12. 4. 1999,
obravnavala predlog zakona o prevozu nevarnega blaga (EPA
748-II), ki je državnemu zboru predložen v prvo obravnavo.

pomorskem in zračnem prometu. Postavljeno je bilo tudi vprašanje,
ali ni v zakonskem predlogu predvideno preveč podrobno urejanje
posameznih vprašanj, pri čemer je bilo opozorjeno na institut
špediterja kot glavnega organizatorja prevoza.

Komisija je predlog zakon podprla. V razpravi pa je bilo opozorjeno,
da še niso sprejeti vsi zakoni, ki bodo na novo uredili temeljna
vprašanja s področja prevoza v cestnem, železniškem,

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o urejanju statusa državljanov
drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji - prva obravnava
Komisi|a za politični sistem je na 32. seji, dne 12. 4. 1999,
obravnavala predlog zakona o urejanju statusa državljanov drugih
držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (EPA 748II), ki je državnemu zboru predložen v prvo obravnavo.

Zato je bilo v komisiji izpostavljeno vprašanje potrebe po urejanju
posebnega tujskega statusa teh oseb, pri čemer je bilo opozorjeno
na splošno znano dejstvo, da v to populacijo sodi tudi vrsta
posameznikov, ki so po osamosvojitvi Slovenije izjavljali, da nočejo
postati slovenski državljani, oziroma so izrecno odklanjali
slovensko državljanstvo.

Komisija se je v razpravi osredotočila na vsebino 3. člena predloga
zakona, ki naj bi določal razloge, zaradi katerih se dovoljenje za
stalno prebivanje ne bi izdalo državljanu druge države naslednice
nekdanje SFRJ, ki je imel na dan 23. decembra 1990 na območju
Republike Slovenije prijavljeno stalno prebivališče In od tega dne
dalje v Republiki Sloveniji tudi dejansko živi, oziroma tujcu, ki je na
dan 25. junija 1991 prebival v Republiki Sloveniji in od tega dne
dalje v njej tudi neprekinjeno živi. Po 3. členu predloga zakona naj
bi bili razlogi, zaradi katerih se navedeno dovoljenje ne bi izdalo,
obsojenosti za določena kazniva dejanja.

Komisija je zato menila, da bi morala biti vsebina 3. člena predloga
zakona bolj rigorozna zaradi potrebe po varovanju slovenskih
državnih interesov, saj naj bi se v slovensko družbo lahko
vključevali le tisti tujci, ki so nedvomno pokazali lojalnost do
slovenske države in njene ustavne ureditve. Izražen je bil dvom
zlasti glede prve alinee 3. člena predloga zakona, po kateri se
dovoljenje za stalno prebivanje ne bi izdalo tistemu, ki je bil po 25.
juniju 1991 obsojen za kaznivo dejanje na zaporno kazen najmanj
treh let. Po mnenju komisije bi bilo treba ta razlog zaostriti glede na
premilo kaznovalno politiko sodišč (npr. zaporna kazen, daljša od
treh mesecev), saj bi se na ta način lahko v Sloveniji bistveno
zmanjšal delež tujske populacije, ki je bila obsojena zaradi kaznivih
dejanj. Ob tem je bilo izraženo tudi mnenje o spornosti nekaterih
dosedanjih odločitev slovenskih sodišč v zvezi s presojanjem
vprašanja aktivnega sodelovanja pri agresiji ob osamosvajanju
Slovenije.

V razpravi je bilo izrecno poudarjeno, da se je treba v postopku
sprejemanja tega zakonskega predloga, k sprejemu katerega
sicer zavezuje odločba ustavnega sodišča št. U-l-284/94 (Uradni
list RS, št. 14/99), zavedati, da gre za urejanje posebnega tujskega
statusa določene populacije, v katero sodi vrsta problematičnih
posameznikov, ki so v času osamosvajanja Slovenije pokazali
izrazito negativen odnos do novo nastale slovenske države in
med katerimi so tudi oficirji nekdanje SFRJ, ki so sodelovali v
napadu na Slovenijo leta 1991.
-V
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V razpravi je bilo tudi posebej izpostavljeno vprašanje primernosti
datuma, predvidenega v prvih treh alineah 3. člena predloga
zakona, to je obsojenost za določena kazniva dejanja po 25.
juniju 1991. Opozorjeno je bilo na osebe, ki naj bi s tem zakonom
pridobile poseben tujski status, pa so bile morda pred tem
datumom obsojene za najtežja kazniva dejanja.

zbora, da pri drugi obravnavi predloga zakona skrbno preuči
navedene pomisleke in jih upošteva pri oblikovanju amandmajev,
s katerimi naj bi 3. člen predloga zakona dobil bolj rigorozno
vsebino.

Komisija zato predlaga pristojnemu delovnemu telesu državnega

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o tujcih - prva obravnava
zakonski predlog je komisija obravnavala na 25. seji, zato je bilo
ob obravnavi predloga zakona o tujcih postavljeno vprašanje
odnosa med obema zakonskima predlogoma oziroma ali naj bi
zakon o tujcih uredil tudi posebni status Slovencev brez
slovenskega državljanstva. Ker je predstavnik vlade povedal, da
podpira posebni zakon, komisija v zvezi s tem zakonom ni
oblikovala dodatnih predlogov.

Komisija za politični sistem je na 32. seji, dne 12. 4. 1999,
obravnavala predlog zakona o tujcih (EPA 747-II), ki je državnemu
zboru predložen v prvo obravnavo.
Komisija je predlog zakona podprla. V razpravi so člani komisije
poudarili pomen kvot oziroma števila dovoljenj za prebivanje v
Sloveniji, ki naj bi ga določila vlada v skladu z resolucijo državnega
zbora o migracijski politiki (5. člen predloga zakona). Komisija
meni, da je glede na majhnost Slovenije in na krizna žarišča v
njeni neposredni bližini izrednega pomena obvladovanje dotoka
tujcev in ustrezna presoja, kolikšno število tujcev Slovenija lahko
sprejme, da ne bi bile zaradi prevelikega dotoka tujcev poslabšane
življenjske razmere njenih državljanov. Ob tem je bilo opozorjeno,
da je Slovenija ratificirala mednarodne konvencije, ki določajo
pravice tujcev in da druge evropske države, podpisnice teh
konvencij, postajajo pod vplivom razmer, ki imajo za posledico
množice beguncev, vse bolj restriktivne pri izvajanju pravic tujcev.

V zvezi z 48. členom predloga zakona je bilo postavljeno
vprašanje, zakaj se tujcu, ki ima v Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje, lahko prebivanje odpove, če je bil s pravnomočno
sodbo obsojen zaradi kaznivega dejanja na nepogojno zaporno
kazen, daljšo od treh let (prvi odstavek), medtem ko se tujcu, ki
sicer zakonito prebiva v Sloveniji, lahko prebivanje med drugim
odpove, če je bil obsojen za kaznivo dejanje na nepogojno zaporno
kazen, daljšo od treh mesecev (drugi odstavek). Izraženo je bilo
mnenje, da bi morala tudi določba prve alinee prvega odstavka
vsebovati enak razlog za odpoved prebivanja kot določba četrte
alinee drugega odstavka, to je nepogojno zaporno kazen, daljšo
od treh mesecev.

V razpravi je bila izražena izrecna podpora tistim predlaganim
rešitvam, ki naj bi posebej urejale pravico prebivanja v Sloveniji
za tuje ožje družinske člane slovenskih državljanov in za tujce
slovenskega rodu, torej za tujce, ki so posebej povezani s
Slovenijo. Pri tem je bilo opozorjeno, da je v zakonodajnem
postopku predlog zakona o statusu Slovencev brez slovenskega
državljanstva, ki ga je v prvo obravnavo predložila skupina
poslancev s prvopodpisanim Ivom Hvalico (EPA 664-II). Ta

V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje potrebe po določitvi
skupinskega vizuma (18. člen predloga zakona).
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona
o povečevanju zaposlenosti v občinah z nadpovprečno brezposelnostjo
- prva obravnava
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
22. seji, dne 7. 4. 1999, obravnavala predlog zakona o
povečevanju zaposlenosti v občinah z nadpovprečno
brezposelnostjo (EPA 675-II), ki ga je poslala v obravnavo
Državnemu zboru Republike Slovenije skupina poslancev
(prvopodpisani Janez Janša).

komisija poudarja, da morajo občine samostojno razpolagati
s sredstvi in jih razporejati, saj najbolj poznajo razvojno
problematiko v svojem okolju.
3. Ne glede na nekatere pomanjkljivosti komisija podpira predlog
zakona, saj pomeni v občinah z nadpovprečno
brezposelnostjo pomembno spodbudo za pozitivne premike
na področju zaposlovanja, zlasti še, ker zahteva tudi aktivno
vključevanje občin pri ustvarjanju novih delovnih mest.

Komisija je po razpravi oblikovala naslednje stališče:
1

- Komisija meni, da predlagani zakon ne predstavlja celovite
rešitve problema brezposelnosti v občinah z nadpovprečno
stopnjo brezposelnosti.

4. Komisija predlaga, da se pri nadaljnji razpravi o predlogu
zakona o povečevanju zaposlenosti v občinah z
nadpovprečno brezposelnostjo upošteva tudi mnenje državne
svetnice Vekoslave Krašovec o 4. členu predloga zakona, ki
določa namen porabe sredstev v občinah. Doda naj se
namenska poraba sredstev za financiranje zdravstvenih
pregledov brezposelnih pred zaposlitvijo, in sicer tistih, ki so
prijavljeni na zavodih za zaposlovanje in ne prejemajo denarnih

2- Komisija opozarja, da brez znatnih finančnih sredstev oziroma
investicij v podjetja, ki ustvarjajo nova delovna mesta v
gospodarsko neperspektivnih območjih, ni mogoče
pričakovati skladnejšega regionalnega razvoja. Ob tem
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nadomestil. Slednji v primeru pridobitve zaposlitve ne zmorejo
financirati zdravstvenega pregleda, ki ga potrebujejo za
zaposlitev, na drugi strani pa jih delodajalci brez opravljenega
pregleda ne zaposlijo.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu pomorskega zakonika
- druga obravnava
Komisija za politični sistem je na 32. seji, dne 12. 4. 1999,
obravnavala predlog pomorskega zakonika (EPA 767-II), ki je
državnemu zboru predložen za drugo obravnavo.

(205. člen predloga pomorskega zakonika za prvo obravnavo).
Gre za vprašanje primernosti vodenja slovenskega ladijskega
registra s strani pristojnega upravnega organa glede na dejstvo,
da je register ladij v osnovi podoben zemljiški knjigi, poleg tega pa
se na ladje vežejo stvarne pravice (zastavne pravice - hipoteke,
privilegiji), o katerih odloča sodišče. Zato je bilo v komisiji ponovno
postavljeno vprašanje, ali ne bi bilo primerneje, da bi slovenski
ladijski register vodilo sodišče, kar že dela po sedaj veljavni ureditvi.
V prvem odstavku 103. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 19/94 in 45/95) je namreč določena pristojnost Okrožnega
sodišča v Kopru za odločanje o vpisih v register ladij.

Komisija je predlog pomorskega zakonika podprla in predlaga
pristojnemu delovnemu telesu državnega zbora, da ga podpre,
državnemu zboru pa, da ga sprejme v drugi obravnavi.
Komisija pa je v zvezi s predlagano določbo drugega odstavka
200. člena predloga pomorskega zakonika, po kateri naj bi
slovenski ladijski register vodil pristojni upravni organ, ponovno
opozorila na vprašanje, na katero je predlagatelja opozoril v
svojem mnenju že državni svet prejšnjega mandata, ko je
obravnaval predlog pomorskega zakonika za prvo obravnavo

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj k predlogu nacionalnega programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije
- zdravje za vse do leta 2000 - druga obravnava
Komisija za družbene dejavnosti in Komisija za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj sta na skupni seji, dne 7. 4.
1999, obravnavali predlog nacionalnega programa zdravstvenega
varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2000 (EPA
236).

črta in nadomešča z novim poglavjem VAROVANJE
REPRODUKTIVNEGA ZDRAVJA.
V točki 5. MERILA ZA POSTAVITEV MREŽE JAVNE
ZDRAVSTVENE SLUŽBE dodaja nov odstavek, ki se glasi: "
Mrežo javne zdravstvene službe v Republiki Sloveniji na primarni
ravni bo na podlagi meril iz Nacionalnega programa zdravstvenega
varstva in navodil ministra za zdravstvo določila za svoje območje
občina oziroma mestna občina. Mrežo javne zdravstvene službe
v Republiki Sloveniji na terciarni in sekundarni ravni bo določila
Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom v štirih mesecih
po sprejemu nacionalnega programa. Vsako spremembo tega
predpisa mora za naslednje leto minister določiti najkasneje do
31. oktobra v tekočem letu". To je tudi v skladu s 6. členom Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki določa,
da Plan zdravstvenega varstva vključuje merila za mrežo javne
zdravstvene službe in ne konkretne mreže same.

Cilj skupne seje je, da se državni svet seznani z vsebino
nacionalnega programa, saj nacionalni program zdravstvenega
varstva določa merila za postavitev mreže javne zdravstvene
službe, ki pa jo na primarni ravni po novi različici oblikuje in
uresničuje občina.
Komisija za negospodarske dejavnosti prejšnjega sklica
državnega sveta je na seji, dne 13. 6. 1995, oblikovala številne
pripombe k predlogu plana zdravstvenega varstva Republike
Slovenije - zdravje v Sloveniji do leta 2000. Ugotovljeno je bilo, da
je večino teh pripomb Ministrstvo za zdravstvo pri pripravi
predloga za drugo obravnavo upoštevalo (EPA 236 - druga
obravnava, Poročevalec DZ, št. 41/96).
Na skupni seji je državna sekretarka v Ministrstvu za zdravstvo,
prim. Dunja Piškur-Kosmač, dr. med., povedala, da je Vlada
Republike Slovenije na korespondenčni seji, dne 7. 4. 1999,
umaknila prejšnje amandmaje Vlade Republike Slovenije in jih
nadomestila z novimi.

Državna sekretarka Dunja Piškur-Kosmač je poudarila, da je
Ministrstvo za zdravstvo spomladi leta 1994 organiziralo številne
regijske posvete z zdravstvenimi domovi, predstavniki občin in
območnimi zavodi za zdravstveno varstvo in na osnovi teh
dogovorov je bilo oblikovano besedilo tega nacionalnega programa,
ki zadeva primarno raven zdravstvene dejavnosti in je objavljeno
v Poročevalcu DZ, št. 41/96, str. 12.

Z novimi amandmaji Vlada Republike Slovenije spreminja naslov
nacionalnega programa tako, da se črtajo besede "do leta 2000".
Nadalje z amandmajem dodaja celotno besedilo Priloge II, ker
šesti člen zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju v prvi alinei drugega odstavka določa, da je strategija
razvoja zdravstvenega varstva sestavni del plana zdravstvenega
varstva.

Bistvo tega dogovora je v tem, da mrežo javne zdravstvene
službe na primami ravni oblikuje in uresničuje občina na podlagi
kadrovskih standardov za osnovno zdravstveno dejavnost in
lekarniško dejavnost. Mrežo na primarni ravni za zdravstveno
varstvo študentov zagotavlja Republika Slovenija. Območni zavod
za zdravstveno varstvo pa koordinira in pomaga izvajati občinam
naložene naloge.

Poglavje 3.3.2. Varovanje zdravja žensk in moških z amandmajem

Komisiji sta podprli nacionalni program zdravstvenega varstva
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Komisiji sta se opredelili, da mora biti mreža javne zdravstvene
službe na primarni ravni v Republiki Sloveniji sestavni del
nacionalnega programa zdravstvenega varstva Republike
Slovenije, ker bo le tako zdravstveno varstvo enako dostopno in
kvalitetno za vse državljane Republike Slovenije. Komisiji sta izrazili
dvom, da bi bile občine ob pomoči območnih zavodov za
zdravstveno varstvo sposobne zagotavljati občanom kvalitetno
zdravstveno oskrbo.

Republike Slovenije - zdravje za vse ter soglašali s spremenjenim
naslovom nacionalnega programa.
Komisiji sla predlagali, da Ministrstvo za zdravstvo pripravi novo
integralno besedilo nacionalnega programa zdravstvenega
varstva, ki naj ga ponovno vloži v parlamentarno proceduro.
Komisiji to utemeljujeta z dejstvom, da sprememba naslova in
črtanja besed "do leta 2000" podaljšuje čas za sprejem tega
dokumenta. Prav tako pa komisiji ugotavljata, da novih predloženih
amandmajev nista mogli preučiti in nanje podati morebitne
pripombe.

Za poročevalca je bil določen član obeh komisij Milan Ozimič.

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o Kmetijskogozdarski zbornici Slovenije - tretja obravnava
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 15. seji,
dne 31. 3. 1999, obravnavala predlog zakona o Kmetijskogozdarski zbornici Slovenije (EPA 235-II), ki ga je državnemu
zboru predložila v obravnavo in sprejem Vlada Republike Slovenije.

pripomba komisije k drugemu odstavku 35. člena predloga
zakona, ki določa, da se volitve opravijo na podlagi list
kandidatov, ki jih lahko vložijo skupine članov zbornice in
politične stranke. Komisija meni, da ni primerno, da so lahko
predlagatelji list kandidatov politične stranke. S tem, da lahko
liste kandidatov vložijo tudi politične stranke, obstajajo
pomisleki, da bo Kmetijsko-gozdarska zbornica pojmovana
kot politični organ.

Komisija je podprla predlagane amandmaje Vlade Republike
Slovenije, k posameznim amandmajem pa je oblikovala naslednja
stališča in pripombe:

Posamezni člani komisije so izrazili pomisleke tudi ob prenosu
lastništva in premoženja zavodov na Kmetijsko-gozdarsko
zbornico, čeprav želi predlagatelj s spremembo tretjega
odstavka 45. člena predloga zakona podrobneje opredeliti
posamezne službe v okviru zavoda in ostale dele zavoda, ki
bodo nadaljevali z delom do uskladitve ustanovnih aktov s
tem zakonom.

amandma k 9. členu predloga zakona določa način izbire
osebe, ki ima status člana Kmetijsko-gozdarske zbornice in
volilno pravico, v primeru, da med člani kmetije (v primeru
več lastnikov, zakupnikov) ne pride do soglasja, in način
reševanja sporov.
To pomeni, da ima samo en predstavnik kmetije volilno pravico,
ker ima kmetija samo eno članarino. Komisija meni, da je tudi
solastnik kmetije lastnik, zato predlaga, da imajo glasovalno
pravico vsi lastniki kmetije.

Komisija podpira predlog zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici
Slovenije in predlaga čimprejšnji sprejem.

Komisija ugotavlja, da v drugem branju ni bila upoštevana

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Janeza Praperja, da se
"gotovi, ali je v primeru "Holmec" prišlo do lažne obdolžitve
Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 31. 3.1999, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
Pobudo državnega svetnika Janeza Praper|a, da se ugotovi,
i® v primeru "Holmec" prišlo do lažne obdolžitve, ter na podlagi
• odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet podpira pobudo državnega svetnika Janeza
Praperja, da se ugotovi, ali je v primeru "Holmec" prišlo do lažne
obdolžitve.
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Državni svet zahteva, da mu Ministrstvo za notranje zadeve
sporoči, kaj je v tej zadevi ukrenilo.

Državni svet zahteva, da Ministrstvo za notranje zadeve v okviru
svojih pristojnosti iz 147. člena zakona o kazenskem postopku
ugotovi, ali so podani utemeljeni razlogi za sum, da je bilo storjeno
katero koli kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti in
ukrene vse potrebno, da se izsledi storilec kaznivega dejanja.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jurija Kuštrina glede
širitve komercialneTV mreže
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije je na 30. seji, dne 31.3.1999, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Jurija Kuštrina glede širitve
komercialne TV mreže ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona
o državnem svetu sprejel naslednji

Medijska pokritost obrobnega slovenskega prostora zelo zaostaja
za razvitimi centri, prebivalci teh krajev pa na različne načine
poskušajo pripeljati te programe v svoje kraje. V zadnjem času se
pojavljajo govorice, da so za te namene na voljo tudi sredstva
PHARE. Zato sprašujem, kakšno organizacijsko, upravno in
finančno pomoč lahko pričakujejo od vladnih služb.

SKLEP
Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Jurija
Kuštrina in predlaga Službi Vlade Republike Slovenije za
informiranje, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Jurija Kuštrina se glasi:

Državni svet predlaga Službi Vlade Republike Slovenije za
informiranje, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega
sveta v roku 30 dni odgovori na vprašanje.

Kakšno organizacijsko, upravno in finančno pomoč lahko
pričakujejo občine iz naslova sredstev PHARE za razširitev
komercialnih TV programov?

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Vekoslave Krašovec
glede postopka za izterjavo terjatev pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 31. seji, dne 14. 4.1999, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec glede
postopka za izterjavo terjatev pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Pri tem je z zakonom določeno, da navedeni delavci pridobijo
pravico do denarnega nadomestila, ko pričnejo postopek za
izterjavo odpravnine in neizplačane plače.
V zvezi z nalogami zavoda pri tem pa zakon določa: "Zavod nudi
zavarovancu brezplačno strokovno pomoč za pričetek postopka
za izterjavo odpravnine oziroma neizplačane plače ali pa na
podlagi njegovega pooblastila ter v njegovem imenu in na njegov
račun sam prične postopek za izterjavo odpravnine oziroma
neizplačane plače."

SKLEP
Državni svet podpira vprašanje državne svetnice Vekoslave
Krašovec in predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

V skladu z določbami navedenega zakona je nekaterim delavcem
že prenehalo delovno razmerje. Pri tem pa ugotavljamo, da kljub
veljavnemu zakonu ni ustrezno rešeno vprašanje pomoči tem
delavcem, kar dokazuje tudi pogovor z vodjo oddelka za pravne
in splošne zadeve v mariborski območni enoti zavoda za
zaposlovanje Alenko Kočevar, objavljen v Večeru 8. 4. 1999.

Vprašanje državne svetnice Vekoslave Krašovec se glasi:
Kaj obsega brezplačna strokovna pomoč Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje in kako je pri zavodu urejen postopek
za izterjavo terjatev po pooblastilu delavca, ki je razvezal delovno
razmerje zaradi neizplačanih plač?
Obrazložitev

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

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 69/98), ki je
začel veljati 24.10.1998, je uredil tudi način prenehanja delovnega
razmerja delavcem, ki jim delodajalec dlje časa ni izplačal plač.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika
Bojana Korošca, dr. med., glede ukrepov vlade v zvezi s finančno nedisciplino
Državni svet Republike Slovenije je na 31. seji, dne 14.4.1999, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med., glede
ukrepov vlade v zvezi s finančno nedisciplino ter na podlagi 1.
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Nedavno sprejeti zakon o izvršbi in zavarovanju ne rešuje
problematike na področju finančne nediscipline v naši državi in
ne povečuje hitrosti plačevanja zapadlih terjatev. S sprejemom
tega zakona se je sicer položaj upnikov nekoliko izboljšal, še
zdaleč pa položaj ni primerljiv z državami, kjer velja plačilna
disciplina.

SKLEP

Podjetja imajo sicer možnost, da svoje terjatve zavarujejo in
sprejmejo od kupca instrumente zavarovanja (akceptni nalog,
menico, garancijo banke in druge oblike zavarovanja). Vendar pa
so tudi tu določene težave, saj akceptne naloge lahko izdajajo le
pravne osebe in v primeru, ko podjetje nima kritja na svojem žiro
računu, akceptni nalog pomeni le kos papirja, ki upniku prav nič
ne koristi.

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Bojana
Korošca, dr. med., in predlaga Ministrstvu za finance, da vprašanje
preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med., se glasi:

Preverjanje bonitet poslovnih partnerjev v naši državi je zelo
drago, večkrat neažurno in včasih se nanje ni mogoče popolnoma
zanesti. Tudi bonitet naročnikov, ki plačujejo iz proračuna, se ne
da preverjati.

Z uvedbo davka na dodano vrednost v drugi polovici letošnjega
leta bo plačilna nedisciplina v državi verjetno še večja, davek se
bo plačeval državi po fakturirani realizaciji. Kaj bo storila Vlada
Republike Slovenije in konkretno Ministrstvo za finance za večji
red in disciplino na področju plačil?

Kot nam je znano, imajo evropske države, kot tudi naši sosedi
Italija in Avstrija, učinkovite sisteme zavarovanja plačil,
zagotovljeno javnost bonitet kupcev, ažurno in učinkovito izterjavo
brez ali preko sodišč in bi se bilo verjetno pametno zgledovati po
njih.

Obrazložitev
Podjetja bodo morala na dan uveljavitve zakona o davku na dodano
vrednost popisati vse neplačane račune in zanje poravnati davek
na dodano vrednost, ki temelji na sistemu fakturirane realizacije.
Možnost neplačila DDV bodo imeli le zavezanci, ki bodo dokazali,
da je dolg neizterljiv, edino pravo potrdilo o neizterljivosti pa bodo
dobili od sodišča. Sodišča pa so zaradi prezaposlenosti
neučinkovita, sodni postopki dolgi in zapleteni. Stroški sodnih
postopkov niso majhni. Če je možnost uspešne izterjave majhna
ali pa je sploh ni, se nekatera podjetja sploh ne odločajo za sodno
pot.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
v zvezi s plačami predsednikov in članov uprav v podjetjih, zavodih, agencijah, skladih
in drugih inštitucijah, kjer je država večinski lastnik
Državni svet Republike Slovenije je na 31. seji, dne 14. 4.1999, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v
zvezi s plačami predsednikov in članov uprav v podjetjih, zavodih,
a
gencijah, skladih in drugih inštitucijah, kjer je država večinski
lastnik, ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasijo:
V zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o omejitvi plač
predlagam, da državni svet naslovi na Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, na Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za
finance ter druga ministrstva, ki opravljajo funkcijo lastnika v imenu
države v podjetjih in inštitucijah, kjer je država večinski lastnik,
naslednja vprašanja:

SKLEP
1. V katerih podjetjih, zavodih, agencijah, skladih itd. je bil sklep
vlade uresničen v začetku leta 1998 in v katerih kasneje?

Državni svet podpira vprašanja državnega svetnika prof. dr.
Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za gospodarske
dejavnosti,
Ministrstvu za promet in zveze, Ministrstvu za finance
ln
Ministrstvu za zdravstvo, da vprašanja preučijo in nanje
odgovorijo.

2. V katerih podjetjih, zavodih, agencijah, skladih itd. sklep vlade
o omejitvi plač ni bil uresničen in zakaj?
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3. Ali je vlada ukrepala proti predsednikom nadzornih svetov v
podjetjih, v katerih sklep vlade o omejitvi plač ni bil uresničen?
Državni svet predlaga Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
Ministrstvu za promet in zveze, Ministrstvu za finance in
Ministrstvu za zdravstvo, da v skladu s 96. členom poslovnika
državnega sveta v roku 30 dni odgovorijo na vprašanja.

4. Kakšne so bruto in neto plače predsednikov in članov uprav
v podjetjih, zavodih, agencijah in skladih, kjer sklep vlade ni
bil uresničen? V odgovoru naj bodo taksativno navedena
podjetja ter imena predsednikov in članov uprav.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Jožeta Resmana glede
izplačila hranilnih vlog varčevalcem HKS - hranilno kreditne službe LES
Državni svet Republike Slovenije je na 31. seji, dne 14. 4. 1999, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana glede izplačila
hranilnih vlog varčevalcem HKS - hranilno kreditne službe LES
ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

varčevalcev za izplačilo hranilnih vlog HKS LES iz Begunj in kakšno
stališče je k vloženi pobudi za zakonodajno iniciativo za rešitev
tega vprašanja podalo Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj?
Obrazložitev

SKLEP

Več kot 2000 varčevalcev je v letu 1990 zaupalo svoje prihranke
HKS LES v Begunjah, ki je delovala povezano s koncernom Elan.
V principu je šlo za spremembo nekdanje interne banke v
samostojno finančno ustanovo.

Državni svet podpira vprašanje državnega svetnika Jožeta
Resmana in predlaga Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Po stečaju Elana, ki je bil eden glavnih ustanoviteljev in dolžnikov
te HKS LES, je šla v stečaj tudi HKS LES. Varčevalci so po
zaključku stečaja iz stečajne mase prejeli le okrog 10 % vrednosti
njihovih prihrankov. Glede na garancije države za hranilne vloge
v bankah in hranilnih kreditnih službah predlagajo, da se v tem
okviru rešuje tudi njihov problem. Za reševanje tega vprašanja
naj bi bil sprejet poseben zakon.

Vprašanje državnega svetnika Jožeta Resmana se glasi:
V zadnjih letih potekajo različne aktivnosti varčevalcev HKS hranilno kreditne službe LES, ki je bila vpisana v sodni register s
firmo: LES, podjetje za ekonomsko finančni inženiring in hranilno
kreditno službo d.d. za izplačilo hranilnih vlog. Ti varčevalci so se
organizirali v posebno skupnost in organizirano vodijo postopke
za uveljavitev izplačila hranilnih vlog. Nekajkrat so te pobude
predložili tudi meni in predlagali, da se postopki reševanja tega
problema pospešijo. Dan je bil tudi predlog oziroma pobuda za
sprejem zakona za izplačilo hranilnih vlog.

V okviru zaščite potrošnikov zastopa varčevalce tudi Zveza
potrošnikov Slovenije.

Na podlagi navedenega in v skladu z določili poslovnika državnega
sveta predlagam, da državni svet postavi Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj naslednje vprašanje:

Državni svet predlaga Ministrstvu za ekonomske odnose in
razvoj, da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v
roku 30 dni odgovori na vprašanje.

V kakšni fazi je postopek reševanja problema oziroma predlogov
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Združenje seniorjev Slovenije sta 17. novembra 1998
organizirala posvet O PRIZADEVANJIH ZA KVALITETNEJŠE ŽIVLJENJE STAREJŠE
GENERACIJE

Uvodni referati
Angelca Žiberna, podpredsednica UO Zveze društev upokojencev Slovenije,
Janko Kušar, minister v Vladi Republike Slovenije in koordinator delovnih teles vlade s področja socialnega
varstva,
Jože Globačnik, predsednik DeSUS,
Branko Omerzu, državni sekretar v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
Gojmir Komar, član predsedstva Združenja seniorjev Slovenije.

Dr. Miran Mejak, predsednik Združenja seniorjev Slovenije,
je uvodoma dejal, da je posvet le prva od aktivnosti združenja, ki
bodo potekale v letu 1999, ki ga OZN razglaša za mednarodno
leto starejših pod geslom "Na poti k družbi za vse starosti".
Združenje je v celoti podprlo tudi izhodišča Adeleidske deklaracije
o staranju, sprejete na svetovnem gerontološkem kongresu leta
1997 v Avstraliji.

ukrepov o staranju, ki vsebuje osem globalnih ciljev, v katerih je
poudarjena celovitost življenja starejših generacij. V načelih OZN
je opredeljeno kar 62 priporočil; med temi dokumenti pa je
pomembna tudi deklaracija o staranju, ki je bila sprejeta lani v
Avstraliji. V teh načelih je poudarjeno, da je oblikovanje programov
o staranju pravica in odgovornost vsake družbe. Prvo načelo
OZN daje priznanje za že opravljeno in tudi za še vedno
ustvarjalno delo starejše generacije. V nadaljevanju je
podpredsednica UO ZDUS povzela nekaj misli iz teh pomembnih
dokumentov.

Geslo "Na poti k družbi za vse starosti" je tudi temeljna usmeritev
združenja, ki si je z uradno pridobljenim statusom društva, ki
deluje v javnem interesu, zaostrilo svojo družbeno odgovornost
za sodelovanje v javnem življenju. Izkušnje in znanje naših
seniorjev so bogastvo, ki ga kaže kar najbolje izkoristiti za
napredek. Dejavni način življenja seniorjev pa zanesljivo prispeva
k izboljšanju življenja in dobrega počutja starajočih se l[udi.

Tako največji poudarek velja zdravstvu nasploh; preventivi,
kurativi, negi, rehabilitaciji, zdravi prehrani in preprečevanju
negativne funkcijske posledice staranja. V bivalnem okolju pa
velja uvesti ukrepe za preprečevanje nesreč, bolezni, tudi za
zmanjševanje revščine, kar vse odločilno vpliva tudi na kvaliteto
življenja starejših ljudi.

Dr. Avgust Majerič, podpredsednik državnega sveta, je
poudaril, da vse večji delež starejših med prebivalstvom ne sme
predstavljati za družbo le bremena, temveč mora s svojimi
udejanjenimi izkušnjami, bogatim znanjem in trezno modrostjo
valjati za koristen del družbe. Zato je treba iskati rešitve za
kvalitetnejše življenje vseh generacij. Ena pomembnih preizkušenj
)e tudi priprava zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, je še dodal dr. Majerič.

Pri socialnem varstvu gre težnja vse bolj k osnovnemu cilju:
starejši človek naj ostane čim dlje v svojem družinskem okolju ali
v večgeneracijski skupini, da ohrani svojo neodvisnost, vitalnost
in tudi aktivnost. Zato je nujno potrebna pomoč družine, ki skrbi
za starejše ljudi. Razširiti bo treba mrežo pomoči na domu, ki naj
stalno pospešuje kvaliteto in pestrost programov in storitev, za
kar je treba primerno usposabljati ljudi (formalne in neformalne
izvajalce) za to delo. Čeprav naj bi vsi starejši ljudje bili deležni
materialne oskrbe (pokojnine, drugi prejemki in vrednost
premoženja), pa vse tako kaže, da tudi najbogatejše države na
svetu ne bodo zmogle financirati vseh socialnih programov.

Angelca Žiberna, podpredsednica UO Zveze društev
upokojencev Slovenije, organizacije, ki združuje v 431 društvih
228.000 upokojencev, je govorila o raznoterih programih za boljšo
Podobo starejše generacije. Po njenem mnenju se vse bolj ponuja
vprašanje, kako bo človek ob vsem, kar je ustvaril, lahko živel
zdravo in srečno življenje v vseh obdobjih, v sožitju z vsemi
generacijami. Namreč, po svetu in tudi pri nas se soočamo s
spremenjeno demografsko strukturo; znižuje se stopnja rodnosti,
Podaljšuje se življenjska doba; starost se podaljiuje. Toda
Podaljšane starosti ne kaže obravnavati kot problem, temveč kot
Pričakovani cilj kvalitete življenja, kot rezultat znanosti,
9°spodarskega in družbenega napredka in tudi vse večje
osveščenosti ljudi.

Tudi stanovanjski pogoji pomenijo za starejše ljudi pomembno
sestavino kvalitetnega življenja. Zato naj bi države načrtovale
taka stanovanja, da bo večina starejših ljudi živela v družinskem
okolju s primerno dostopnostjo za nego na domu, upoštevaje
zmanjšano možnost gibljivosti starejših, upoštevaje varno življenje
v socialno integriranem okolju.
S posveta objavljamo le krajši
povzetek uvodnih referatov
in razprav udeležencev posveta,
ker je celotno gradivo objavljeno
v zborniku.

16. decembra 1992. leta je OZN sprejela mednarodni načrt
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Janko Kušar, minister in koordinator delovnih teles v vladi s
področja socialnega varstva, se je v imenu vlade zahvalil
pobudnikom za organizacijo tega posveta in obljubil, da bodo čim
več priporočil, stališč, predlogov s tega posveta poskušali
uresničiti v Svetu vlade za socialno varnost. Menil je, da je ta svet
v preteklih letih posvetil izredno skrb nacionalnemu programu
socialnega varstva in predlogu zakona o družini; vsak čas bo na
vrsti tudi predlog zakona o nacionalnem programu stanovanjske
gradnje.

Domovi starejših občanov bodo še naprej zanimivi za tiste, ki
želijo živeti med sovrstniki ali pa zaradi različnih vzrokov ne morejo
živeti v svoji družini. Vendar bo v domovih največ 5% prebivalstva.
Posebna pozornost pa naj velja ustanavljanju dnevnih centrov,
kjer bi starejši preživljali del dneva, bili oskrbovani s prehrano, z
zdravstvenimi storitvami in bi sodelovali v interesnih dejavnostih.
Človek se uči od rojstva do smrti. V 44. priporočilu omenjeniti
dokumentov je zapisano, da bi morali razviti take izobraževalne
programe, v katerih bi starejši strokovnjaki sodelovali kot učitelji,
svetovalci, sodelujoči raziskovalci. Namreč, starejši potrebujejo
znanje, ga pa lahko tudi ponudijo. Pri nas poteka program za
pripravo upokojencev na upokojitev. Vsekakor pa kaže podpirati
univerzo za tretje življenjsko obdobje, za kar tudi družba prispeva
del sredstev. Zato gre tudi raziskovanju velika podpora.
Priporočilo, ki je namenjeno raziskovanju, prav posebej poudarja,
da je tudi z nacionalnega vidika treba odkrivati genetske vplive,
učinke bioloških, medicinskih, kulturnih, ekonomskih,
demografskih, socialnih in vedenjskih dejavnikov v starosti.
Ugotovitve raziskav so potrebne izvajalcem programov, da bi jih
lahko izboljšali tudi zaradi mednarodnega sodelovanja. Zato je
tudi poseben poudarek namenjen izobraževanju kadrov, ki delajo
s starejšimi ljudmi.

Svet je doslej sprejel tudi poseben okvirni program, ki bo skupaj
s civilno družbo pripomogel h kvalitetnemu življenju starejših. Leto
1999, posvečeno starejšim, bo prav gotovo čas za premislek,
kako pomagati zlasti tistim, ki teže preživljajo svojo starost. Tu
ZDUS že zdaj opravlja izredno pomembno delo.
Ob koncu je še posebej poudaril prizadevnost sveta, ki je tudi
zaradi pluralne interesne sestave zelo občutljiv za področje
socialne politike, zdravstva, skratka, prav tistih najbolj občutljivih
vprašanj, ki jih živo spremlja skozi zakonodajne postopke, saj
zadevajo preživetvene interese starejše generacije.
Jože Globačnlk, predsednik DeSUS, je pozdravil odločitev
predsednika državnega sveta, da skliče ta posvet, ter izrazil
prepričanje, da je Združenje seniorjev Slovenije naravnost
poklicano, da oblikuje svoja stališča o posameznih in celovitih
problemih staranja. Povsem podpira stališča združenja, ki ostarelih
ne šteje za odslužene, saj lahko s svojim znanjem in izkušnjami
koristno prispevajo na vseh področjih gospodarskega in javnega
življenja. Kot subjekt civilne družbe je združenje sposobno vplivati
na obnašanje in odločitve političnih in parlamentarnih strank.
Potiskanje starejše generacije na obrobje družbenega dogajanja
se po njegovem mnenju opazi vsepovsod, še posebej v postopkih
kandidiranja za politične funkcije. Primeroma je zato navedel
dejstvo, da od 30 % starejših volivcev uspe priti v mestni svet
Ljubljane le 4,4 % svetnikov. Podatki nedvomno kažejo na
odrivanje starejše populacije na politično obrobje in na delitev
med stare in nestare.

Mediji bi morali obsežneje informirati javnost o aktivnem življenju
starejših ljudi, te pa še posebej osveščati. Predstavnica Evropske
unije je ob preučevanju 14 slovenskih institucij, glede uveljavljanja
zdravstvenih in socialnih pravic, ugotovila, da imamo v zakonih
še kar veliko dobro zapisanega, vendar pešamo pri izvajanju.
Dosti premalo pa je glede pravic informirana javnost, še zlasti
starejša.
Dokumenti opozarjajo tudi na potrebo dostojanstva do starejših
ljudi, zlasti ko gre za njihovo posebno in pravno varnost. Pogosto
odločajo o starem človeku stroka ali svojci, človek sam pa prav
malo. Odpraviti je treba diskriminacijo do starejših, omogočiti pa
enake možnosti pred upokojitvijo glede prekvalifikacije, socialne
varnosti in postopnosti upokojevanja.
Za ohranjanje aktivnega psihosocialnega stanja in primernega
zdravja starejšega človeka je pomembna aktivnost v upokojenskih
organizacijah, združenjih seniorjev itd.; nadvse koristno je tudi
sodelovanje starejših strokovnjakov v raznih vladnih in nevladnih
organizacijah, s čimer bi prispevali pomemben delež k razvoju
zlasti socialnega varstva starejših.

Zato moramo ustanovitev Demokratične stranke upokojencev
Slovenije razumeti kot reakcijo na obnašanje političnih strank do
skoraj 1/3 volilnega telesa, ki ga predstavlja starejša generacija.
Res je sicer, da nobena od političnih strank programsko ne
zanemarja problemov starejših, vendar odločanje naj bi šlo mimo
vpliva starejših. Ali ni normalno, da seniorji tudi politično
enakovredno soodločajo o stvarnih pravicah državljanov, zlasti o
pravicah, ki gredo starejšim.

V Sloveniji, je menila podpredsednica Žiberna, smo zadovoljni, da
je vlada decembra 1997 sprejela program socialnega varstva za
starejše do leta 2005, kjer so poudarjene pomoč na domu, domska
oskrba in druge naloge, žal, pa ni programa zdravstvenega
varstva, stanovanjskega programa in ne programa izobraževanja.

Svoje razmišljanje je sklenil s prepričanjem, da nas prej ali slej
čaka čas, ko bodo odločitve vse manj odvisne od strankarskih
centrov in bodo v ospredju vezi in vplivi organizacij civilne družbe.
Politično levo, desno, konzervativno, socialistično, reakcionarno
in tako dalje takrat ne bo več funkcioniralo. Tudi vašemu združenju
bo takrat laže, dotlej se bomo pač borili.

Škoda je, da vse pogosteje slišimo pripombe, češ da smo
upokojenci v breme družbe. Resnica je drugje: premalo se ceni
naše prejšnje in tudi sedanje delo, ki v mnogočem pomaga mlajši
generaciji.

Branko Omerzu, državni sekretar v Ministrstvu za delo,
družino In socialne zadeve, je predstavil program razvoja
varstva starejših oseb na področju socialnega varstva v Sloveniji
do leta 2005, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve , upoštevaje vsa sodobna strokovna načela, in
ob projekciji spreminjanja starostne strukture prebivalstva v
Sloveniji.

Kaj pričakujemo v letu 1999? Z državnimi in drugimi strokovnimi
institucijami moramo oceniti položaj starejših ljudi v naši družbi in
izvajanje zakonov in programov, moramo pa tudi pospešiti različne
oblike sožitnega medgeneracijskega sodelovanja. Seveda, se
morajo aktivnosti nadaljevati tudi na lokalni ravni.Kajti tod se lahko
neposredno udejanjajo vse aktivnosti, ki prispevajo k zadovoljnemu
in kar najbolj zdravemu življenju starejših generacij današnjega in
jutrišnjega dne, je še dodala.
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Program je sprejela vlada konec leta 1998 po predhodni obravnavi
številnih strokovnjakov vladnih institucij in civilne družbe, med
njimi sta tudi Zveza društev upokojencev Slovenije in Svet vlade
Republike Slovenije za socialno varnost.

razpršena in pomoč prihaja občasno ali po dogovoru. Varovana
stanovanja pa so namenjena predvsem tistim, ki praviloma
potrebujejo stalno pomoč (24 ur na dan); kriteriji za sprejem v
tako stanovanje so enaki kot za sprejem v dom.

Program je sestavljen iz dveh delov: prvi del zajema razvoj
institucionalne mreže, drugi del pa opredeljuje razvoj organiziranih
storitev v bivalnem okolju.

Nadaljnja oskrba starejših se zagotavlja tudi v stanovanjih,
stanovanjskih domovih oziroma stanovanjskih hišah za stare,
kjer so samo manjša stanovanja za starejše ljudi z lastnim
gospodinjstvom. Pri vseh oblikah pomoči na domu zagotavljajo
občine mrežo javnih služb za pomoč na domu, lahko pa podeljujejo
koncesije na osnovi mnenja socialne zbornice.

Pri dograjevanju mreže institucionalnega varstva v javnih zavodih
in koncesionarskih oblikah bo treba spodbujati tudi razvoj zasebnih
iniciativ. V obdobju do leta 2005 želimo vključiti 4,5% starejših od
65 let v institucionalno varstvo, je dejal državni sekretar.

Storitve v bivalnem okolju so zelo različne. Predvsem govorimo o
mobilnih oblikah pomoči, namenjenih prevozu ljudi ali dostavi
življenjskih potrebščin na dom, dostavi dnevnih obrokov, živil iz
trgovine ipd.

Program posebej poudarja organizirane storitve v bivalnem okolju,
ki naj se načrtujejo usklajeno z razvojem institucionalnega varstva.
Z novimi organizacijskimi oblikami, metodami in tehničnimi
rešitvami je možno doseči številne cilje varstva in pomoči
starejšim. Delno socialno oskrbo si lahko starejši zagotovijo sami
ob solidarnostni pomoči v bivalnem okolju; v teh primerih ni
potrebna popolna socialna oskrba v ustanovi. Tovrstna pomoč
zajema 15 % starejših od 65 let.

Dalje obsega pomoč na domu tudi zdravstvene storitve, osebno
nego, gospodinjsko pomoč, socialno kontrolo in socialno pomoč.
Zanimive so tudi storitve na daljavo prek telekomunkacijske
tehnologije. Te storitve so namenjene pozitivni socialni kontroli,
nujnemu klicu ali informacijsko koordinacijski vlogi. Predvidenih je
10 centrov, ki bi delovali prek telekomunikacij; v Ljubljani, Celju in
v Mariboru že deluje tak center, načrtovani pa so še v Murski
Soboti, Kranju, Kopru, Novem mestu, Novi Gorici, Slovenj Gradcu
in Krškem. S temi centri bo vzpostavljen nacionalni informacijskih
sistem, ki bo omogočal preglednost socialnih potreb in storitev za
starejše.

Pri načrtovanju celovitega varstva starejših s področja socialnega
varstva je treba težiti k zadovoljevanju materialnih, pa tudi drugih
socialnih potreb, zlasti potreb po medčloveških odnosih, kajti
osamljenost in marganiziranost starih, ki prehaja v brezciljno
doživljanje starosti, zelo zmanjšuje učinek materialne in
zdravstvene oskrbe starih in povzroča psihosomatska obolenja.

Na osnovi pozivov za predložitev vlog glede financiranja
predvidenih investicij se je ministrstvu odzvalo kakih 80 občin.
Ministrstvo je na osnovi opredeljenih kriterijev odločilo o prvih
prioritetah za investicije.

Program razvoja varstva starejših izhaja iz osnovnih strokovnih
načel, kot so: načelo celovitosti obravnave starega človeka, načelo
pluralnosti izvajanja oskrbe, načelo ohranjanja in doseganja večje
kakovosti življenja starejših, načelo enakosti v dostopnosti različnih
oblik oskrbe, načelo enakomerne razporeditve mreže varstva
po državi, načelo avtonomnosti - možnost samostojne oblike
oskrbe, načelo gospodarnosti, načelo integiranosti v socialno in
urbano naselje ter načelo fleksibilnosti posameznih storitev.

Pri določanju konkretnega vrstnega reda investicij na podlagi
kriterijev (enakomerna porazdelitev kapacitet, sofinanciranje
občin, racionalnost kapacitet, prijaznost bivalnega okolja ...) in
točkovanja je bila upoštevana tudi ekonomska upravičenost,
funkcionalna ustreznost in stopnja pripravljenosti investicijske
dokumentacije. Prva prioriteta za domove starejših občanov je
bila določena v občinah Ljubljana, Ljutomer, Logatec, Maribor,
Ravne, Trebnje. Prioriteta za dnevne centre pa upošteva občine
Celje, Črnomelj, Zagorje ob Savi, Kranj in Lendavo. Trenutno se
dograjuje dom starejših občanov v Trebnjem in Šentjurju pri Celju;
jeseni 1998 pa se je začela gradnja v Logatcu.

Posebej je predstavil razvoj mreže institucionalnega varstva.
Konec leta 1996 je bilo v Sloveniji v splošnih in posebnih socialnih
zavodih (domovih za starejše) 13.282 mest, kar glede na število
prebivalcev v Sloveniji zadošča le za 4,2 % starejših od 65 let.
Toda v začetku leta 1996 je živelo po domovih le 3,8 % starejših,
kajti del razpoložljivih mest je bil namenjen mlajšim, duševno
motenim invalidom in drugim. Pri programu razvoja varstva
starejših se izhaja iz sedanjega in pričakovanega števila te
populacije. Konec leta 1996 je bilo v Sloveniji 12,9 % starejših od
65 let, leta 2005 bo te populacije 14,8 % in leta 2020 pa že 19,4 %.
Upoštevaje take potrebe, bo treba do leta 2005 zagotoviti 3800
dodatnih mest za starejše, od tega 1500 mest v javnih zavodih,
Prav toliko prek koncesij in 18 mest v zasebni dejavnosti. Ob tem
velja opozoriti, da za varstvo na osnovi koncesij veljajo enaka
merila in kriteriji kot za javne zavode; ministrstvo določa cene in
nadzira dejavnost.

S programom varstva starejših do leta 2005 se najbolj dejavno
vključujemo, ne samo v mednarodno leto starejših, temveč v
celovito skrb za starejše na področju socialnega varstva, ki ga
tudi dejavnostno že uresničujemo, je sklenil svojo uvodno razpravo
državni sekretar.
Go|mlr Komar, član predsedstva Združenja senlorjev
Slovenije, je predstavil dosedanji razvoj in delo združenja ter
njegove cilje in usmeritve.

Posebna skrb velja razvoju omrežja organiziranih storitev v
bivalnem okolju; prve oblike pomoči starejšim na domu so se
začele uvajati že v 80. letih. Pomoč na domu je organizirana zlasti
v
okviru domov za starejše, centrov za socialno delo in pa v
okviru programov javnih del. Pomembna je tudi organiziranost
samopomoči. Uvajanje zunajinstitucionalnih oblik pomoči starim,
bolnim in invalidnim osebam je odraz težnje po individualizaciji in
ohranjanju avtonomije posameznika, vezanega na njegovo bivalno
okolje.
Več vrst je teh oblik pomoči: stanovanjsko varstvo (znotraj
n
l'h dnevni centri, ki dopolnjujejo in tudi razbremenjujejo družinsko
°skrbo in se praviloma izvajajo v institucijah), stanovanja za stare
ln
upokojenska stanovanja. Tu moramo razlikovati med stanovanji
?a s,ar
e in varovanimi stanovanji. Stanovanja za stare so večinoma

V začetku leta 1992 se je na pobudo Agencije za management
sestala ožja skupina ljudi, ki je v naslednjem letu na skupščini
ustanovila Združenje seniorjev Slovenije. Po Evropi in tudi drugje
že dlje poznajo podobna združenja. Naše združenje vodi želja
ponuditi svoje znanje, bogate izkušnje in poslovne kontakte vsem
tistim, ki to potrebujejo.
Sprva je delovanje združenja financirala Agencija za management. V zadnjem času smo z obširnejšim vključevanjem priznanih
slovenskih podjetij v kolektivno članstvo - teh je približno 50 zagotovili kritje dela stroškov združenja.
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Povzetek razprave

Združenje deluje šesto leto kot prostovoljna, nevladna in
nepridobitniška organizacija; v svojih vrstah združuje visoko
usposobljene strokovnjake in managerje, ki so se že upokojili ali
pa so temu blizu. Ti strokovnjaki so pripravljeni posredovati svoje
obsežno znanje, bogate izkušnje in visoke reference
gospodarskim, vladnim in drugim subjektom z različnimi oblikami
sodelovanja. Svoje poslanstvo učinkovito opravljajo tudi preko
območnih združenj, pa tudi prek ustreznih mednarodnih povezav
s sorodnimi evropskimi združenji, predvsem v Nemčiji, Franciji,
na Madžarskem, v Italiji in še kod.

Lidija Apohal, državna sekretarka v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, se je posebej dotaknila nekaterih
možnosti in nalog za uresničevanje programa skrbi za starejše
na področju socialnega varstva. Pri tem je opozorila, da je
pomembno, da ta program ne ostane edina skrb za starejše
osebe.
Zadostne uresničitve programa ne bo, če ne bo ustrezne
povezanosti s programi aktivnosti in ukrepov tudi na drugih
področjih, kot sta zdravstvo in stanovanjska politika. Izredno
pomembna je tudi povezava z reformo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki bo omogočila socialno varnost in
stabilnost starejšim osebam.

Kot posebni eksperti za posamezna področja gospodarskih in
družbenih dejavnosti delujemo, je dejal, na podlagi poslovnika za
opravljanje ekspertnega delovanja in v skladu z določili našega
kodeksa Združenje želi doseči čim tesnejšo povezanost svojih
ekspertov s slovenskim gospodarstvom ter državnimi resorji,
ministrstvi in uradi Vlade Republike Slovenije. Eksperti ponujajo
strokovno pomoč in svetovalno delo zlasti pri vodenju
gospodarskih družb, dalje pri ekspertnih mnenjih in študijah, pa
ob sodelovanju pri projektih ali vodenju projektov, izobraževanju,
pri arbitraži med delodajalci in delavci v njihovih medsebojnih
odnosih ali sporih.

Novi pokojninski zakon želi upoštevati temeljna načela, kot so
zlasti: varovanje pridobljenih in tudi pričakovanih pravic, načelo
proste izbire in predvsem postopnost pri uveljavljanju vseh
sprememb, kar bo zavarovancem omogočalo lažje prilagajanje
novostim pokojninskega sistema.

Pri vsem tem je treba omeniti učinkovito strokovno pomoč, ki
nam jo je nesebično ponudila Gospodarska zbornica Slovenije s
svojo organizacijsko strukturo območnih zbornic. Prav preko teh
smo organizirali že 10 delujočih območnih Združenj seniorjev
Slovenije; tako nekatera bolj, druga manj uspešno promovirajo
dejavnost združenja v vseh njegovih pojavnih oblikah.

Nato je državna sekretarka namenila še nekaj besed uresničevanju
socialnega varstva starejših. Sprejem tega programa je sprožil
pravo gibanje v večini slovenskih občin; številne med njimi so po
vzoru vladnega programa pripravile svoje programe socialnega
varstva starejših. V teh programih so opredeljevale zlasti tiste
oblike, ki so najbolj primerne v posameznem okolju.

Od leta 1998 izdajamo interno glasilo "Senior", preko katerega
tekoče in podrobno obveščamo svoje članstvo, je dejal.

Med tem pa se lani sprejeti vladni program kar pospešeno
uresničuje, denimo širitev domskih kapacitet za institucionalno
varstvo starejših ljudi. Na predkoncesijski razpis ministrstva je
prispelo 28 vlog, med temi je bilo 22 kar ustreznih. Po natančnem
pregledu vlog kaže, da so vloge iz Logatca, Črnega Vrha nad
Idrijo, Maribora in Črenšovcev še najbolj primerne za prijavo na
razpis že v letu 1999. Naslednje tri zelo resne vloge za koncesijo
iz Ormoža, Ljubljane in Pesnice bodo na vrsti kakšno leto kasneje.
Tako se bo v prihodnjem letu z odprtjem dveh novih domov v
Šentjurju pri Celju in v Trebnjem ter ob uspelem prvem razpisu za
podelitev koncesij razširila mreža domskega varstva za 500 mest.

Združenju je Ministrstvo za gospodarske dejavnosti junija podelilo
status društva, ki deluje v javnem interesu. S tem je ministrstvo
nedvoumno potrdilo, da pričakuje od nas učinkovito pomoč v
slovenskem gospodarstvu, za združenje pa pomeni ta status
tudi poglobljeno povezovanje z ministrstvom ter tudi finančno
podporo našemu delovanju.
V nadaljevanju je navedel še nekatere razvojne usmeritve:
1. Znanje in izkušnje starejših ljudi je treba čim bolj uporabiti za
pomoč pri razvoju državne ekonomije in družbe kot celote.

Mislim, da gre tu za precej hitro širitev kapacitet, ki jim bo
zdravstvena zavarovalnica težko sledila, saj mora prispevati kar
40% vseh potrebnih sredstev za delovanje domov za starejše.
Odpiranje dodatnih možnosti socialnega varstva starejših se kaže
tudi v predlogu sprememb zakona o socialnem varstvu, ki naj bi
omogočil nepridobitniško opravljanje teh storitev.

2. Z vrstami seniorskih izobražencev se da učinkovito udejanjati
idejo vseživljenjskega učenja in vseživljenjske izmenjave
znanja.
3. Združenje seniorjev lahko veliko pomaga pri procesih
izboljšanja poslovanja, pri procesih približevanja Evropski uniji,
dalje lahko pomaga malim in srednjim podjetjem pri uvajanju
tehnične regulative v finančnih zadevah, pri finančnih projektih,
pri uvajanju sistema kakovosti ISO 9000, pri sprejemanju
okoljevarstvnih predpisov in standardov ISO 14.000 itn.

Program varstva starejših izrecno poudarja potrebo po različnih
oblikah pomoči, poudarjajoč dejstvo, naj starejši ljudje, ostanejo
čim dlje v svojem domačem okolju. Zato bodo vsi novi domovi
imeli tudi dnevne centre za tiste, ki bodo v dom prihajali samo
prek dneva. V kratkem lahko pričakujemo pričetek delovanja
desetih novih dnevnih centrov; iz tega programa sta prav zdaj v
gradnji dva: v Lendavi in v Izlakah. Občutni so tudi premiki pri
širitvi službe pomoči na domu kot eni najbolj aktualnih perspektivnih
alternativ. V preteklosti je ta pomoč potekala izključno prek javnih
del. Ta čas izvaja prek javnih del pomoč na domu okoli 6oo oseb.
Poleg teh se je septembra lani redno zaposlilo za izvajanje teh
storitev 128 oseb. Interesa pa je še več. V letu 1998 je ministrstvo
v okviru zagotovljene porabe zagotovilo 64 občinam sredstva za
te namene. Ministrstvo je omogočilo za potrebe socialnega varstva
starejših tudi porabo sredstev iz programa aktivne politike
zaposlovanja. Tako se je poleg že omenjenih 128 zaposlilo v
javnih službah še 53 negovalcev ali pomočnikov na domu. Za

4. Pomembne so tudi možnosti sodelovanja pri razvojnih
programih lokalne samouprave.
5. Vse bolj nujna se kaže uporaba neodvisnih ekspertnih skupin
za strokovno podporo posameznim nalogam v podjetjih ali v
institucijah, kot so, na primer: resorji vlade za razne projekte,
Gospodarska zbornica Slovenije s celotnim zborničnim
sistemom in druge oblike javnih institucij.
Pri uresničevanju začrtanih ciljev pa bo treba rešiti kar celo vrsto
odprtih vprašanj, je še dodal.
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pomoč na domu se izvajalci primerno usposabljajo prek
verificiranih programov.

tolarjev, in teh je zmeraj več.Tu so tudi mnogi upokojenci. Na vrhu
je bogata politična in ekonomska elita - jara gospoda.

Nadalje je državna sekretarka posebej predstavila še funkcijo
centrov za pomoč na domu. Ti naj bi spodbujali in koordinirali to
pomoč. Tako centri za pomoč ne zagotavljajo pomoči na domu,
pač pa so vez med različnimi izvajalci pomoči in tistimi, ki to
pomoč potrebujejo. Ravno zaradi tega mislimo, da je deset regijskih
medobčinskih centrov za Slovenijo popolnoma dovolj in bi bilo
neracionalno postavljati, kakor se kažejo težnje, take centre v
vsako občino. Pa tudi nujno potrebna tehnologija, ki mora
omogočati centru alarmni sistem za klice na pomoč, je izredno
draga.

Med dejavniki tveganja, kot so kajenje, alkohol, nezdrava
prehrana, telesna neaktivnost, in ki vplivajo na srčna obolenja,
kapi, rakasta in druga obolenja, kaže, da naš narod najbolj ogroža
kajenje; le četrtina vprašanih ne kadi. Uživalcev alkohola je kar 60
%. Dovolj kritična je tudi nezdrava prehrana s še zmeraj preveč
govejega in svinjskega mesa. Polnozrnati kruh si, npr. kupujejo
samo tisti, ki imajo denar. Telesno aktivnih je komaj kakih 20 %
Slovencev.
Nasploh pa moški živijo bolj rizično kot ženske; skoraj dve petini
moških se srečuje z dvema ali tremi dejavniki tveganja, medtem
ko je med ženskami takih le dobra petina. Pri številu zaznanih
bolezenskih sindromov pa seje razmerje med spoloma spremenilo
v škodo žensk. Rezultati raziskave dejavnikov tveganja so za
slovensko populacijo zaskrbljujoči, saj Slovenija z dejavniki
tveganja presega Evropo.

Zelo odmevno pozornost pa so po mnenju Apohalove vzpodbudila
varovana stanovanja, ki so namenjena izključno eni ali dvema
starejšima osebama, nikoli širši družini. Ta stanovanja so v vseh
svojih značilnostih prilagojena zahtevam za bivanje starejših, ki
jim je po potrebi zagotovljena nega in pomoč 24 ur na dan. Čeprav
ta stanovanja neposredno ne sodijo v pristojnost ministrstva, se
vzpodbuja tudi ta način socialnega varstva, ki je v tujini zelo razvit
in v številnih primerih nadomešča domove za starejše. Tako se v
Šentjerneju ob domu za starejše gradi 14 varovanih stanovanj, ki
bodo v lasti občinskega stanovanjskega sklada. Za enak namen
je rezervirana lokacija ob novem domu v Trebnjem. Ministrstvo je
pripravilo tudi poseben projekt izgradnje 87 varovanih stanovanj
za 115 stanovalcev na različnih lokacijah v Posočju. Ta stanovanja,
ki veljajo kot pilotni projekt za celotno Slovenijo, bodo v lasti
stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Za tovrstno gradnjo
se zanimajo kar številne občine. Potrebna bo organizirana gradnja,
zato so pri Urbanističnem inštitutu Slovenije naročene posebne
smernice za gradnjo in tudi upravljanje teh stanovanj. Novi predlog
pokojninskega zakona pa predvideva, da naj bi se tudi sredstva
stanovanjskega sklada Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje delno usmerjala za gradnjo varovanih stanovanj.
Dovolj smotrno je, da se javni zavodi zavzemajo za varovana
stanovanja prav v svojem okolju zaradi prenekaterih razlogov.

Zelo problematična se kaže hipertenzija zlasti pri starejših. Ta
zajema kar 50% te populacije. Druga preteča nadloga je povišan
holesterol v krvi, ki ga ima kar 51 % omenjene populacije. Zelo
pogoste so tudi poškodbe hrbtenice, sklepov. Dovolj značilna je
tudi kronična utrujenost, depresija. Vsi ti bolezenski pojavi so zelo
blizu resnim srčnim boleznim ali možganski kapi. Za bolnike po
možganski kapi pa ugotovitve kažejo, da gre za najbolj nesrečne
ljudi. Zakaj? Po srčnem infarktu se bolniki nekako rehabilitirajo, se
vrnejo na delo, tudi k najbolj zahtevnemu, tudi v politiko, medtem
ko je človek po možganski kapi kar odrinjen na obrobje socialnega
in političnega življenja.
Raziskava je pokazala silno težke razmere, nad katerimi se
morata zamisliti zlasti Ministrstvo za zdravstvo in Ministrstvo za
socialo, je pribil prof. Vreg.
Jože Dolenc, upokojenec, je opozoril na statistično košarico, ki
zasleduje življenjske stroške. Po zgledu tujine bi kazalo tudi pri
nas upoštevati posebne statistične košarice za upokojence, ker
je ta popolnoma drugačna od povprečne. Statistična košarica
upokojencev bi prav gotovo lahko marsikaj povedala vladi, ki
pripravlja nove ukrepe v zvezi z zdravstvom.

Sicer pa je ministrstvo sofinanciralo tudi različne druge programe
tako imenovanih nematerialnih pomoči starejšim, ki jih je opravljalo
13 različnih izvajalcev; večinoma gre za programe pomoči in
samopomoči starejšim ljudem v različnih stiskah, za
preprečevanje osamljenosti itd.
Sklepne misli je državna sekretarka namenila prepričanju, da bo
uresničevanje programa intenzivno potekalo tudi v bodoče; v
proračunu za prihodnje leto je predvidena milijarda tolarjev
investicijskih sredstev, kar naj bi omogočalo izvedbo predvidenega
Programa. Seveda, pomembno je, da se uresničuje različnost
Programov, upoštevajoč načelo proste izbire, ki jo je treba vpeljati
skozi nacionalni program socialnega varstva; ta šele omogoča,
da bomo dejansko lahko govorili o tem, da je na področju
socialnega varstva udejanjena pravica avtonomije starejših ljudi.

Boris Šuštaršlč, državni svetnik, je menil, da je skrajni čas, da
začenjamo razmišljati o novih civilizacijskih rešitvah, ne samo za
invalide, ampak tudi za starejše ljudi. Zato zasluži Združenje
seniorjev najširšo podporo za nadaljnje dejavnosti.
Nato je spregovoril o problemih zdravstvenega varstva ter opozoril
na že kar vznemirljivo število umrlih za možgansko ali srčno
kapjo, umrlih v najbolj ustvarjalnih letih. Tovrstna prezgodnja
umiranja so tudi zaradi spregledanih simptomov v zdravstvu;
simptomi se ne analizirajo pravočasno in pomoč je prepozna. Da
bi se smrti ali težkim parezam izognili, je treba bolnike pravilno
obravnavati v prvih urah možganske kapi in ne čakati po
tradicionalnih kriterijih nevrologije.

Dr

- France Vreg, profesor In raziskovalec na Fakulteti za
družbene vede, je predstavil nekatere rezultate raziskave o
kvaliteti življenja, ki so jo opravili na tej fakulteti, sodelovali pa so
tudi Institut za socialno raziskovanje, Univerzitetni klinični center
in profesorji z Medicinske fakultete, ki se ukvarjajo z gerontologijo.

Drugo zelo delikatno zadevo ponujajo nekateri oblikovalci
sprememb zdravstvene zakonodaje, ki želijo doseči zmanjšanje
zdravstvenega varstva za starejše kronične bolnike. Morda je to
pravi? Ampak, če je to prav, potem je treba preprečiti, da ne bi bilo
toliko starejših kroničnih bolnikov. Seveda, rizičnim faktorjem, o
katerih je tekla beseda, je treba posvečati mnogo več pozornosti.

Raziskava je pokazala, da je s kvaliteto življenja povezano
zadovoljstvo in da Slovenci dajejo prednost zdravju, ki ga doživljajo
kot najvišjo vrednoto. Na drugem mestu je družina, delo je na
tretjem, sledijo prijatelji, itd. Zelo nizko so rangirani vera, ideološki
Projekti, najnižje pa politika. Za srečne se je odločalo 60 %
v
Prašanih, ki ocenjujejo, da so srečni tisti, ki jim mesečni prihodek
Presega 100 tisoč tolarjev. Ne preveč srečnih ali celo nesrečnih
ie tretjina Slovencev, njihov mesečni dohodek ne dosega 50 tisoč

Posebej je še poudaril, da se premalo zavedamo pravice do
razpolaganja z lastnimi zdravstvenimi podatki. Mislim, da imamo
pravico, je dejal, da se v sistemskih zakonih, ki danes urejajo
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smo tudi nerazumljivim odločitvam. Tako se je delež za dodatno
zavarovanje povečal za 100 %, ne da bi se pridobila kakršna koli
nova pravica; nekatere se celo zmanjšujejo; zdravila, denimo,
begajo z ene liste na drugo. Te stvari starejši generaciji prav
gotovo niso v prid. Prijazna država je dolžna omogočiti srečno
življenje generacijam, ki so svoje dodelale, je še dejal na koncu
svoje razprave.

baze zdravstvenih podatkov, tako uredi, da bodo ljudje, še posebej
starejši, razpolagali s svojimi zdravstvenimi podatki, ki se
obdelujejo po zakonski in strokovni poti in tako podprli pravočasne
ukrepe v korist ohranjevanja osebnega zdravja. Da bi dosegli
praktični cilj, ne bi bilo treba novega denarja, kajti že ta, ki se
namenja za nezakonito kartico zdravstvenega zavarovanja,
povsem zadostuje, da bi vpeljali zakonito zdravstveno kartico, ki
bo zajemala poleg administrativnega tudi zdravstveni nabor
podatkov. Pogoj je laserska in ne čipna tehnologija, ki nima dovolj
tehnoloških zmogljivosti, je še dodal državni svetnik.

Marija Bezovšek, članica Združenja senlorjev Slovenije, je
govorila o športnem udejstvovanju starejše generacije, še posebej
o tako imenovanem seniorskom turizmu; oboje bi moralo
dopolnjevati življenje generacije tretjega obdobja. Prav starejša,
upokojenska generacija je povsod v razvitih državah zelo
pomemben del turistične populacije. Znano je, da k nam prihaja iz
tujine velik del starejših turistov.

Aleš Mlžlgoj, generalni direktor Medex-lnternational
d.d.Ljubljana, je opozoril na nerazumevajoče in celo odklonilne
odnose do fundacij. Seveda, o fundacijah vemo kaj malo, saj jih
50 let pri nas ni bilo. Potrebne so v ta namen učinkovite informacije,
ki naj bi osvestile našo kapitalsko javnost.

Kako pa je s tem pri nas? Lani je Zavod za statistiko izvedel
anketo o turističnih navadah prebivalcev Slovenije, pa tudi o tujih
turistih. Pokazala sta se dva značilna podatka. Povprečna starost
naših turistov, ki prebivajo vsaj eno noč zunaj svojega stalnega
prebivališča, dosega 33 let; gre za relativno nizko starost. Tuji
turisti v Sloveniji pa dosegajo povprečno starost 44 let.

Jože Zakonjšek, podpredsednik Združenja senlorjev
Slovenije, je govoril o vprašanjih, ki bi jih kazalo bolj osvetliti in
vključiti v sklepe posveta.
Najprej je omenil medgeneracijski odnos, ki se še preveč odraža
v miselnosti: starejša generacija, pomoči potrebna, nasproti aktivni
generaciji, ki s proizvodnjo dobrin prispeva k dohodku. Tako
medgeneracijsko razmerje je treba kvalitetno preurediti tako, da
bi se povsod - na raziskovalni in izvedbeni ravni - pokazalo na
stvarno medsebojno soodvisnost. Prav pokojninska reforma velja
za projekt soodvisnosti generacij, upokojenih in aktivnih, ki pa
bodo nekoč tudi upokojeni. Vsi pa smo odvisni od tega, ali bo
ekonomska rast in politična stabilnost dovoljevala, da bi uživali
sadove svojega dela.

Je pa izredno pomembno, da bi bila starejša generacija dejansko
aktivna tudi na področju turizma, kajti tu ne gre samo za rekreacijo
in šport, gre tudi za preventivno zdravje. Med spoznavanjem
naravnih in kulturno zgodovinskih znamenitosti je zelo koristno
druženje.

Dalje je povzel misel o nujnosti vključevanja modrosti starejših na
področju političnega odločanja, saj gre za najmanj tretjino
generacije, ki se nekako odteguje političnemu odločanju in
sodelovanju pri oblikovanju razvojnih zasnov.

Turistična dejavnost je pretežno zgoščena na štiri poletne mesece.
Zaradi tega bi toliko bolj morale turistične organizacije pripravljati
posebne programe za čas zunaj glavne turistične sezone,
upoštevaje tudi nižje cene za starejše ljudi, da bi se na ta način
čimbolj vključevali v turistična gibanja. K nižjim cenam bi sodili tudi
popusti pri vstopnicah za muzeje, galerije itd., saj se često mnogi
izletniki zaradi visoke vstopnine izognejo ogledom te ali one
znamenitosti.

Kot nujnost se kaže potreba po tako imenovanih longitudinalnih
raziskavah. Ni dovolj anketa, presek enega leta ali enega meseca.
Treba je raziskave ponavljati, tako kot se ponavljajo ankete o
slovenskem javnem mnenju. Šele dolgoročne raziskave bodo
dale osnovo za oceno uspešnosti ali neuspešnosti neke politike,
pokazale bodo določene prioritete v medsebojnih razmerjih, ki bi
jih bilo treba spremeniti.

Največje število starejših turistov izkorišča stacionarni turizem v
zdraviliščih, ki imajo zelo dober posluh za sodelovanje z našim
združenjem. Tu smo dosegli že posebej prirejene in prilagojene
programe; termalna zdravilišča tu izstopajo. Ustrezno bi bilo treba
zainteresirati starejše tudi za klimatska zdravilišča. Za starejšega
človeka je neobhodno, da se vsaj del leta giblje v zdravem,
neosnaženem okolju.

Svoje razmišljanje je končal s polemičnim sporočilom, namreč da
se v naših dokumentih pogosto pojavlja beseda pomoč. Seveda,
pomoč je nujna, za nekatere sloje praktično edini način preživetja.
Vendar za večino starejše generacije je treba - bolj kot pomoč poudarjati potrebo po nadaljnjih aktivnostih prek oblik, o katerih
se je že dosti govorilo.

Zveza društev upokojencev Slovenije premore en sam hotel,
namenjen upokojencem - v Izoli. Hotel je veliko premajhen, da bi
zadovoljil vse potrebo. So pa po Sloveniji še neizkoriščene
možnosti. Naloga države mora biti, da Rimske Toplice, ki že osmo
leto samevajo, čimprej nameni turizmu. Del teh kapacitet bi lahko
namenila za seniorski turizem. Ni malo tudi počitniških domov, ki
prazni in propadajo. Pa tudi sicer ni malo hotelov, ki zunaj sezone
niso dovolj zasedeni. Z ustreznimi aktivnostmi in s primernimi
programi bi se dalo uporabiti te kapacitete za seniorski turizem.
Razmišlja se celo o ustanovitvi posebne turistične agencije, ki bi
se ukvarjala samo s seniorskim turizmom, kar bi gotovo poživilo
turistične aktivnosti ter vplivalo na boljše zdravje in sploh na višjo
raven kvalitete življenja starejših.

Marjan Oblak, predsednik Koordinacijskega odbora strank
In upokojencev Slovenije, je menil, da bi morali na posvetu
govoriti o tem, kaj storiti, da bi bila generacija tretjega življenjskega
obdobja varna, srečna in da bi zaupala lastni državi.
Pri tem je pomemben novi zakon o pokojninskem zavarovanju,
nič manj pa ne zakon o zdravstvenem varstvu, ki je bil sprejet že
leta 1964; čas ga je že dodobra prešel. Glede na popolnoma novo
ureditev je treba ta zakon povsem prenoviti. Najprej je treba določiti,
kaj je osnovno zdravstveno varstvo, ki mora biti zagotovljeno
vsem: od dojenčka so starčka; potem je treba urediti preventivo
in končno zagotoviti delo javnih zdravstvenih zavodov. Nadalje je
nujna tudi medregijska povezanost zdravstvenih domov, da bodo
laže zagotavljali službo osnovnega zdravstvenega varstva. Priče

Pavel Dollnar, član predsedstva Združenja senlorjev
Slovenije, je še dodatno opozoril na "armado" mladoupokojenih
po letu 1990. Mnogi od teh so še polni življenjske moči. Ti prav
gotovo ne potrebujejo pomoči, prej bi bila potrebna njihova pomoč,
in to na mnogih področjih. Razen tega, da sodelujejo v upravnih
odborih in nadzornih svetih, se lahko s konkretnimi predlogi, s
svojim znanjem in izkušnjami vključujejo v razvojne projekte.
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je za starejšo generacijo izrednega eksistenčnega pomena. V
državni zbor so zato vložili predlog sprememb zakona o
zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu.

Milan Strah, član Združenja seniorjev Slovenije, se je lotil
zanimive teme: načelo naravnega sožitja, ki naj bi vključevalo
vse generacije. Naravo smo doslej samo izčrpavali, naravnih
lepot se moramo lotiti drugače. Najprej se moramo odločiti za
skupno korist. Temu blizu je skrb za ohranjanje in razvoj celotne
reprodukcijske verige. To je mogoče doseči le z delom, od česar
sta odvisna tudi naša družbena in osebna blaginja. Toda v grobi
tržni tekmovalnosti se izgublja učinkovitost starejše generacije.
In potem se dogaja, da je naša generacija vse bolj odvisna od
milosti, premalo pa od učinkovitega sistema.

Vodja posveta dr. Miran Mejak je potem, ko so imenovali komisijo
za pripravo sklepov, izrazil zadovoljstvo, da je posvet pokazal na
problematiko, relevantno za starejšo generacijo, ki ji je treba
zagotoviti kvalitetnejše življenje, k čemur bi nesporno mnogokdaj
lahko prispeval intelektualni potencial Združenja seniorjev. Ponovil
je, da je ta potencial premalo izkoriščen, zato pričakuje, da bo tudi
ta posvet prispeval k temu, da bosta znanje in sposobnost
seniorjev neprimerno bolj uporabljena.

Branko Omerzu je kot generalni sekretar DeSUS poudaril
prizadevanja za primerno ureditev zdravstvenega varstva, kar

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije,
veleposlaništvom Republike Avstrije in Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno
Evropo 5. oktobra 1998 organiziral predavanje o DELOVANJU IN PRISTOJNOSTIH
TER PRAVNIH UČINKIH SODB EVROPSKEGA SODIŠČA IZ LUKSEMBURGA.
Predaval je dr. Peter Jann, sodnik Evropskega sodišča iz Avstrije.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je poleg dr. Petra
Janna še posebej pozdravil tudi nj. ekscelenco veleposlanika
Republike Avstrije dr. Gerharda Wagnerja, namestnika
veleposlanika Zvezne Republike Nemčije Klausa Riedla in dr.
Miroslava Polzerja z avstrijskega inštituta.

Dr. Peter Jann
Zahvaljujem se za vabilo, da lahko danes govorim v vašem
parlamentu ter vam predstavim delovanje Evropskega sodišča.
Temeljna naloga Evropskega sodišča je, da razsoja in ugotavlja
kršitve pogodb. Evropsko sodišče je torej pristojno, da na zahtevo
komisije EU ugotovi, ali je neka država članica kršila ta ali oni
predpis ali zbirko predpisov evropskega skupnega prava, torej ni
izvajala evropskega prava oziroma predpisov Evropske unije in
ali če le-to ni bilo pravilno uporabljeno. To vprašanje je lahko
pomembno tudi pri tretjem velikem kompleksu, ki govori o izvajanju
pravnih predpisov. Gre za predhodne odločitve na 300 področjih.
Vsako sodišče držav članic, tudi prvostopenjsko, ima pravico,
da vpraša Evropsko sodišče za pojasnilo, kako naj interpretira te
predpise, če ni povsem prepričano, da pravilno razume pravo
Evropske unije, ki ga mora izvajati. Sodišče mora interpretirati,
razlagati pravo skupnosti.

Prisotnim je predstavil dr. Petra Janna, sodnika Evropskega
sodišča, pred tem pa ustavnega sodnika Republike Avstrije, ter
njegovo predavanje, ki ga je organiziral državni svet v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico Slovenije, avstrijskim veleposlaništvom
in Avstrijskim inštitutom za Vzhodno in Jugovzhodno Evropo ter
ob podpori dr. Nevena Brandta, svetovalca vlade, ki je tudi dal
pobudo za to posvetovanje.
Predavanje o tem, kako deluje, o čem in kako odloča Evropsko
sodišče, je zanimivo z več vidikov, je dejal, predvsem pa z vidika
našega vključevanja v Evropsko unijo. To terja od nas ne le
poznavanje, ampak tudi uresničevanje predpisov in standardov
EU, saj nas lahko doletijo tudi sankcije, če jih ne bomo spoštovali.
Da je ta problematika resna in zahtevna, nas opozarja primer
naše pritožbe na komisijo Evropske unije, ki zadeva naše
železarje. Zato je toliko bolj koristno, da se iz prve roke seznanimo
o delu in o razsodbah te ustanove. Kot kažejo izkušnje iz drugih
držav članic Evropske unije, lahko pričakujemo, da bo sporov in
sankcij v prihodnje tudi zoper naše gospodarske organizacije in
druge ustanove vedno več.

Te razlage se odražajo v sodbah, ki jih izrečejo sodišča v
posameznih državah oziroma kot jih boste izrekli tudi v Sloveniji.
Gre za izvajanje. Če bi preveč govoril o tem, kako se pravo
Evropske unije lahko izraža v izvajanju notranjih državnih
predpisov, bi se mogoče preveč oddaljil od same teme. V okviru
odločitev evropske komisije, evropskega sveta, evropskega
sodišča o vprašanjih in poprejšnjih odločitvah se vedno znova
dogaja - tako je predvideno tudi v pogodbi - da je treba ugotoviti,
ali je neka odločitev nična ali ne, pomembna ali ne. Glede ničnosti
bi v tej zvezi rad poudaril naslednjo pomembno točko. Razumljivo
je, da je neka uredba, ki jo je izdal nek organ skupnosti, lahko
nična, ker ne ustreza primarnemu pravu. To strukturno zgradbo,
ki jo poznamo na nacionalni ravni med zakonom in ustavo, to
strukturo imamo tudi na ravni Evropske unije. Torej imamo
primarno in sekundarno pravo. Kadar neka uredba ni v skladu ali
je v nasprotju s katero od štirih temeljnih svoboščin oziroma
pravic pogodbe Evropske unije, je taka uredba seveda nična.

Zato so bili na predavanje povabljeni poleg predstavnikov državnih
organov v večjem številu tudi predstavniki gospodarskih družb,
ki so še posebej zainteresirane, da se seznanijo s pravnimi
Predpisi in morebitnimi sankcijami Evropskega sodišča ali
evropske komisije.
Državni svet bo tudi v prihodnje poskušal v okviru svojih možnosti
Ugotoviti čim več koristnih informacij, ki so pomembne za naše
9°spodarstvo in državne organe, je dejal v uvodu predsednik
državnega sveta.

Takšna uredba je lahko nična tudi takrat, kadar je v nasprotju s
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predpise. Vendar splošni recept ne obstaja. Pravno je morda
zanimivo naslednje.

splošnimi pravnimi načeli. Kaj pomeni varovanje zaupnosti,
enakosti? Primer: naše sodišče pravi, da so temeljne pravice
osnovne pravice, kot jih poznamo v naših pravnih redih in jih tudi
spoštujemo, tudi vi v Sloveniji kot članici Sveta Evrope; da so te
temeljne pravice sestavni del prava skupnosti, ker izhajajo iz
tradicije držav članic in so vsebovane v Evropski konvenciji o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Dodati je treba
še nekatera druga pravna načela, na primer načelo zaupnosti ali
načelo enakosti, ki je zelo pomembno v konkurenčnem pravu,
ampak k temu se bom še vrnil.

Poskusimo primerjati komisijo z državnim tožilcem, čeprav
primerjava v marsičem ni možna. Državni tožilec je v Avstriji po
principu legalitete, kot to imenujemo, dolžan ukrepati, če obstaja
kršitev. Če je storjeno kaznivo dejanje, ne more izbirati, ali bo
vložil obtožnico ali ne.
Čisto drugačna je situaciji pri komisiji. Princip legalitete tu ne obstaja.
Je stvar odlbčitve ter pravnega, političnega ali siceršnjega
razmisleka komisije, ali bo začela akcijo ali ne. Odločitev
ustreznega organa komisije pa je tudi stvar politične odgovornosti
komisije kot kolegialnega organa do evropskega parlamenta.
Pravno je tako, da komisija lahko deluje, ni pa k temu prisiljena.
Če pa je enkrat sprejela neko odločitev in če država članica ali
podjetje iz te države članice ne upošteva odločitve komisije, je
zopet stvar razmisleka komisije, ali bo vložila tožbo na Evropskem
sodišču ali ne. O tem pravo skupnosti ne daje smernic in nima
skupnih predpisov.

Torej, pravo skupnosti se je pravzaprav sedaj uveljavilo že skoraj
v vseh državah članicah - sicer ne vedno zlahka - tudi v Zvezni
Republiki Nemčiji in v moji državi Avstriji. Tretje zelo zanimivo
področje je pravzaprav tisti primer, ki je nastal leta 1991 z razsodbo
v zadevi Frankovič, kjer je sodišče nadaljevalo razmišljanje na
osnovi določenih problemov. Torej gre v tem primeru za odločitev,
da se pravo skupnosti ne uveljavi v celoti ali se sploh ne uveljavi,
in da za škodo, ki je nastala pri državljanu, jamči država članica.
To državno jamstvo je treba spoštovati. To je ugotovilo tudi v
zadevi Brassary De Brechere - naše sodišče je takšno stališče
oziroma sodbo izreklo prvič in sicer zaradi zavlačevanja
zakonodajalca. Če nacionalni parlament ne realizira, ne izvaja
prava skupnosti, mora jamčiti prizadeta država, kar je bilo tudi v
Avstriji doslej pravno popolnoma neznano in verjetno bo tako tudi
pri vas. Treba je torej prevzeti jamstvo za ravnanje parlamenta.
Zanimivo pri tem pa je, da morajo to ugotoviti sodišča prizadete
matične države po določenih pogojih, ki jih kot splošne upošteva
oziroma za katere se je na splošno izreklo naše sodišče v
Luksemburgu.

Prosim, ne razumite me napačno. S tem ne želim očitati komisiji,
da dela po svoji lastni presoji, hočem le razjasniti pravno ozadje.
Tudi nočem in ne želim kot sodnik dajati sodbe o postopkih komisije
o tem, v katerih primerih je bolj in v katerih manj energična ali pa
na podlagi katerih izhodišč deluje. Hočem samo pojasniti pravni
položaj.
Obstaja zelo tesna povezava med poslabšano konkurenčnostjo
in državno pomočjo. To vemo. Kaj se v posameznem primeru
šteje za prepovedano pomoč in kaj potem pokvari konkurenčnost? V primeru tožbe moramo odločiti mi. Zelo bi vam
priporočil, da poskusite na to temo povabiti nekoga iz komisije. Ni
treba, da je sam komisar, ker so vsi zelo zaposleni, eden od
vodilnih uradnikov iz ustrezne generalne direkcije pa vam bo
lahko predstavil to temo.

Po teh splošnih temeljnih navedbah ne bi kaj več govoril o jurisdikciji,
razen z eno samo izjemo. Zelo se moramo navaditi, in to je za vse
precej težko, da bi spoznali, da v trenutku, ko država pristopi k
Evropski skupnosti, se pravni sistem ne sestoji samo iz lastne
pravne ureditve, ampak se od trenutka pristopa uveljavi tudi pravo
skupnosti, vključno s prednostno pravico. Naj vam pojasnim. Ko
sem se danes dopoldne peljal k vam, sem govoril z mladim
slovenskim sodnikom, ki me je spremljal - prej sem bil na obisku
pri predsedniku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Govorila
sva o nujnosti dopolnitve vašega civilnega kazenskega zakonika.
Menil sem, da v vašem civilnem zakoniku oziroma v postopku ne
bo treba veliko spreminjati, saj vsebuje tudi že določbe našega
evropskega prava. Kolegu sodniku pa sem tudi rekel, da bodo
sodišča morala uporabljati poleg lastnih procesnih postopkov tudi
naše procesno pravo. Torej, če vi odločate, morate tudi ugotoviti,
kaj je v nasprotju z vašim procesnim pravom. Ali hkrati v razlaganju
nacionalnega prava to ne velja samo za sodnike, ampak tudi za
vse odvetnike in tudi za gospodarstvo in za vsakogar, morate
tudi predpise slovenskega prava znati takorekoč evropsko
interpretirati, torej na nek drugačen način, ne da bi jih bilo treba
formalno spreminjati. Morda poznate iz lastnega pravnega reda
to, kar imenujemo v Avstriji ustavno konformno razlaganje - recimo
v trgovinskem ali v civilnem procesnem pravu. Izhajamo torej iz
določenega načela. Poleg tega je treba razlagati tudi konformno s
smernicami. Naše sodišče je že v nekaterih sodbah, razsodbah
odgovorilo nacionalnim sodnikom tako, da naj to ali ono razlagajo
tako, da bo konformno s smernicami EU, pa bodo na pravi poti.
Tako preprosto nismo napisali, ampak v tej smeri smo svetovali.

Še beseda k ozadju problema.
Sodišče deluje v Luksemburgu, komisija pa v Bruslju. Tekoči
kontakti in razgovori med obema telesoma ne obstajajo. Obstajajo
procesi, na katerih podajamo stališča. Mislim, da je to dobro. Ne
obstajajo tesne povezave med sodiščem in komisijo. To je sad
Montetequieujeve ideje o delitvi oblasti.
Še beseda o predlogih, ki jih lahko damo kot država, ki še ni dolgo
v Evropski uniji. Slišal sem, da se sodniki pri vas sedaj že šolajo
v smeri evropskega prava. To je zelo dobro. Vem, da si vaša
zakonodaja prizadeva, tako kot smo morali mi delati leta In leta,
prilagajati vaše pravne predpise evropskemu pravu.

Naj zdaj preidem na konkurenčno pravo. Gotovo poznate določila
pogodbe o pomoči in o varstvu konkurence; težko bi rekli, da na
tem področju obstajajo povsem določeni kriteriji.

Lahko vam priporočim - ne glede na to, ali gre za gospodarsko
ustanovo, za parlament ali sodišče - da opravljate čim več obiskov
in študijskih potovanj v Bruselj in Luksemburg, da si ogledate
naše ustanove. Navajeni smo obiskov, to sodi zraven. Doma pa
pazite na nekaj, kar do zdaj tudi v Avstriji (nočem, da mi zdaj
ugovarja avstrijski veleposlanik) ni prišlo preveč do veljave, to je,
da na ravni univerz, ravni uprave in sodstva poskusite ustvariti
določen štab. Pri nas zunanje ministrstvo to dela, gotovo tudi pri
vas, vendar pa ni dovolj, če so v to vključeni samo diplomati. Ko
bo integracija napredovala, bo ta štab sposoben na osnovi svojega
znanja in tudi znanja jezikov ustvariti položaj v upravi Evropske
unije in tudi v okviru Evropskega sodišča.

Na sedanji stopnji razprav lahko poskušamo določiti izjeme ali pa
vsaj prehodne roke. To verjetno ne bo vedno uspelo. Potem je
stvar komisije, da se vmeša in ugotavlja kršitve konkurenčnosti,
prekrške, ki jih zatem preverja naše sodišče. Potem moramo
dobiti stališče določene države ali tudi podjetja, ki je kršilo te

Potreben je tudi določen kontingent pravnikov, ki znajo tudi
francosko, samo angleško je premalo. Angleščina je v skupnosti
gotovo prvi jezik, ni pa to edini pomembni jezik. Če imate torej
dovolj pravnikov, ki se lahko sporazumevajo v francoščini, boste
imeli pri marsikateri generalni direkciji, komisiji in tudi pri sodišču
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zaključiti in sem z veseljem na razpolago za vprašanja, opombe
ali komentarje.

ustrezne kandidate. In če imate premalo pravnikov in boste morali
tistih nekaj, ki jih imate, poslati v organe, doma ne boste imeli
nikogar. To je na žalost deloma tudi avstrijska izkušnja. Upam, da
mi gospod veleposlanik ne bo ugovarjal; moral sem malo opisati
avstrijski položaj. To velja tudi za odvetnike in za osebe, ki delajo
v okviru interesnih skupnosti, se pravi za industrijo, trgovino in
obrt. Vse te ustanove bodo morale v Bruslju odpreti svoje uprave,
svoja predstavništva in brez znanja francoščine bodo imele velike
težave.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, se je gostu zahvalil
za izredno koristno in zanimivo predavanje, posebno pa še za
nekatere poglede in izkušnje, ki jih je predstavil. Zahvalil se je za
predloge in povabilo k nadaljnjemu sodelovanju ter za
pripravljenost, da se bomo imeli mogoče še kdaj priložnost srečati
in to temo spremljati tudi v prihodnje.

Kar se tiče odvetnikov, moramo izhajati s stališča, da bo nastala
potreba po odvetniških pisarnah, ki bodo delale na osnovi skupnega
prava, ki bodo imele povezave s pisarnami v drugih državah
članicah in ki bodo v določenih okoliščinah morale odpreti svoje
filiale v Bruslju. V Avstriji so nekatere glavne pisarne že naredile
"fuzije" z belgijskimi, nemškimi in z mnogimi multinacionalnimi
pisarnami. Tudi to je treba videti v povezavi z delom, z evropskim
pravom in to je zelo pomembno za nove države članice.

Po predavanju je dr. Peter Jann odgovoril na naslednja vprašanja:
kakšen pomen imajo direktive in smernice,
kdo vse lahko zahteva predhodno odločitev,
kdo lahko postavlja vprašanja Evropskemu sodišču glede
interpretacije skupnega prava,
kako je mogoče vplivati na dolžino razsodnega postopka.

O vsakem posameznem področju, o katerem sem govoril, bi
lahko govoril še nekaj ur, vendar bi bilo to na žalost preveč. Želim
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