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Letnik VII

Zahteva državnega sveta, da
državni zbor pred razglasitvijo
zakona še enkrat odloča
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Sklepi državnega sveta o obravnavanih
vprašanjih in pobudah

Regionalni razvoj in lokalna
samouprava - posvet

Št. 10

Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona
o njem še enkrat odloča

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o spremembah
in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija

Sprememba zakona pomeni bistven korak nazaj od vsebinsko
dobro opredeljenega demokratičnega soodločanja zaposlenih pri
imenovanju in razrešitvi odgovornega urednika programa.

Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji, dne 21. 10. 1999,
ob obravnavi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-B), ki ga je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel na 40. izredni seji, dne 15. 10. 1999,
sprejel

Državni svet meni, da je odločanje o odgovornem uredniku
programa izredno pomembno v povezavi z zaposlenimi, saj lahko
le tisti, ki ga sprejemajo tudi zaposleni, izvaja uredniško politiko
tako, da je zagotovljena demokratičnost svobode tiska in vsakega
posameznega novinarja. Posebej pa je potrebno upoštevati, da
se je spremenil zakon v zvezi z imenovanjem odgovornega
urednika, ki po svoji funkciji v bistvu vodi in koordinira strokovno
delo.

SKLEP
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije zahteva od državnega zbora, da ponovno
odloča o zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija.

V duhu demokratičnosti postopkov pri sprejemanju odločitev ter
demokratičnosti kot temeljnega pogoja za večjo vključenost
zaposlenih pri odločanju državni svet meni, da tudi ne obstaja
noben tehten razlog za spremembo dosedanje ureditve. Prav
tako državni svet meni, da bi sodelovanje predstavnikov
zaposlenih v obliki soglasja pri imenovanju odgovornega urednika
pomenilo ustrezno stopnjo sodelovanja delavcev pri upravljanju.

Obrazložitev
8. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija se glasi:

Javni zavod RTV Slovenija je v zadnjih šestih letih tudi po mnenju
kritikov zagotavljal visoko mero novinarske neodvisnosti in
profesionalnosti ter tudi po mnenju tujih strokovnjakov izpolnjeval
kriterije, kijih za javno televizijo predpisuje EU in EBU. Sprememba
soglasja zaposlenih novinarjev in urednikov v mnenje, ko gre za
imenovanje odgovornega urednika, s katerim morajo stalno in
neposredno sodelovati, po mnenju strokovnjakov pomeni premik
iz javne oziroma nacionalne televizije v državno, kar je bistvena
sprememba glede na sedanjo ureditev. Omejevanje novinarske
neodvisnosti je v očitnem nasprotju z v slovenski ustavi
zagotovljeno pravico državljanov do objektivne informiranosti.

"V petem odstavku 20. člena se besedilo "soglasju predstavništva
zaposlenih v uredništvu" nadomesti z besedilom "mnenju
predstavništva programskih delavcev v uredništvu".
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Ur. I. RS, št. 18/94, 29/94-popr.,
73/94-odl. US) je v petem odstavku 20. člena določal, da
odgovornega urednika programa imenuje in razrešuje svet RTV
Slovenija na podlagi javnega razpisa na predlog direktorja radijskih
programov oz. direktorja televizijskih programov po poprejšnjem
soglasju predstavništva zaposlenih v uredništvu, katerega delo
vodi odgovorni urednik.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Dušan Semolič.

Z navedeno zakonsko spremembo je torej namesto dosedanjega
soglasja predstavništva zaposlenih v uredništvu predvideno le
mnenje predstavništva programskih delavcev v uredništvu.
Navedena sprememba je bila sprejeta z amandmajem ob
obravnavi zakona, ki je bil obravnavan po hitrem postopku. Pri
tem pa predlagatelji zakona Tone Anderlič, Rudolf Moge in Richard Beuermann navedene spremembe niso predlagali. Z
amandmajem sprejeta sprememba tudi ni bila z ničemer širše
utemeljena oz. argumentirana na način, ki bi podkrepil nujnost
sprejete spremembe.

Državni zbor je na 41. izredni
seji, dne 26. 10. 1999, ob ponovnem odločanju zakon sprejel.
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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve k predlogu Deklaracije
o zunanji politiki Republike Slovenije
Komisija za mednarodne odnose In evropske zadeve je na
13. seji, dne 4.10.1999, obravnavala predlog Deklaracije o zunanji
politiki Republike Slovenije (EPA 867-II), ki ga je v obravnavo
Državnemu zboru Republike Slovenije posredovala Vlada
Republike Slovenije.

notranjepolitičnih procesov z zunanjepolitičnimi. Kot pravna
država bo lahko Republika Slovenija uresničevala svoje
dolgoročne interese in cilje s spoštovanjem temeljnih načel
demokracije in ob doslednem spoštovanju pravil notranjega
pravnega reda.

V uvodu je državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve, dr.
Ernest Petrič, predstavil nastanek in pomen tega dokumenta.
Namen obravnave Deklaracije v delovnih telesih državnega sveta
in državnega zbora je oblikovanje konsenza glede ključnih smernic
slovenske zunanje politike, katere temeljni cilj je zagotoviti varnost
in blaginjo državljanov Republike Slovenije ter ohraniti slovensko
nacionalno identiteto.

2. Prizadevanje za uveljavljanje gospodarskih interesov v
Deklaraciji ni predstavljeno v zadostni meri.

Komisija podpira temeljne vrednote in osnovne smernice
slovenske zunanje politike, zapisane v Deklaraciji. V razpravi pa
so člani komisije izpostavili nekatere pomanjkljivosti:
a) Državni svetnik prof. dr. Vladimir Korun je opozoril na pomanjkanje kratkoročnih zunanjepolitičnih ciljev in preveč splošen
značaj Deklaracije; nadalje se je zavzel za odločnejše
uveljavljanje interesov Republike Slovenije nasproti sosednjim
državam, posebej Italiji in Hrvaški.
b) Državni svetnik akad. prof. dr. Veljko Rus je opozoril, da bi bilo
potrebno v Deklaracijo, predvsem zaradi procesa odpiranja
Slovenije v gospodarskem in političnem smislu, kot del
ohranjanja nacionalne identitete vključiti tudi socialno
integracijo. K usmeritvi Slovenije k dolgoročnim zavezništvom,
kot je npr. NATO, pa bi bilo smotrno dodati tudi kratkoročna
zavezništva (t. i. issue specific coalitions), ki bi krepila
slovensko pogajalsko pozicijo pri specifičnih problematikah.
c) Državna svetnica Katarina Ovca Smrkolj je bila mnenja, da bi
bilo besedilu Deklaracije potrebno dodati še slovensko
delovanje v okviru Pakta stabilnosti za Jugovzhodno Evropo.

3. Deklaracija naj poudari zahtevo po zakonski zaščiti slovenske
manjšine v Italiji. Glede na to naj se spremeni zadnji stavek
dela Deklaracije, ki govori o odnosih z Italijansko Republiko:
zakonska zaščita slovenske manjšine v Italiji naj ne bo zgolj
"primerljiva" z zakonsko zaščito italijanske manjšine v Sloveniji,
temveč "enaka" zakonski zaščiti italijanske manjšine v
Sloveniji.
4. Kljub temu, da komisija ni podprla predloga za določitev
hierarhije zunanjepolitičnih ciljev, je poudarila prioritetni značaj
približevanja Slovenije k Evropski uniji in oblikovanje strateških
povezav znotraj procesa približevanja.
5. V Deklaraciji naj se poudari intenzivno sodelovanje Slovenije
z državami Srednje Evrope, ki sodi med prednostne naloge
slovenske zunanje politike; predvsem v okviru skupnih
prizadevanj pristopa k Evropski uniji.
6. V Deklaraciji naj bo poudarjeno poglobljeno sodelovanje z
Združenimi državami Amerike. Velik pomen naj bo dan
konkretnim oblikam sodelovanja na področju ižobraževanja
in znanosti. Bilo je predlagano, da se v del Deklaracije o odnosih
Slovenije z ZDA namesto izraza "siceršnji" odnosi vključijo:
izobraževanje, znanost, razvoj.
7. Ker se Republika Slovenija zaveda velikega pomena, ki ga
imajo predstavniki civilne družbe v mednarodnih odnosih, naj
se v Deklaracijo doda tudi pojem civilne družbe.

Po razpravi je komisija soglasno sprejela naslednja stališča:
1. Slovenija bi se morala bolje zavedati povezanosti

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Franc Batagelj.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu Nacionalnega
programa varstva potrošnikov - prva obravnava
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
28. seji, dne 4. 10. 1999, obravnavala predlog Nacionalnega
programa varstva potrošnikov (EPA 906-II).

Nacionalni program, ki je nastal na podlagi 79. člena zakona o
varstvu potrošnikov (Ur. I. RS, št. 20/98 in 25/98) je dobra osnova
za nadaljnje delo na področju varstva potrošnikov.

Komisija ugotavlja, da je varstvo potrošnikov izjemno pomemben
projekt. V pogojih tržne ekonomije se ljudje težko znajdejo in jim
morajo potrošniške organizacije vsestransko pomagati. Pomagati
jim morajo z nasveti pred odločitvami in z mehanizmi, kaj storiti ob
slabem poslovanju vseh uslužnostnih organizacij na področju
zdravja, varnosti in ekonomskega interesa.

dovolj razlogov za zadovoljstvo na področju organiziranja in
delovanja varstva potrošnikov.
V razpravi se je pojavilo mnenje, da bi moral biti nacionalni program konkretnejši, vendar je bilo prevladujoče mnenje, da se
bodo konkretnosti reševate z letnimi načrti dela. Večjih vsebinskih
razhajanj o vsebini nacionalnega programa ni bilo, vendar komisija
predlaga, da bi se lahko na Uradu za varstvo potrošnikov poskusili
poenotiti z Zvezo potrošnikov Slovenije - društvo glede nekaterih
neenotnih strokovnih mnenj.

Komisija podpira čim hitrejše dokončno oblikovanje mreže
svetovalnih centrov tudi v tistih statističnih regijah, v katerih jih še
ni. Mreža je prvi pogoj za učinkovitejše delo organiziranih
potrošnikov.

Komisija predlaga državnemu svetu, da predlog
Nacionalnega programa obravnava na eni prihodnjih sej.

Komisija se tudi zavzema, v nasprotju z besedilom predloga
nacionalnega programa, da "bomo ob prevzemu pravnega reda
EU skušali zadržati doseženo raven varstva potrošnikov", da je
potrebno doseženo raven dvigniti, saj obstoječe stanje ne daje

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Dodatno mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu nacionalnega programa
zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2000
- druga obravnava
Komisija za družbene dejavnosti je na 28. seji, dne 21. 10.
1999, ponovno obravnavala predlog nacionalnega programa
zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do
leta 2000 (EPA 236), ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila
v parlamentarni postopek dne 4. 10. 1999.

programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje
za vse do leta 2000 - druga obravnava in sprejeli stališče, da
mora biti mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni v
Republiki Sloveniji sestavni del nacionalnega programa
zdravstvenega varstva, ker bo zdravstveno varstvo le tako enako
dostopno in kvalitetno za vse državljane Republike Slovenije.
Hkrati so izrazili dvom, da bi bile občine ob pomoči območnih
zavodov za zdravstveno varstvo sposobne zagotavljati občanom
kvalitetno zdravstveno varstvo.

Komisija je k predlogu nacionalnega programa oblikovala naslednjo
konkretno pripombo na 7. amandma k 5. poglavju:

Predlog nacionalnega programa zdravstvenega varstva
Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2000 je bil objavljen
v Poročevalcu državnega zbora št. 41 z dne 17. 10. 1996,
amandmaji pa so bili obrazloženi v Poročevalcu državnega zbora
št. 28 z dne 24. 4. 1998.

V integralnem besedilu programa zdravstvenega varstva, ki ga
je Vlada Republike Slovenije predložila dne 4. 10. 1999 v drugo
obravnavo, ni vključena primarna mreža javne zdravstvene
službe, z obrazložitvijo, da predstavlja črtanje le-te uskladitev s
5. členom zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92, 26/
92, 37/95 in 8/96), po katerem mrežo javne zdravstvene službe
na primarni ravni zagotavlja in določa občina oziroma mesto.
Kljub dejstvu, da predlog nacionalnega programa zdravstvenega
varstva določa, da kriterije in merila za določitev mreže primarnega
zdravstvenega varstva izda minister za zdravstvo, komisija meni,
da se mreža zdravstvene dejavnosti lahko zagotavlja le s
sodelovanjem stroke, zato se postavlja vprašanje, ali bodo
usmeritve in merila predstavljali zadostno usmerjevalno in
doktrinarno podlago za ustanovitev oziroma širitev mreže
primarne zdravstvene dejavnosti na nivoju občin oziroma mestnih
občin.

Vlada Republike Slovenije je z amandmaji na zgoraj navedeni
predlog 4. 10. 1999 spremenila integralno besedilo citiranega
gradiva, ki ga je predložila v drugo obravnavo.

Zato komisija predlaga, da se mreža javne zdravstvene službe
na primarni ravni vključi kot sestavni del v nacionalni program
zdravstvenega varstva Republike Slovenije.

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti in Komisija
državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta
na skupni seji, dne 7. 4. 1999, obravnavali predlog nacionalnega

Za poročevalca je bil določen član komisije Milan Ozimič.

Komisija predlaga, da se v 5. poglavju z naslovom Usmeritve in
merila za oblikovanje mreže javne zdravstvene službe za 8.
odstavkom doda nov 9. odstavek, ki naj se glasi:
"Predlog mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v
smislu meril in navodil iz prvega stavka 8. odstavka predstavlja
priloga 1, ki je sestavni del nacionalnega programa."
Obrazložitev
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Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu nacionalnega
programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2000
- druga obravnava
programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje
za vse do leta 2000 - druga obravnava in sprejeli stališče, da
mora biti mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni v
Republiki Sloveniji sestavni del nacionalnega programa
zdravstvenega varstva, ker bo zdravstveno varstvo le tako enako
dostopno in kvalitetno za vse državljane Republike Slovenije.
Hkrati so izrazili dvom, da bi bile občine ob pomoči območnih
zavodov za zdravstveno varstvo sposobne zagotavljati občanom
kvalitetno zdravstveno varstvo.

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvol je na
29. seji, dne 26. 10. 1999, obravnavala predlog nacionalnega
programa zdravstvenega varstva Republike Slovenije - zdravje
za vse do leta 2000 (EPA 236), ki ga je Vlada Republike Slovenije
predložila v zakonodajni postopek dne 4.10. 1999.
Komisija je k predlogu nacionalnega programa oblikovala naslednjo
konkretno pripombo na 7. amandma k 5. poglavju:

Predlog nacionalnega programa zdravstvenega varstva
Republike Slovenije - zdravje za vse do leta 2000 je bil objavljen
v Poročevalcu državnega zbora št. 41 z dne 17. 10. 1996,
amandmaji pa so bili obrazloženi v Poročevalcu državnega zbora
št. 28 z dne 24. 4.1998.
•

V integralnem besedilu programa zdravstvenega varstva, ki ga
je Vlada Republike Slovenije predložila dne 4. 10. 1999 v drugo
obravnavo, ni vključena primarna mreža javne zdravstvene
službe, z obrazložitvijo, da predstavlja črtanje le-te uskladitev s
5. členom zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 9/92, 26/
92, 37/95 in 8/96), po katerem mrežo javne zdravstvene službe
na primarni ravni zagotavlja in določa občina oziroma mesto.
Kljub dejstvu, da predlog nacionalnega programa zdravstvenega
varstva določa, da kriterije in merila za določitev mreže primarnega
zdravstvenega varstva izda minister za zdravstvo, komisija meni,
da se mreža zdravstvene dejavnosti lahko zagotavlja le s
sodelovanjem stroke, zato se postavlja vprašanje, ali bodo
usmeritve in merila predstavljali zadostno usmerjevalno in
doktrinarno podlago za ustanovitev oziroma širitev mreže
primarne zdravstvene dejavnosti na nivoju občin oziroma mestnih
občin.

Vlada Republike Slovenije je z amandmaji na zgoraj navedeni
predlog 4. 10. 1999 spremenila integralno besedilo citiranega
gradiva, ki ga je predložila v drugo obravnavo.

Zato komisija predlaga, da se mreža javne zdravstvene službe
na primarni ravni vključi kot sestavni del v nacionalni program
zdravstvenega varstva Republike Slovenije.

Komisija državnega sveta za družbene dejavnosti in Komisija
državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta
na skupni seji, dne 7. 4.1999, obravnavali predlog nacionalnega

Za poročevalca je bil določen član komisije Milan Ozimič.

Komisija predlaga, da se v 5. poglavju z naslovom "Usmeritve in
merila za oblikovanje mreže javne zdravstvene službe" za 8.
odstavkom doda nov 9. odstavek, ki se glasi:
"Predlog mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v
smislu meril in navodil iz prvega stavka 8. odstavka predstavlja
priloga 1, ki je sestavni del nacionalnega programa."
Obrazložitev

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Poročilu o jedrski in sevalni
varnosti v Sloveniji v letu 1998
pregledno predstavljeno ter podkrepljeno s številnimi preglednicami.

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
29. seji, dne 26.10.1999, obravnavala Poročilo o jedrski in sevalni
varnosti v Sloveniji v letu 1998 (EPA 922-II).

2. Komisija ugotavlja, da je samo obratovanje jedrskih objektov
z vidika nevarnosti za okolje obvladljivo, medtem ko stopa v
ospredje problematika odlaganja in skladiščenja radioaktivnih
odpadkov. Ob tem komisija ponovno opozarja na prepočasno
uveljavljanje slovenske zakonodaje (nacionalni program) na
področju ravnanja z RAO in izrabljenim jedrskim gorivom.

Direktor mag. Miroslav Gregorič in Marjan Levstik, predstavnika
Uprave RS za jedrsko varnost, sta predstavila poročilo, ki
predstavlja redno obliko obveščanja tako strokovne kot laične
javnosti o stanju jedrske in sevalne varnosti v naši državi. Poudarila
sta, da je pričujoče poročilo, ki je v preteklih letih zajemalo le
obratovanje jedrskih objektov, predvsem po zaslugi Komisije
državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
izpopolnjeno z vsemi vprašanji radioaktivnosti in nadzora nad
radioaktivnostjo v Sloveniji.

3. Komisija opozarja na zmanjševanje proračunskih sredstev,
namenjenih Upravi RS za jedrsko varnost, saj je s tem otežena
izvedba že zastavljenih programskih usmeritev na področju
jedrske in sevalne varnosti. Ob tem velja omeniti, da bo
potrebno slovensko zakonodajo na področju varstva pred
sevanji, ki je trenutno večinoma urejena z zveznimi predpisi,
v prihodnjih dveh letih uskladiti z evropskim pravnim redom.
Za to pa bodo potrebna večja finančna sredstva, ki bodo
zagotavljala spoštovanje in izpolnjevanje zahtev, izhajajočih

Komisija je po obravnavi oblikovala naslednja stališča:
1. Komisija sprejema predloženo Poročilo o jedrski in sevalni
varnosti v Sloveniji v letu 1998, ki je strokovno korektno in
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iz pridružitvenega sporazuma med Slovenijo in EU.

6. Komisija ugotavlja, da meritve radioaktivnosti v Rudniku
Žirovski vrh še po osmih letih prenehanja izkoriščanja uranove
rude kažejo, da se je z ustavitvijo rudarjenja le delno zmanjšal
vpliv na okolje. Pri tem komisija opozarja tako na nedokončano
sanacijo jalovišč Boršt in Jazbec, ki ohranjata tako stanje,
kot tudi na dejstvo, da ni bila opravljena nobena aktivnost v
območju rudnika uranove rude, ki bi zmanjšala vpliv rudnika
na okolje.

4. Komisija opozarja na ugotovitve zdravstvenih inšpektorjev,
ki so opravili vrsto nadzorov na področju varstva pred sevanji.
Slednji ugotavljajo, da delovne organizacije, še posebej tiste,
v katerih prihaja do znatne medicinske obsevanosti pacientov,
ne posvečajo dovolj pozornosti izbiri odgovornih oseb za
varstvo pred sevanji oziroma primanjkuje pooblaščenih
strokovnih kadrov z ustreznimi znanji. Komisija tudi opozarja
na izvzetost podatkov o izpostavljenosti pacientov pri uporabi
vira sevanja v medicini oziroma pri diagnostičnih posegih,
saj izvajalci postopka ne vodijo evidence, kar pa zakon
zahteva.

7. Komisija opozarja na nerešen problem odlagališča NSRAO v
Zavratcu.
8. Komisija opozarja na nesistematično merjenje radioaktivnosti
rek v Sloveniji, saj se reke ne vzorčujejo z vsakodnevnim
zbiranjem vzorcev v sestavljeni trimesečni vzorec. Ob tem
še posebej opozarja na mednarodno reko Muro, ki se ne
nadzoruje, čeprav je bila v preteklih letih voda kontaminirana
z radioaktivnim jodom iz avstrijskih bolnišnic.

5. Po mnenju komisije bi bila nujno potrebna kadrovska okrepitev
na področju varstva pred sevanjem, saj je delavcev na tem
področju, glede na priporočilo misije EU, še vedno premalo.
Ob tem velja omeniti, da prihaja do zastojev pri reševanju
vrste nalog; med drugim v letu 1998 ni bil opravljen noben
inšpekcijski nadzor objektov s povišano vsebnostjo radona.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu vsebine
popisa 2001
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
29. seji, dne 26. 10. 1999, obravnavala predlog vsebine popisa
2001.

občega popisa. Kmetijski popis mora biti v letu 2ooo izveden
sočasno v vseh državah članicah in kandidatkah EU in vsebuje
množico posebnih podatkov, ki jih ni mogoče spremljati istočasno.
Pri izvedbi splošnega popisa pa se nekateri zavzemajo za odlog
popisa za leto dni.

Informacijo o vsebini popisa 2001 sta podali Irena Križman, namestnica direktorja Statističnega urada Republike Slovenije in
Nelka Vertot, odgovorna izvajalka popisa.

Komisija je sprejela naslednji mnenji:
V razpravi so sodelovali državni svetniki Janez Praper, Darja
Odar in Jurij Kuštrin ter sprožili vrsto vprašanj. Svetniki so zastavili
vprašanje marketinga oziroma prodaje dobljenih podatkov.
Predstavnici Statističnega urada Republike Slovenije sta pojasnili,
da gre za specifična državna vprašanja, za katera je zelo težko
dobiti sponzorja. Se pa zastavlja tudi vrsta pravnih vprašanj,
predvsem zaščita osebnih podatkov. V Statističnem uradu
Republike Slovenije pa pričakujejo, da bo komercialno bolj
zanimiva anketa o uporabi časa, ki jo tudi pripravljajo za ves
slovenski prostor.

1. Komisija pozitivno ocenjuje dosedanjo vsebinsko pripravo na
popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki
Sloveniji leta 2001.
2. Komisija meni, da mora biti popis zaradi vrste razlogov,
predvsem zaradi uporabnosti in primerljivosti zbranih podatkov
za daljše obdobje, izveden v načrtovanem času, v letu 2001.

Sprožilo se je tudi vprašanje sočasnega "kmetijskega" popisa in

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o referendumu in ljudski iniciativi - skrajšani postopek
Komisija za politični sistem je na 43. seji, dne 12. 10. 1999,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o referendumu in ljudski iniciativi (EPA 921-11), ki je državnemu
zboru predložen v obravnavo po skrajšanem postopku.

Komisija pri tem posebej poudarja, da je povsem nesprejemljivo z
vidika zagotavljanja pravnega reda, da zakon o referendumu in
ljudski iniciativi še sedaj ni usklajen z navedeno odločbo Ustavnega
sodišča, saj je le-to v 5. točki izreka te odločbe zavezalo državni
zbor, da mora ugotovljeno neskladje navedenega zakona z ustavo
odpraviti.v šestih mesecih od objave odločbe v Uradnem listu RS.
Navedena odločba Ustavnega sodišča pa je bila objavljena v
Uradnem listu št. 82 z dne 4.12.1998, kar pomeni, da je rok za
uskladitev zakona z ustavo že potekel. Komisija meni, da bi moral
državni zbor roke, ki jih Ustavno sodišče določi za odpravo
ugotovljenih neskladnosti posameznih zakonov z ustavo,
dosledno spoštovati.

Komisija je predlog zakona podprla, ker bi predlagane rešitve
pomenile uskladitev nekaterih sedaj veljavnih določb zakona o
referendumu in ljudski iniciativi z odločbo Ustavnega sodišča št.
U-l-12/97 z dne 8. oktobra 1998 (Ur. I. RS, št. 82/98). Ustavno
sodišče je namreč s to odločbo ugotovilo neskladnost navedenega
zakona z ustavo in še posebej neskladnost 25. člena navedenega
zakona z ustavo. Zato komisija tudi meni, da bi bilo povsem
utemeljeno, da bi državni zbor sprejel navedeni zakon po
skrajšanem postopku.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET IN ZVEZE
na vprašanje državnega svetnika Janeza Praperja glede novega načina določitve
telefonskih karakterističnih številk v Sloveniji

V spodnji tabeli prikazujemo dosedanje oštevilčenje geografskih
območij v fiksnem telekomunikacijskem omrežju Telekoma
Slovenije in predvideno novo spremenjeno oštevilčenje ter
oštevilčenje pri mobilnih obratovalcih:

Ministrstvo za promet in zveze je v Uradnem listu RS, št. 57/99
objavilo Pravilnik o oštevilčenju v javnih telekomunikacijskih
omrežjih. Novi pravilnik med drugim:
določa dolžino, strukturo in kapaciteto številk, ki se uporabljajo
v javnih telekomunikacijskih omrežjih
omogoča v javnem fiksnem omrežju vzpostavitev do 6
geografskih območij oziroma prihodnjih omrežnih skupin s
prostimi števkami 1, 2, 3, 4, 5 in 7
omogoča prehod na geografsko prenosljivost številk
omogoča prehod na izbiro obratovalca telekomunikacijskih
storitev
Nove telekomunikacijske tehnike in tehnologije bistveno
poenostavljajo izbiranje, zmanjšujejo število geografskih območij
in za to potrebnih števk (cifer), ki jih je treba izbrati, da se vzpostavi
povezava med kličočim in klicanim. Hkrati nova shema oštevilčenja
zmanjšuje sedanjim in prihodnjim obratovalcem stroške pri
uvajanju novih tržnih storitev, omogoča prenosljivost številk,
uvajanje osebnih številk in izbiro obratovalca telekomunikacijskih
storitev.
Novi pravilnik o oštevilčenju je torej sistematično razdelil
razpoložljivi številski prostor na tematske skupine, ni pa določil
razporeditve geografskih območij (torej katero območje dobi katero
od številk omrežnih skupin), temveč to prepušča obratovalcem,
Jelekomu, Mobitelu, SI.MOBILU in prihodnjim novim obratovalcem. Obratovalci morajo po lastnih zamislih čim bolj racionalno
organizirati dodeljeni jim številski prostor (domeno), kar pomeni,
da z razporeditvijo svojih omrežnih skupin oziroma klicnih številk
ne uvajajo novih členitev Slovenije. S tako rešitvijo usklajujemo
naš sistem številčenja z načeli številčenja, ki so dogovorjena v
okviru regulativnega organa Konference evropskih uprav pošte
in telekomunikacij (CEPT).

Stara omrežna skupina

Geografsko območje Nova omrežna skupina Geografsko območje

040
041
061
0601
062
0602
063
064
065
066
067
068
0608
069
0609

SI.MOBIL GSM
Mobitel GSM
Ljubljana
Trbovlje
Maribor
Ravne
Celje
Kranj
Gorica
Koper
Postojna
Novo mesto
Krško
Murska Sobota
Mobitel NMT

?06x
?06y
01
03
02
02
03
04
05
05
05
07
07
02
?06z
08
09
11

Slovenija
Slovenija
LJubljana
Celje
Maribor
Maribor
Celje
Kranj
Koper
Koper
Koper
Novo mesto
Novo mesto
Maribor
Slovenija
zeleni telefon
premijske stontve
spec. službe in
storitve

Opomba: ?x, ?y, ?z ... če pride do spremembe od 04x v 06x,
potem bodo tam številke npr. 061, 062, 063, 06x, y, z itd.

Sedaj je poznana samo nova razdelitev omrežnih skupin, kot si jo
je zamislil Telekom Slovenije v svojem fiksnem omrežju.
Spremembe oblike oziroma velikosti omrežnih skupin ali pa
zmanjšanje njihovega števila v tem omrežju ne pomenijo ukinjanje
ali spreminjanje področnih členitev v Sloveniji, temveč je to le za
Telekom najbolj racionalna tehnična rešitev. Mobilna obratovalca
Mobitel in SI.MOBIL pa imata po drugi strani celo Slovenijo za
enovito omrežno skupino.

Vprašanje državnega svetnika
Janeza Praperja je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 9/1999
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ODGOVORI MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO - Urada RS za zdravila
na vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi z oskrbo invalidov
z ortopedskimi in tehničnimi pripomočki
dokumentacije mora med drugim vsebovati tudi odškodninsko
odgovornost, strokovni del dokumentacije pa je obsežen in
odvisen od vrste izdelka, ki se registrira. Vsebovati mora dokazila
o kakovosti, uporabnosti in neškodljivosti. Iz priloge 1 je razvidna
vsebina zahtevane dokumentacije.

K 1. vprašanju
V skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96, člen 6)
sodijo medicinski pripomočki med zdravila skupine D. V pristojnosti
Urada Republike Slovenije za zdravila (v nadaljevanju: Urad) je
nadzor nad proizvodnjo in prometom z zdravili in tudi z
medicinskimi pripomočki. Do sprejema zakona o zdravilih so do
ustanovitve Urada 2. 6.1996 sodili medicinski pripomočki obenem
z naravnimi zdravili med pomožna zdravilna sredstva. Za
registracijo pomožnih zdravilnih sredstev je Ministrstvo za
zdravstvo pooblastilo Zavod za farmacijo in za preizkušanje
zdravil, ki je v sodelovanju s posebno strokovno komisijo izdajal
strokovna mnenja. Ta pa niso imela veljave Odločb o dovoljenju
za promet. Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil je izdal
leta 1996 publikacijo z navedbo izdelkov, za katere je izdal
strokovna mnenja. Vzporedno z dejavnostjo Zavoda za farmacijo
in za preizkušanje zdravil pa je Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije del teh izdelkov, ortopedskih in
rehabilitacijskih, preimenoval po lastni presoji v tehnične
pripomočke in jih pričel evidentirati.

5., 6. In 7. vprašanje ni v pristojnosti urada.
K 8. vprašanju
Urad redno objavlja v Uradnem listu RS seznam medicinskih
pripomočkov, ki so pridobili dovoljenje za promet. Iz objavljenih
podatkov je razvidno:
- ime izdelka
- naslov proizvajalca
- ime imetnika dovoljenja za promet
- skupina, v katero sodi izdelek
- način izdaje
- številka odločbe o dovoljenju za promet.
- veljavnost odločbe o dovoljenju za promet

Z ustanovitvijo urada, katerega dejavnost je določil zakon o
zdravilih, smo na podlagi zakona in vseh zbranih informacij pričeli
z delom na način, da smo uredili pravni status predlagateljev,
izdali nalog za kontrolo državnih meja, pozvali vse dobavitelje, da
priglasijo svojo dejavnost na uradu in pričeli z registracijo
medicinskih pripomočkov.

Vsi ti podatki so razvidni iz priloge 2.
Z novim zakonom o zdravilih in medicinskih pripomočkih pa se
bo področje medicinskih pripomočkov urejalo po direktivah novega
pristopa na bistveno drugačen način, kar bo skladno z evropskim
pravnim redom.

2. In 3. vprašanje nista v pristojnosti urada.
Naloga Urada RS za zdravila bo:
K 4. vprašanju
- izdaja zakonskih predpisov in pravilnikov
- evidentiranje proizvajalcev In uvoznikov
- evidentiranje medicinskih pripomočkov in izdaja registra
- odobritev in vodenje kliničnih študij z medicinskimi pripomočki
- arbitraža v primeru nekvalitetnih medicinskih pripomočkov.

Ministrstvo za zdravstvo je na predlog urada izdalo 18. 07. 1997
Pravilnik o natančnejši opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil in
medicinskih pripomočkov v skupine (Uradni list RS, št. 43,18. 07.
1997) in s tem opredelilo tudi skupino izdelkov, kamor sodijo
ortopedski in rehabilitacijski pripomočki. V skladu z določili 35.
člena zakona o zdravilih smo pozvali vse predlagatelje registracij,
ki so že pridobili strokovna mnenja Zavoda za farmacijo in za
preizkušanje zdravil in plačali pristojbine na Zavodu za farmacijo
in preizkušanje zdravil, da brezplačno predložijo uradu najnujnejšo
dokumentacijo, na podlagi katere smo izdali pravno veljavne
odločbe o dovoljenju za promet. Tako smo izdali 1147 odločb in jih
objavili v Uradnem listu RS.

Odgovorili smo le na vprašanja, ki zadevajo našo pristojnost.
Večina pa se jih nanaša na problematiko, ki zahteva drugačen in
poglobljen pristop in sodi v pristojnost drugih služb.

V skladu s 35. členom zakona o zdravilih smo pričeli z registracijo
medicinskih pripomočkov - to je z izdajo odločb o dovoljenju za
promet z njimi. Na naš predlog je minister za zdravstvo imenoval
devet rednih članov v Komisijo za registracijo medicinskih
pripomočkov izmed priznanih strokovnjakov medicinske in
farmacevtske stroke. Komisija zaseda štirikrat letno.

Vprašanja državnega svetnika
Borisa Šuštaršiča so objavljena
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 1/1999

Dokumentacija, ki jo mora predlagatelj priložiti za pridobitev
dovoljenja za promet, je splošna in strokovna. Splošni del
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ODGOVORI MINISTRSTVA ZA ZDRAVSTVO
na vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v zvezi z uvozom zdravil in
zdravstvenih pripomočkov
K 1. vprašanju

K 3. vprašanju

Ministrstvo za zdravstvo ni prejelo od g. Cirila Brajerja
dokumentacije, ki opozarja na omenjene sumljive zadeve pri uvozu
zdravil in medicinskih pripomočkov, niti ni te dokumentacije prejel
Urad Republike Slovenije za zdravila - organ v sestavi Ministrstva
za zdravstvo, ki je pristojen za področje zdravil (v nadaljevanju:
Urad) in je bil ustanovljen 2. 06. 1996. Na uradu smo pregledali
arhivsko dokumentacijo iz leta 1995, ki se nanaša na uvoz zdravil
in medicinskih pripomočkov firme Medias, ki je bila predmet
obravnave že v časopisu Panorama v juliju leta 1996 in sedaj
ponovno v Nedeljskem dnevniku (avgust 1999). Ugotovili smo,
da v arhivu manjkajo uvozna dovoljenja, ki naj bi jih podpisal
nekdanji minister dr. Božidar Voljč. Dokumentacija ne bi smela biti
odtujena, zato smo zadevo predali kriminalistični službi Ministrstva
za notranje zadeve in je v teku.

Leta 1996 je Državni zbor RS sprejel prvi slovenski zakon o
zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96) in tako je Ministrstvo za zdravstvo
dobilo pravno podlago za ustanovitev Urada RS za zdravila. Urad
je bil ustanovljen 2. 06. 1996 kot organ v sestavi ministrstva in je
na nacionalni ravni odgovoren za področje zdravil. Ob ustanovitvi
urada niso bile podane informacije o stanju na področju zdravil v
Republiki Sloveniji. Razpolagal ni ne s podatki ne s kadri. Kljub
temu je pričel z delom takoj. V nadaljevanju bomo prikazali
dejavnosti in ukrepe, ki se nanašajo na zastavljeno vprašanje po
točkah.

1. Od leta 1991 so se ustanavljale nove firme, ki so se
registrirale na sodiščih za najrazličnejše dejavnosti in med
drugim tudi za uvoz oziroma promet z zdravili in medicinskimi
pripomočki. Sodišča so izdajala registracijske odločbe brez
preverjanja pogojev in brez dovoljenja Ministrstva za
zdravstvo. Zato je bilo število uvoznikov nepregledno. Urad
je na samem začetku svojega delovanja izdal 12. 07. 1996
obvestilo vsem okrožnim sodiščem, da upoštevajo zakon o
zdravilih, člen 8, in zaustavijo škodljivo prakso (Priloga 4).

K 2. vprašanju
Podjetje Grame s.p., Veliki Podog 13, Leskovec pri Krškem,
proizvaja injekcijske brizgalke in ne injekcijske igle, čeprav še
nima dovoljenja za proizvodnjo. Iz priloge je razvidno, da je zanj
zaprosilo šele 2. 06. 1999, urad pa je pričel s postopkom 17. 06.
1999 (Priloga 1).

2. Urad je v dogovoru z Ministrstvom za finance - Carinsko
upravo in Zdravstvenim inšpektoratom RS leta 1996 uvedel
poostren režim uvoza zdravil in medicinskih pripomočkov
na državnih mejah. Da bi pridobil evidenco nad obstoječimi
uvozniki, je za vsakokraten uvoz tudi že registriranih zdravil
in medicinskih pripomočkov uvedel izdajo potrdil, česar
zakon o zdravilih sicer ni določal, bil pa je to edini način, da
se je
nekontrolirana in nedovoljena dejavnost prometa z
zdravili omejila. To akcijo je urad zaključil februarja letos
(Priloga 5).

Kljub temu je g. Grame predložil svoje izdelke v registracijski
postopek na Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil leta
1993, kakor je na podlagi tedaj veljavne zakonodaje določilo
Ministrstvo za zdravstvo. Postopek ni bil pričet v skladu z Zakonom
o dajanju zdravil v promet, ker g. Grame ni imel dovoljenja za
proizvodnjo medicinskih pripomočkov. Dne 20.10.1993 je prejel
strokovno mnenje komisije, da sodijo brizge med pomožna
zdravilna sredstva. Postopek ni bil ne pravilno pričet in ne
zaključen, ker Ministrstvo za zdravstvo tem predlagateljem
registracije medicinskih pripomočkov ni izdalo pravno veljavnih
odločb.

3. Za uvoz zdravilnih učinkovin, ki sodijo po zakonu med
zdravila, je urad uvedel posebne pogoje in 7. 06.1996 poslal
vsem uvoznikom potrebna navodila (Priloga 6).

Po sprejetju novega zakona o zdravilih in ustanovitvi urada je
urad z dopisom pozval vse imetnike tovrstnih strpkovnih mnenj,
da bi postopek zaključil in izdal vsem predlagateljem retrogradne
odločbe s pravno veljavo in tako izenačil pravice vseh
predlagateljev (Priloga 2).

Za uvoz surovin za domače proizvajalce zdravil je urad 22.
01. 1997 izdal posebna navodila (Priloga 7).

Tako je tudi g. Grame prejel retrogradno odločbo z veljavnostjo
do 30. 10. 1998 in je ni obnovil v skladu z zakonom o zdravilih
(Uradni list RS, št. 9/96, člen 49) (Priloga 3).

4. Zaradi pomanjkljive dokumentacije, ki so jo prosilci za uvoz
zdravil dostavljali uradu, je urad ukrepal na več načinov:

Promet z izdelki, ki nimajo veljavnega dovoljenja za promet, ni
dovoljen po členu 32 istega zakona.

a) izdal je navodila za uvoz zdravil in medicinskih
pripomočkov, v katerih je poudaril zahtevo po
certifikatu
proizvajalca, ki zagotavlja kakovost izdelka (Priloga 8);

Izbira in nabava medicinskih pripomočkov je pravica zdravstvenih
ustanov, ki jo izvajajo po zakonu o javnih naročilih in urad na
njihovo izbiro nima vpliva. V primeru, da se zdravstvena ustanova
odloči za izbor medicinskega izdelka (zdravila ali medicinskega
pripomočka), ki nima dovoljenja za promet, ukrepa Zdravstveni
inšpektorat RS v skladu s svojimi pristojnostmi.

b) pristojnim vladnim službam za zakonodajo je posredoval
vprašanja v zvezi z uvozom zdravil 28. 08. 1996 (Priloga 9);
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5. Dne 30. 05.1997 je urad zahteval uskladitev dokumentacije
z zakonom o zdravilih z namenom pregleda zastopniških
pogodb, ker je ugotavljal ali neustreznost ali pa odsotnost
izjav o odškodninski odgovornosti proizvajalcev (Priloga 10).

Pravilnik določa pogoje uvoza skladno z evropskimi
direktivami in skladno z zakonom o zdravilih. Slovenski
uvozniki ne odobravajo pravilnika, zato so sprožili postopek
za oceno ustavnosti na Ustavnem sodišču 2. 04. 1999. V
pravilniku je jasno izpostavljena zahteva po analizi kakovosti
vsake serije uvoženega zdravila, kar bi preprečilo uvoz
ponarejenih zdravil in uvoz preko vmesnih firm ali pa celo od
neregistriranih proizvajalcev. Upravičenost te zahteve lahko
Urad potrdi z dokazili, ki jih hrani. Ta zahteva je bila s strani
uvoznikov predložena še na Upravno sodišče 26. 10. 1998.
Ker je zahteva eden ključnih ukrepov urada in je posebnega
pomena za varovanje zdravja, je urad pri pristojnem sodišču
skušal pospešiti postopek, vendar zaenkrat brez uspeha
(Priloga 17).

6. Uvoz nujno potrebnih zdravil je z zakonom o zdravilih sicer
reguliran, vendar je bila realizacija uvoza zaradi
nerazumevanja predpisov s strani uvoznikov večinoma zelo
ovirana. Zato je urad 'nenehno pozival uvoznike k
spoštovanju predpisov (Priloga 11).
7. O neregularnih načinih uvoza zdravil in medicinskih
pripomočkov ter njihovih možnih škodljivih posledicah je urad
obveščal tudi slovenske bolnišnice. Obvestila pošilja urad
ob vsaki informaciji, ki jo prejme ali od WHO ali Evropske
agencije za registracijo zdravil ali od drugod (Priloga 12 nekaj primerov).

13. Pravilnik o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o
načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo je bil prvič
objavljen v Uradnem listu RS, št. 27, 3. 04. 1998 in drugič v
Uradnem listu RS, št. 4, 22. 01. 1999. S pravilnikom smo
določili zgornjo mejo dovoljenih cen zdravil, ki znaša 85 %
povprečne cene istega zdravila v Italiji, Nemčiji in Franciji. To
je najnižja možna meja,ki ne dovoljuje uvoznikom preprodaje
in nadgrajevanja cen. Odpira pa na drugi strani težnjo po
nabavi neustreznih zdravil. Tako nabavo pa preprečujejo že
prej omenjeni pravilniki, ki so vsled tega tudi predmet
obravnave na ustavnem in upravnem sodišču.

8. Urad je skladno z zakonom na novo uvedel registracijske
postopke za medicinske pripomočke in za naravna zdravila,
ki se izdajajo brez recepta. Postopke je izvajal pospešeno,
da bi olajšal in sprostil promet. Do septembra 1999 je urad
registriral 1153 medicinskih pripomočkov in 232 zdravil
naravnega izvora.

Tudi pravilnik, ki regulira cene zdravil, je predmet spora.
Veledrogerije (Kemofarmacija in Salus v vseh primerih) so
zahtevale oceno ustavnosti Pravilnika o cenah zdravil na
Ustavnem sodišču dne 2. 04. 1999.

9. Ministrstvo za zdravstvo je na predlog urada objavilo Navodilo
za pridobitev dovoljenja Urada Republike Slovenije za zdravila
za uvoz zdravil in medicinskih pripomočkov, Uradni list RS,
št. 36, 14. 05. 1999 (Priloga 13).

14. V Državnem zboru RS je v obravnavi predlog novega zakona
o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki je nastal na podlagi
negativnih izkušenj ob izvajanju do sedaj veljavnega zakona
o zdravilih. Pri pripravi predloga so bile dosledno upoštevane
direktive EU. Besedilo zakona je skladno z evropskim pravnim
redom. Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih je
pripravljen na način, ki bo urejal področje zdravil tako, da ne
bo dopuščal dilem o zgoraj omenjenih problemih.

10. Ministrstvo za zdravstvo je na predlog urada izdalo več
pravilnikov, s katerimi se je možnost nedovoljenega uvoza
zdravil pričela bistveno zmanjševati. V Uradnem listu RS, št.
43, 18. 07. 1997 je bil objavljen "Pravilnik o natančnejši
opredelitvi in načinu razvrščanja zdravil in medicinskih
pripomočkov v skupine" (Priloga 14).
11. V Uradnem listu RS, št. 38,19.05.1998 je bil objavljen Pravilnik
o označevanju zdravil, s katerim smo določili označevanje v
slovenskem jeziku, kar bo pripomoglo k preprečevanju
nelegalnega uvoza (Priloga 15).
12. V Uradnem listu RS, št. 2,15.01.1999 je bil objavljen Pravilnik
o natančnejših pogojih za promet na debelo z zdravili iz skupin
A, B in C ter postopek verifikacije in preverjanja (Priloga 16).

Vprašanja državnega sveta prof. dr.
Franca Vodo pivca so objavljena v
Poročevalcu državnega sveta, št. 9/1999
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski forum sta 7. julija 1999 organizirala
posvet REGIONALNI RAZVOJ IN LOKALNA SAMOUPRAVA

znanosti itd., gre za Evropo mest, za tekmo med mesti, ki so
žarišča razvoja in inovacij.

Posvet je vodil predsednik državnega 6veta Tone Hrovat, ki je
uvodoma pozdravil iniciativo za ta posvet ter vse, ki bodo prispevali
uvodne razprave. To so priznani strokovnjaki, ki se že vrsto let
ukvarjajo s številnimi odprtimi vprašanji s področja regionalnega
razvoja in lokalne samouprave. Tema posveta je zelo široka.
Dejstvo je, da vzpostavitev regij pomembno vpliva na samo
lokalno samoupravo; prav ta vidik naj bi bil na tem posvetu posebej
v ospredju. O teh temah je državni svet opravil že nekaj razprav,
predvsem ob obravnavi predloga zakona o pospeševanju
skladnega regionalnega razvoja.

Pri nas mesta nimajo svojega lobija; posebej se ne ukvarjamo s
problemi njihovega razvoja in lahko bi navedli primere, ko so
dejansko prizadeta glede pozornosti v primerjavi z odnosom do
sicer večjega dela prostora, toda bistveno manjšega dela
prebivalstva in gospodarskega ter drugega potenciala.
Glede vprašanja, ali gre pri pokrajinah za decentralizacijo državne
uprave ali za višjo stopnjo lokalne samouprave, je dejal, da ga
zanima predvsem to drugo in sicer zaradi regionalnega razvoja,
med drugim pa tudi zato, ker je ena od bistvenih sestavin nove
paradigme prostorskega in urbanističnega planiranja prav
participacija, soudeležba ljudi, promocija itd. Vse tisto, je menil,
kar se mora zgoditi med ljudmi, mora priti od spodaj in ne od
zgoraj.

Državni svet meni, da je uvedba pokrajine kot drugega nivoja
lokalne samouprave nujna za decentralizacijo Republike Slovenije.
Pokrajina bi morala imeti dvojno vlogo: predstavljala bi prvo stopnjo
državne uprave in drugo stopnjo lokalne samouprave. V
samoupravnem smislu bi bila pokrajina tudi zveza občin, vendar
izvedena predvsem kot skupnost ljudi, kot samostojna oseba
javnega prava z lastnim premoženjem, z lastnimi prihodki, z
izvirnimi pristojnostmi in neposredno izvoljenimi organi. Tako bi
morala pokrajina nositi odgovornost za lasten gospodarski razvoj
in biti kadrovsko močna, da bi država prenesla nanjo čim več
pristojnosti in ji ne prepustila v urejanje le pokrajinsko samoupravno
raven.

Pozabljamo, daje zaostajanje nekaterih regij neizbežna posledica
sodobnih procesov industrializacije in urbanizacije; to sta dva
procesa spreminjanja prostorov in družbe, ki sta usodno povezana
od sredine 19. stoletja naprej. V novejšem času je nova oblika
tega terciarizacija, se pravi: v gospodarstvu iz industrije v terciarne
storitve, dejavnosti itd., in reurbanizacija kot zadnja faza procesa
urbanizacije v smislu redefinicije mesta kot pojma.

Po tem orisu smotrov posveta je predsednik povabil k besedi
prvega uvodničarja.

V zvezi z redefinicijo mesta je menil, da je zelo pomembno uvideti,
da mesta niso več tisto, kar so bila. To so danes sistemi urejenega
in intenzivno povezanega prostora, predvsem seveda s
fantastičnimi možnostmi, ki jih nudi informacijska tehnologija. Gre
dejansko za različne interakcije, za življenjske sloge, za izbiro
prave kvalitete življenja itd.

Povzetek uvodnih predstavitev
Prof. Vladimir Mušlč, Društvo Občanski forum, pobudnik tega
posveta, ki v omenjenem društvu civilne družbe deluje na področju
urbanizma in lokalne samouprave, je poudaril, da sta obe področji
nerazdružno povezani. V zvezi z regionalnim razvojem in lokalno
samoupravo je cel kup odprtih problemov, zato so se v društvu
odločili, da to sodi med prve posvete, ki jih organizirajo skupaj z
državnim svetom.

Poudaril je, da smo v odprti tekmi s širšim evropskim prostorom,
zato je potrebno - ker nimamo velikih mest in s tem ne velikih
žarišč razvoja inovacij - da naša somestja organiziramo tako, da
bodo igrala vlogo v regionalnem razvoju, izžarevala napredek v
preostala ruralna območja, hkrati pa bodo kvantitativno močnejši
tekmec v tekmi z velemesti, ki nas obdajajo preko meje in katerih
vpliv že čutimo na mnogih področjih gospodarstva.

Teze, ki jih je pripravil za posvet, je dejal, po mnenju nekaterih
zvenijo nekoliko provokativno, zato pa bi opozoril na nekaj glavnih
misli in idej ter poskušal pojasniti, od kod ta navidezna ali zaresna
izzivalnost, ki postavlja pod vprašaj celo razumevanje pojmov
"regionalni razvoj" in "pomoč zaostalim regijam".

Kot država moramo imeti izdelano politiko za pospeševanje razvoja
mest, izdelano politiko do tega, da morajo občine, posebej sedaj,
ko so razdrobljene in teritorialno majhne, sodelovati v funkcionalnem prostoru somestij.

Iz izkušenj vemo, da velja edino tisti regionalni razvoj, ki je spočet
v socialno-fizičnem prostoru; za njim morajo stati ljudje, realni
interesi, realne potrebe itd.

Dr. Igor Vrišer je za boljše razumevanje in ker gre za soodvisnost
uvodoma najprej pojasnil oba pojma: regionalizacijo in regionalni
razvoj. S pojmom regionalizacija razumemo delitev države na
naravnogeografske in družbenogeografske pokrajine. Delitev
izvajamo zaradi boljšega upravljanja, decentralizacije uprave in
predvsem zaradi zainteresiranosti občanov, ki želijo, da pridejo
njihove regionalni interesi, socialne in gospodarske posebnosti
tiste regije, v kateri živijo, bolj do izraza in bolj do veljave. Z
regionalnim razvojem ali z regionalno razvojno politiko pa

Popolnoma sem tudi prepričan, je dejal, da ima pri nas zlasti v
zadnjem času pojem regionalnega razvoja preveč ruralni
poudarek. Premalo pa se govori o tem, da so mesta nosilci razvoja,
žarišča gospodarstva. V Evropi se v strokovnih in tudi političnih
krogih ne govori toliko o Evropi držav ali skupnosti držav, temveč
je v Evropi vedno več regij. Zanimivo pa je, da ko preidemo na
vprašanja gospodarstva, razvoja kulture, znanja, izobraževanja,
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označujemo sprejemanje in izvajanje različnih socialnih in
gospodarskih programov in ukrepov, s katerimi poskušamo
izboljšati družbene razmere in zmanjšati razlike med regijami.
Doseči želimo, da se razlike med regijami kar najbolj zmanjšajo in
da bi imeli prebivalci vsake regije v državi približno enake
življenjske pogoje in predvsem enake izhodiščne osnove (npr. v
infrastrukturni opremljenosti, šolanju, zdravstvu, oskrbi).

in na drugi strani osrednjeslovenska regija. Nesorazmerja in
nehomogenost je zelo velika, razlike so sicer občutne, upoštevati
pa je treba, da nastajajo ob zelo različnem številu prebivalstva.

V nadaljevanju je pojasnil tri razloge, ki narekujejo, da razmišljanja
o regionalizaciji povežemo tudi z regionalno razvojno politiko.

Na koncu je povzel, da regionalne razlike v Sloveniji niso tako
velike, da bi bile ravno zaskrbljujoče, toda obstajajo in se večajo.
Regionalizacija na majhne regije pokaže precej večje razlike kot
na velike regije; seveda pa se zastavlja vprašanje, ali so te razlike
glede na različno populacijsko zaledje smiselne in upravičene.
Menil je, da je delitev na' 12 regij še najbolj upravičena, saj ne daje
pretiranih rezultatov niti ne briše regionalnih razlik, kot je to v
primeru velikih regij.

V primeru tretje variante, to je 12 regij, lahko ugotovimo, da so
razlike bolj zmerne, bolj umirjene; vse te prevelike razlike se
zmanjšajo in regionalne razlike pridejo smiselno do izraza.

1. Naše notranje gospodarske in socialne razmere se zaradi
delovanja tržnega gospodarstva znova večajo, z njimi pa se
povečujejo tudi različni problemi. Istočasno pa mnoge pobude
o sistematični pomoči manj razvitim ali depresivnim območjem
zadevajo na številne ovire in se zelo težko realizirajo. Prav od
tod izhaja vladna pobuda, da naj državni zbor že v kratkem
sprejme zakon o regionalnem razvoju.

V zvezi s položajem osrednjeslovenske regije, ki v vseh tovrstnih
analizah velja kot najbolj razvita, pri čemer ima največjo zaslugo
Ljubljana kot središče te regije, je povedal, da je samo LJubljana s
približno 125.034 SIT bruto dodane vrednosti na prebivalca daleč
nad slovenskim povprečjem, medtem ko preostali del te regije
pade med manj razvite, saj doseže samo 29.348 SIT bruto dodane
vrednosti na prebivalca. Vemo, da je zbiranje teh podatkov precej
zapleteno. Menil je, da je metoda uporabe kazalca bruto dodane
vrednosti na prebivalca lahko dokaj enostranska in odvisna še
od drugih rezultatov. Ta metoda ne more biti in čeprav je to eden
glavnih kazalcev, bi morali metodo dopolniti še z nekaj kazalci.

2. Slovenija se želi vključiti v Evropsko unijo; ker obstaja v tem
prostoru razmeroma velika razlika med posameznimi regijami,
ima evropska skupnost urejeno dodeljevanje pomoči manj
razvitim in drugače prizadetim območjem in tudi izvaja to
politiko. Zaradi tega je nujno, da se Slovenija s približevanjem
Evropski uniji loti tega problema in pripravi potrebne zakonske
akte.
3. Učinki gospodarskih družbenih posegov se praviloma vedno
izražajo v regiji, so regionalni in le redko zgolj lokalno omejeni.
Prav zaradi te socialno-gospodarske povezanosti so regije v
regionalnem razvoju nenadomestljive družbene prostorske
skupnosti, v okviru katerih izvajamo regionalno razvojno
politiko.

Akademik dr. Alo|z Gosar je menil, da se v zvezi z regionalizacijo
Slovenije večkrat srečamo s trditvijo, da obstaja v Slovenihji
nevarnost centralizacije; s tem se je strinjal, vendar je dejal, da če
sta centralizacija in decentralizacija zasnovani na pravi način in
sta res v korist splošne blaginje, nasprotovanja ne bi smelo biti.
Naloga države je po izvirni funkciji predvsem v tem, da deluje v
korist splošne blaginje in prednost ji gre edinole, kadar so njeni
interesi važnejši od zgolj krajevnih interesov. Pri tem se srečamo
z vprašanjem, koliko nam je ali nam bo uspelo uvesti v Sloveniji
načelo subsidiarnosti, ki pomeni, da naj nižja raven ne prepušča
višji ravni v reševanje zadev, ki jih lahko sama ureja enako dobro
ali morda celo bolje.

Iz tega torej izhaja, da za izvajanje regionalnega razvoja regije
potrebujemo in da moramo izpeljati regionalizacijo. Če pa želimo
izpeljati delitev na regije, moramo upoštevati med drugim tudi
regionalni razvoj, ki bo v prihodnje oblikoval regije in jim dajal
določen pomen in značaj v družbenem življenju.
V dosedanjih razpravah o regionalizaciji, je dejal, so se izoblikovali
trije koncepti oziroma variante: delitev na velike regije (8), delitev
na majhne regije (24) in nekakšna vmesna varianta z 12 regijami.

Ko gre za vprašanja formalne regionalizacije, često mislimo
enako, govorimo pa drugače je dejal. Srečujemo se namreč z
dvema problemoma: govorimo o regijah, za katere vsi vemo, da
jih potrebujemo, govorimo pa tudi o pokrajinah; ampak regija je
lahko tudi kaj drugega. Gradivo za predhodno obravnavo zakona
o pokrajinah pomeni, v primerjavi s prejšnjimi gradivi precejšen
korak naprej in tudi precejšnje spremembe. Ko govorimo o
razdelitvi Slovenije na pokrajine, se srečamo s 143. členom ustave,
ki predvideva pokrajino kot širšo samoupravno skupnost, v katero
se občine lahko združujejo. Geografski izraz "pokrajina" je z
ustavnim pojmom dobil nov pomen in zato je koristno,je poudaril,
da ko razpravljamo o regionalizaciji Slovenije, poskušamo
razpravljati v dveh korakih: prvi je regija, kije neopredeljen pojem,
drugi pa je formalni status tega.

Zanimivo bi bilo napraviti preizkus, kako se kaže regionalna
razvitost pri teh variantah regionalizacije. Kot metoda za merjenje
regionalne razvitosti se največkrat uporablja ustvarjena bruto
dodana vrednost (BDV) na prebivalca (v SIT).
Na podlagi podatkov Urada za statistiko in Urada za makroekonomske analize in razvoj je predstavil nekatere rezultate, ki
so, kot je poudaril, precej heterogeni. V primeru osmih velikih regij
so razlike razmeroma majhne. Med najmanj in najbolj razvito regijo,
to je pomursko in osrednjo slovensko, je pri uporabi kazalca
BDV/prebivalca razlika po podatkih Urada za statistiko 156, Urada
za makro ekonomske analize in razvoj pa 250. Razpon (koeficient)
med populacijsko največjo in najmanjšo regijo je relativno majhen
(1:4,79). Pri delitvi na 24 majhnih regij - tu imamo le podatke
Urada za makroekonomske analize in razvoj - se pokaže, da se
razlike med njimi zelo povečajo.

Ob tem ko se pripravlja zakon o pospeševanju skladnega
regionalnega razvoja, se v Sloveniji srečujemo z načelnim
vprašanjem. Nimamo še zakona o urejanju prostora, zakona o
pokrajinah in zakona o skladnejšem regionalnem razvoju. V
Sloveniji bi dejansko rabili krovni zakon za vse te zadeve. Na
ravni države, tudi na politični ravni, se moramo odločiti, ali je za
nas vrednota, da slovensko podeželje ostane poseljeno, ali pa to
ni. To je ena ključnih zadev; če se odločimo, da to je vrednota,
potem jo moramo zagovarjati na vseh področjih. Po podatkih se
obmejna in višinska območja praznijo; približno polovica od 60
slovenskih naselij po številu prebivalcev nazaduje in tudi približno

Tako Izraža koeficient 23,6 med prebivalstvom največje in
najmanjše regije izredno nehomogenost. Razlike so predvsem
značilne za območja majhnih regij, kjer izstopajo manj razvite
regije - Bela Krajina, Tolminsko - z okoli 20 do 30 tisoč prebivalcev,
ter prav tako manj razvite regije - spodnjepodravska ali
prekmurska - s približno 85 tisoč prebivalci. Enako velja tudi za
razmerja med razvitimi, kot je recimo Idrijsko-Cerkljansko ali Kras
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podoben del slovenskega prostora se prazni. Če bomo pustili, da
bodo prevladali liberalno ekonomski, se pravi tržni interesi, bo
Slovenija poseljena po posameznih koridorjih. Pri pojmovanju
mesta pa ne smemo pozabiti, da omogoča doba informatike
popolnoma drugačno pojmovanje mesta. Mestu ne določa
kakovosti njegova velikost, kvaliteto v najvišji meri pridobi v sožitju
z drugimi območji in z manjšimi centri.

očistila mnogih investiranj v preteklost in to prelila v investiranje v
znanje, v človeški kapital in delovna mesta. Tako je v tem obdobju
zmanjšala brezposelnost od 9 % na 4,6 %. To se pravi, da je
regionalni razvoj del celotnega razvoja neke države in seveda
tudi širše regije.
V nadaljevanju je regionalni razvoj pojasnjeval z makroekonomskega vidika in pri tem na podlagi grafičnih ponazoritev
posredoval številne podatke in primerjave med Slovenijo in drugimi
državami glede načina prestrukturiranja podjetij (prenova
programov, tehnologija, financiranje, subvencije), ustvarjanja
razvojnih potencialov, investiranja v prihodnost ter v raziskave in
razvoj, usposabljanja managementa, konkurenčnosti in
zaposlovanja.

V zvezi z regionalizacijo je ponovil, da bi bilo dobro razmišljati v
dveh korakih; najprej o velikosti regije. Glede velikosti regije
razmišljam čisto preprosto, geografsko, je dejal. Regija naj bi bila
kolikor toliko geografsko zaključeno območje, za katero ljudje
čutijo, da mu pripadajo, da čutijo istovetnost z njim; sem ostro
proti kakšnim lokalizmom, ki se zapirajo vase, ampak je nujno
sodelovanje. Regijo pojmujem kot območje, ki ima lahko še
učinkovit pregled nad dogajanji in na katerem ljudje čutijo, da niso
podvrženi nekemu zaledju ali širšemu vplivu, ki pokroviteljsko
gleda nanje.

Med drugim je opozoril, da je pri nas potrebno razviti in dopolniti le
ne materialno, temveč tudi intelektualno in informacijsko
infrastrukturo; da je potrebno skrajšati čas za prenovo podjetij in
ustanov; povečati razvojno usmerjeno financiranje in subvencije;
okrepiti mednarodno sodelovanje; doseči višjo kakovost znanja
in delovanja managementa in zaposlenih, pa tudi doseči zasuk
glede števila delovnih mest.

Glede problema pokrajin se mi pojavlja vprašanje, je dejal, zakaj
skušamo samoupravni vidik ločiti od državno-upravnega. Bolje
je, če se oba vidika dopolnjujeta, kar se kaže tudi v nekaterih
evropskih deželah. Postavlja se tudi vprašanje, ali je potrebno, da
vlagamo toliko truda v morebitno spremembo 143. člena ustave
in ali ne bi bilo bolje, da bi v teh začetnih fazah šli enostavno na
okraje. Upravne okraje potrebujemo, kajti pomanjkljivost sedanjih
upravnih enot je predvsem v tem, da so preveč razdrobljene in
da so bile posamezne službe, inšpekcije itd. vse do nedavnega
direktno podrejene ministrstvom; ni nobene koordinacije. To se
pravi, da naj upravni okraji združujejo upravne enote na
geografsko sklenjenih območjih.

Zanova regionalne politike - naš pristop bomo morali bistveno
spremeniti - se mora začeti, je poudaril, pri podjetjih, pri njihovih
programih in inovacijah, vse zato, da bi izboljšali njihov položaj in
spodbudili razvijanje intelektualne, materialne in informacijske
infrastrukture, tehnoloških centrov, obrtnih industrijskih con in
tako naprej. Ne da bi gospodarstvo, ki že deluje na nekem področju,
usposobili in ga pripeljali na višjo raven, ni realnih možnosti za
nadaljnji razvoj.

Glede vloge mesta Ljubljana se je strinjal, da dobi mesto poseben
status in temu primerne ugodnosti. Ne bi pa bilo smiselno, da bi
upravni okraj Ljubljana vključeval širše zaledje Ljubljane, zato naj
območja v njenem zaledju postanejo upravni okraji.

Ob zaključku je dejal, da je prav, da se naša država loti intenzivnega
reševanja razvoja regionalne politike, vendar je dejstvo, da se
nam regionalne razlike povečujejo, kar ni v redu. Prav je, da se v
teh regijah razvije institucionalna mreža. Če ta mreža oziroma
institucije ne bodo videle vsebinskih problemov in jih ne bodo
znale vezati na dogajanje v Evropi, na razvojno politiko Slovenije,
če bodo samo administrativni priveski, si bomo pač naprtili le še
dodatno administracijo. Menil je, da moramo biti tu zelo previdni in
da tiste nukleuse, ki že obstajajo po regijah, poskušamo pripeljati
do višje ravni učinkovitosti, ne pa da ustvarimo nov sistem
administracije, ki ne bo sposoben reševati teh problemov.

Ob koncu je predstavil in obrazložil skico upravne razdelitve tudi sicer je svojo uvodno razpravo ponazoril s skicami - kot
predlog za morebitno razpravo.
Dr. Lojze Sočan, Fakulteta za družbene vede, je izpostavil dve
vprašanji: prvo, kako zagotoviti pogoje za sodoben regionalni
razvoj, in drugo, potrebo po tako imenovani proaktivni razvojni
politiki države in samih regij.

Dr. Ciril Ribičič, poslanec državnega zbora, je predstavil svoje
poglede na regionalizem in regionalizacijo Slovenije ter utemeljil
predlog ustavnih sprememb, ki zahteva črtanje 143. člena. Ta
med drugim opredeljuje, da se občine samostojno odločajo o
povezovanju v širše samoupravne skupnosti, tudi v pokrajine. S
tem bi dobil drugačen pomen in veljavo 138. člen ustave, ki pravi:
"Prebivalci Slovenije uresničujejo lokalno samoupravo v občinah
in drugih lokalnih skupnostih."

S tem v zvezi je navedel tri primere strateških potez, ki so
pomembne za razvoj. V Združenih državah Amerike so pred
kratkim doseženi presežek v proračunu usmerili predvsem v
zmanjšanje socialnih problemov, v razvijanje človeškega kapitala,
to se pravi, v krepitev socialne kohezije. To je pravzaprav osnova
za razvoj sodobne družbe, sodobnega gospodarstva,
informacijske družbe, skratka, za sodoben razvoj. To je gotovo
strateška poteza, ki lahko za obdobje petih ali desetih let ali celo
dlje pripomore k razvoju.

Temeljna utemeljitev predloga je namreč, da pokrajin, še zlasti v
slovenskih razmerah, ne moremo oblikovati le ha osnovi
prostovoljne odločitve posameznih občin, ampak je treba pri tem
upoštevati tudi druge subjekte, predvsem seveda prebivalce.
Skratka, na pokrajino gledamo kot na širšo lokalno skupnost,
lahko bi rekli tudi kot na širšo občino, kot na skupnost prebivalstva
na nekem širšem območju. Ne gre za razliko v načinu nastanka,
ampak za to, da bi nastajajoče pokrajine upoštevale interese
prebivalcev, njihovih lokalnih skupnosti in interes države. Brez
interesa in odločenosti države, da je pripravljena del politične,
zlasti pa ekonomske oblasti prenesti na pokrajine, tega procesa
ni in ne more biti.

Evropa je glede na večje regionalne razlike razvila močan in
sistematičen način razvoja institucij in finančne podpore manj
razvitim regijam; to je sodoben pristop za zmanjševanje problemov.
Kot vzor je treba vzeti Nizozemsko, ki je vedno namenjala veliko
pozornosti planiranju in strateškemu načrtovanju. V zadnjih
petnajstih letih je dosegla izjemno veliko stopnjo konsenza svojih
socialnih in družbenih struktur; ne le med delodajalci in delojemalci,
ampak tudi med civilno družbo, vlado in tudi regijami. Dva ključna
rezultata tega konsenza sta v tem, da je Nizozemska v manj kot
petnajstih letih znižala delež proračuna v bruto družbenem
proizvodu od 62 na 50 % v lanskem letu; to pomeni, da je proračun

Za predlogom z naslovom "Pomen regionalizacije za Slovenijo"
(udeleženci so gradivo prejeli na posvetu) so dolgoletna
13

celo poglobile.Takrat bo pomembno vprašanje, kako so te obmejne
regije usposobljene za enakopravno sodelovanje s sosednjimi
regijami. Ali je res Ljubljana tako samozavestna, da bo lahko
nadomestila vse tisto, kar v drugih državah ne delajo samo prek
države in državnega centra, ampak delajo tudi preko regionalnih
središč? Če upoštevamo središča, kot so Milano, Trst, Celovec,
Gradec, omenjeni so bili še Videm, Zagreb in Reka, in če
upoštevamo, da imajo vse sosednje države bolj razvit notranji
regionalizem kot Slovenija, potem bomo videli, do kakšne stopnje
smo pripravljeni. Moj subjektivni občutek je, je dejal, da tisti, ki
danes nasprotujejo pospešeni regionalizaciji Slovenije ter zavirajo
in nasprotujejo temu, da bi naredili odločen korak v tej smeri, ne
verjamejo, da lahko postane Slovenija v kratkem času članica
Evropske zveze, ali pa se ne strinjajo s tem, da bi to postala;
izgovor čez nekaj let bo, da na to nismo pripravljeni. Takrat se
bom moral z njimi strinjati, kajti brez regij bo možnost, da namesto
enakopravnega sodelovanja Slovenije in njenih prebivalcev, podjetij
in pokrajin pride do podrejanja velikih delov slovenskega ozemlja
tujim državnim in regionalnim središčem, kakor tudi regionalnim,
nacionalnim in mednarodnim centrom ekonomske, politične in
vojaške moči. To je realna nevarnost; ali bo večja ali manjša, o
tem pa odločamo ta trenutek; odločamo o tem, da spremenimo
ustavo in s tem omogočimo sprejem takšnega zakona o pokrajinah, ki bo v skladu z Evropsko listino lokalne samouprave, pa
tudi s pripravljajočo se Evropsko listino regionalne samouprave.
Pred hitrim spreminjanjem ustave ni treba svariti. Pred nekaj meseci
smo vložili omenjeni predlog 33 poslank in poslancev, vendar
pobude za imenovanje ustavne komisije razen nas ni dal še nihče.

prizadevanja. Prve pobude in predlogi za drugačno opredelitev
pokrajine so starejši od naše ustave. Ena od pobud je tudi pobuda
"Za regionalizem in zbor pokrajin", ki je javna, predstavljena na
internetu in se sproti dograjuje; vsakdo ima možnost dajati
pripombe. Rezultat te pobude niso bile samo konference in
srečanja, na žalost bolj pristašev kot nasprotnikov te ideje, ampak
tudi poseben zbornik, pa tudi predlog ustavnih sprememb.
Podpisalo ga je 33 poslank in poslancev iz sedmih poslanskih
sjaipin, pri čemer nobena poslanska skupina ni zastopana uradno
preko svojega predstavnika. O tem govorim zato, je dejal, da ne
bi kdo menil, da ima predlog že zagotovljeno potrebno podporo.
Ob tej priložnosti se je gospodu Hrovatu in preko njega državnemu
svetu zahvalil za podporo tej ideji, ki je bila argumentirano izražena
že v razpravi o zakonu o pokrajinah in ob posebni razpravi o tem
predlogu. V državnem zboru je nekoliko težje, kar je logično, saj
gre za pomembne ustavne spremembe, o katerih se odloča v
strankarskih centralah. Odločitev o teh ustavnih spremembah je
izziv današnjega časa, ne pa vračanja v stare spopade in
razprave o tem, kdo je imel prav takrat, ko se je sprejemala
sedanja ustava in ko se je zapisal 143. člen. Situacija je danes
takšna, da je ta sprememba nujna, vsaj kot nek pozitivni znak za
to, da bi se odnos do regionalizma in regionalizacije Slovenije
bistveno spremenil.
O tej novi situaciji govorijo trije temeljni argumenti.
Prvi argument se nanaša na izvedeno reformo lokalne samouprave. Pogledi na uspešnost reforme so zelo različni, ampak z
vidika regije je to mogoče drugotnega pomena. Bolj pomembna je
ugotovitev, da smo imeli včasih 60 zelo velikih in močnih občin, z
zelo širokimi pristojnostmi tudi s področja državne uprave oziroma
izvajanja zveznih in republiških zakonov. Danes imamo trenutno
192 občin, težnje po nadaljnji drobitvi so še vedno izrazite. Na
precej grob, pavšalen, deloma tudi protiustaven način je bila
izvedena centralizacija pristojnosti. Prepad med takšno novo
občino in centralno državo je bistveno večji, kot je bil včasih. In to
je eden od argumentov, da se moramo tega vptrašanja lotevati na
nov način.

Spregovoril je tudi o težavah v zvezi z zakonodajo, ki naj zagotovi
enakomernejši regionalni razvoj. Zakon, ki je bil vložen že pred
petimi leti, je ravnokar v tretji obravnavi pred državnim zborom.
Ta trenutek poteka zanimiva razprava o tem, ali naj ima zakon
tudi kakšne materialne posledice ali finančne obveznosti za vlado.
V njem je namreč zapisano, da naj bi vlada za ta namen namenila
najmanj 1,6 % državnega proračuna. Vlada predlaga, da se iz
predloga zakona črta ta določba.
Ob koncu je izrazil strinjanje s tistimi, ki opozarjajo, da bo prišlo
do problemov, če povežemo idejo širše lokalne samouprave z
idejo splošnega upravnega okraja, ki bo opravljal upravne zadeve
za neko območje; nadalje, ali bo ta širša lokalna samouprava
sposobna učinkovito opravljati upravne naloge in ali ne bo v takšni
pokrajini prevladala država nad lokalno samoupravo, se je vprašal.
To je realen problem in realna dilema. Služba vlade za reformo
lokalne samouprave odločno zavzema stališče, da bi morala biti
pokrajina dvoživka, močnejši resor vlade, resor za notranje
zadeve, ki je zadolžen tudi za državno upravo, pa stališče, da na
lokalno samoupravo ni mogoče prenesti ničesar.

Od ustave sem je veljala logika, da se najprej ukvarjamo z
občinami, pozneje pa se bomo ukvarjali s pokrajinami in z
regionalizmom. Ta logika se je pokazala kot močno napačna, jo
pa nekateri še vedno zastopajo. Ustavni koncept je resnično
takšen: nastanejo nove občine in nove občine se lahko, če želijo,
povežejo v pokrajino; seveda se lahko v delu Slovenije povežejo,
v drugem delu ne, v enem delu nastajajo, v drugem se ukinjajo,
nekatere občine vstopajo v pokrajino, druge izstopajo iz pokrajine.
To pa najbrž ni resen pristop pri regionalizaciji neke države, je
dejal. S tega vidika je treba priznati, da je bilo ukvarjanje samo z
drobitvijo, ne pa s povezovanjem na regionalni in nacionalni ravni,
s slednjim preko in s pomočjo regije oziroma pokrajin, napačno.

V svojem pisnem prispevku zastopam stališče, je pojasnil, da bi
bil minimum v tem, da se pokrajine in upravni okraji oblikujejo za
isto območje. Ustanovitev samo upravnega okraja, ob tem pa ne
tudi pokrajin, bi pomenila, da se ukvarjamo samo s problemom
učinkovitosti dekoncentracije izvajanja upravnih nalog, ne pa tudi
z razvojem lokalne samouprave v tej državi in povezovanjem
interesov ljudi.

Drugi argument je bil v dosedanjih treh eksplikacijah že dobro
poudarjen, je dejal. To so vse večje razlike med slovenskimi
pokrajinami, praviloma z delno izjemo južne Primorske, slovenske
obale, sldvenske Istre. Ugotavljamo hitrejše razvijanje osrednje
regije in počasnejše razvijanje drugih pokrajin; najbolj so ogrožene
in najhitreje zaostajajo tiste regije, ki so najbolj na meji.

Ob zaključku je polemiziral z argumentom, ki ga je zadnje čase
precej glasno slišati, namreč da nismo poskušali realizirati tega,
kar piše v 143. členu ustave, in da naj najprej storimo to. Kdor
tako govori, ne pozna razmer po 8 letih od sprejema ustave.
Doslej ni bila ustanovljena še nobena pokrajina, ni pa res, da ne bi
imeli nobene pobude za nastanek pokrajine po veljavnih predpisih:
z dvotretjinsko večino občinskih svetov s Koroškega imamo
vložen predlog, da bi ustanovili svojo pokrajino. Zadeva ne more
priti v zakonodajni postopek, ker niti stranke niti aktualna oblast
za to niso zainteresirani.

Drugi argument pa se že povezuje s tretjim, z vključevanjem v
Evropsko zvezo. Danes smo že slišali, kako se razvija in spreminja
Slovenija in kako zaostajajo obmejne regije nasproti osrednji
regiji. In če to sliko povežemo s situacijo, ki bo nastala takrat, ko
bo Slovenija polnopravna članica Evropske zveze - po
optimističnih predvidevanjih je to lahko leta 2004, 2005, po
pesimističnih pa leta 2007, 2008 - takrat ne bo več meja med
Slovenijo in Avstrijo, med Slovenijo in Italijo, med Slovenijo in
Madžarsko, samo nasproti Hrvaški se bodo te meje začasno
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Prof. dr. Silvo Devetak, Evropski center za etnične, regionalne
In sociološke študije Univerze v Mariboru, je govoril o
mednarodnih vidikih regionalne politike Slovenije. Izrazil je globoko
prepričanje o neutemeljenosti bojazni, da bi uveljavljanje
regionalizma in lokalne samouprave kakor koli ogrozilo ozemeljsko
celovitost in državno suverenost Slovenije ter slovensko narodno
samobitnost. Evropski regionalisti si ne prizadevamo za
decentralizacijo države in za ustvarjanje lokalne države, je dejal,
ampak se zavzemamo za demokratizacijo družbe in za vračanje
možnosti in pravic državljanom za odločanje.

To je izredno pomembno vprašanje, ki zahteva pri iskanju
odgovora na to, kako najti vse možnosti za uveljavitev tudi
teh aspektov Slovenije v novo oblikovanem evropskem
prostoru, resen razvojni pristop.
5. Izkoriščanje možnosti za čezmejno sodelovanje in
povezovanje v kontekstu regionalizma in lokalne smouprave
bi lahko prispevalo h krepitvi mednarodne stabilnosti Slovenije
kot povezovalnega dejavnika na tem evropskem prostoru.
Tudi iz tega zornega kota bi bilo potrebno preučiti možnosti
za uveljavljanje političnih in gospodarskih interesov Slovenije
v okviru nastajajoče evropske politike do jugovzhodne Evrope.

Obstajajo številni mednarodni razlogi, zakaj je potrebno začeti z
vestno obravnavo regionalizma kot pomembnega dela političnega
in ekonomskega koncepta razvoja Slovenije in njene
demokratizacije v pogojih, ki jih določa na novo nastajajoča
mednarodna ureditev Evrope. Opozoril je na petero izmed njih.

Slovenija je imela bogato izkušnjo s policentrizmom in raznimi
oblikami čezmejnega sodelovanja že v času, ko so bile vzhodnoevropske meje hermetičo zaprte. Zato je imela na začetku 90-ih
let na tem področju velike prednosti pred drugimi državami kandidatkami za Unijo, ki so bile poleg tega povsem centralistično
urejene. Sedaj pa Slovenija zaostaja ne le za razvojnimi
tendencami v Evropski uniji, ampak tudi za najbolj uspešnimi
kandidatkami za članstvo v Evropski uniji.

1. Uveljavljanje regionalizma in lokalne samouprave je v
vsebinskem smislu sestavni del kriterijev o demokratizaciji
držav kandidatk za sprejem v Evropsko unijo. Zavoljo tega
upravičenih potreb po demokratičnem regionalnem razvoju
Slovenije ne bi smeli omejevati ali celo preprečevati z
oblikovanjem nekakšnih statističnih regij oziroma nekakšnih
razvojnih agencij in podobnih upravnih enot, pa tudi ne s
povzemanjem izkušenj, ki ne bi imele nikakršne zveze s
slovensko tradicijo in s sedanjimi potrebami Slovenije.

To slabša naš položaj na prioritetni listi (10+1 država). Zavedati
se moramo, da je prioritetna lista jasno stališče Evropske unije in
da se bo spreminjala glede na uspešnost teh 10+1 države in
Cipra v prizadevanjih za integracijo. S tem se zmanjšujejo tudi
možnosti za krepitev položaja Slovenije v nastajajočih tokovih
evropske politike, zlasti pa njena vloga na geografskem prostoru,
kjer se nahajamo. V ilustracijo je navedel, da v našem sosedstvu
edino Slovenija in Hrvaška nista ratificirali Madridske okvirne
konvencije o čezmejnem sodelovanju iz leta 1980 in da smo v
okviru 10+1 države - kandidatke za Evropsko unijo v skupini, v
kateri sta še Češka in Slovaška, kjer je v teku regionalna ureditev
države, ter Romunija.

2. Vsestransko čezmejno sodelovanje, vključno z oblikovanjem
evroregij, tam kjer so za to ustrezni pogoji, je lahko - in to so
pokazale izkušnje Evrope - eno od najbolj učinkovitih sredstev
za poglabljanje kohezivne povezanosti Slovenije s prostorom
Evropske unije (Avstrija, Italija, Madžarska). Z udejanjanjem
regionalizma in lokalne samouprave se postopoma oblikujejo
temelji za enakost subjektov na obeh straneh meje v tem
procesu. O splošni naravnanosti Evropske unije v to smer
govori tudi podatek, da je čezmejno sodelovanje in
povezovanje eno od temeljnih ciljev Pakta o stabilnosti v Evropi
iz leta 1995, ki je namenjen ustvarjanju pogojev za širjenje
Unije in vključuje financiranje več kot 100 projektov vseh
devetih kandidatk za članstvo; devetih zato, ker Slovenija ni
članica tega pakta in takrat tudi še nismo imeli statusa
pridružene članice. Čezmejno sodelovanje je prav tako eden
od prioritetnih ciljev programov Phare, ki ostajajo prej ali slej
eden od osnovnih finančnih virov za širjenje Unije na evropski
vzhod in na Ciper.

Sodeč po mlačnosti odzivanja obstoječi slovenski politični strukturi
ustreza centralistično urejena država. Morda ne pozna dovolj
stanja v Evropi ali pa celo misli, da ni dovolj sposobna, da bi lahko
v pogojih decentralizacije in demokratizacije upravljanja
zagotavljala homogenost države in jo uspešno vodila skozi
zapletene poti v mednarodnih odnosih, če bi ob državi nastopale
tudi pokrajine, lokalne samoupravne skupnosti in drugi subjekti
civilne družbe. Na odpor vpliva najbrž tudi všdenje, da bi
posamezne socialne skupine v novih demokratičnih razmerah
izgubile status, včasih privilegiran, ki ga uživajo v centralistično
urejeni državi.

3. Za Slovenijo ima učinkovito uveljavljanje lokalne samouprave
in regionalizma še poseben strateški pomen v kulturno
etničnem smislu. Tudi na tej podlagi bi lahko okrepili duhovno,
kulturno in materialno moč slovenstva na neposrednih stičiščih
velikih evropskih kultur (zvečine narodnostno mešanih). To
je conditio sine qua non za ohranjanje in moderno razvijanje
etničnih, kulturnih in jezikovnih vrednot slovenstva v pogojih
evropske integracije.

V takih razmerah, je poudaril, se povečuje pomen delovanja civilne
družbe. Kar zadeva mednarodne vidike regionalne politike
Slovenije, bi si morale institucije civilne družbe prizadevati
predvsem za:
širjenje informacij med državljani in za razvijanje njihove
zavesti, da lokalna samouprava in regionalizem ne "rušita"
državne enotnosti in samobitnosti, ampak nasprotno,
predstavljata eno od najmočnejših sredstev za trdno
medsebojno povezovanje slovenske družbe, za demokratično udeležbo ljudi pri odločanju o stvareh, ki vplivajo na
njihovo življenje in delo, pa tudi za povečevanje možnosti za
enakopravno vključevanje Slovenije v evropski prostor ter
za njeno mednarodno stabilnost;

4. Uveljavljanje regionalizma in lokalne samouprave ter
posledični pospešeni razvoj obmejnih regij in lokalnih
skupnosti, s pomočjo njihovega vsestranskega povezovanja
s sosedstvom, bo v kontekstu nastajajoče integracije
Slovenije v Evropsko unijo odprlo nove možnosti za reševanje
problemov in za napredek slovenskih manjšin v Italiji, Avstriji
in na Madžarskem oziroma italijanske in madžarske narodne
skupnosti pri nas. Nastajajoča evropska integracija tega
geografskega prostora odpira namreč nove razsežnosti
ohranjanja in uveljavljanja slovenske etnične identitete v
evropskem političnem kulturnem mozaiku, pri čemer imajo
slovenske manjšine specifično vlogo.

vgradnjo zasnove regionalizma in lokalne samouprave v
ustrezne programske cilje zunanje politike Slovenije, zlasti
kar zadeva odnose s sosedi, posodobitev programskih
zasnov in oblik povezovanja v delovni skupnosti Alpe-Jadran,
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tudi v duhu sodelovanja v obliki evroregij, za poglabljanje
sodelovanja v okviru evropskih regionalnih pobud. Tu gre za
znano srednje- evropsko pobudo, za pakt o stabilnosti,
Royaumont process, Seci itd.;

predvideno; preliminarna razprava je sicer dala skromen izplen,
vendar je mogoče nadaljevati z njegovo dodelavo, tako da ga
bomo vložili v prvo obravnavo.
Regije ali po slovensko pokrajine nikakor niso pogoj za vstop v
Evropsko unijo, prav tako jih ne zahteva Evropska listina lokalne
samouprave, so pa zelo zaželjena struktura zlasti v državah v
tranziciji, kakršna je tudi Slovenija. Gotovo bi nam koristilo, da ne
govorimo toliko o načelu subsidiarnosti, ampak o načelu
decentralizacije. Načelo subsidiarnosti je pogled od spodaj
navzgor, načelo decentralizacije pa je pogled od države navzdol,
torej o tem, kaj bi država prenesla na lokalne ravni. Po konceptu
zakona o pokrajinah naj bi pokrajine - upam, da jih ne bo veliko,
da pa bodo krepke, močne - prevzele vrsto nalog na področju
kulture, prostora, prometa in zvez itd.

vključitev programskih ciljev v zunanjo politiko, zlasti kar
zadeva oblikovanje domiselne politike za sodelovanje Slovenije
s Kongresom lokalnih oblasti in regij Evrope v Svetu Evrope
ter za skupščino evropskih regij;
v tem okviru je pomembno tudi ustrezno obravnavanje
različnih vidikov lokalne samouprave in regionalizma v
pogovorih in kasnejših pogajanjih za vključitev Slovenije v
Evropsko unijo. Poleg odprtih vprašanj glede Slovenije,
zapisanih v dokumentih Evropske unije, bi bilo potrebno
preučiti in oblikovati ustrezne zasnove in programe tudi glede
drugih vprašanj na tem področju, ki zadevajo interese
Slovenije: glede zelo angažiranega najnovejšega dokumenta,
izšel je pred 14 dnevi, o perspektivah evropskega
prostorskega planiranja, ki je eden od bistvenih konceptualnih
elementov znotraj Unije; glede našega odnosa do odbora
regij Evropske unije; glede koristi in pomanjkljivosti oblikovanja
evroregij; glede vloge Slovenije v novih usmeritvah programov
Intereg oziroma Phare itd.;

Zelo pomemben je mednarodni vidik, ki ga je v svojih pisnih tezah
tudi izpostavil. Evropska unija ne računa samo na meddržavno
sodelovanje, ampak zelo poudarja načelo partnerstva. V okviru
tega načela vključuje vse, ki sodelujejo pri projektu regionalne in
lokalne oblasti, se pravi občine in tudi regije oziroma po naše
pokrajine. V Bruslju je bilo na prikazu (screeningu) naše zakonodaje
s področja lokalne in regionalne samouprave med drugim
omenjeno, ali ne bi razmislili o tem, da ne bi prevajali našega
zakona o pokrajinah z "law on regions", ampak da bi govorili o
"law on pokrajine". Tako bi bilo jasno, o čem govorimo, sicer je
lahko velika zmeda tudi v evropskem okviru.

civilna družba bi se morala zavzeti za čimprejšnje oblikovanje
pravne podlage za razvoj lokalne samouprave in regionalizma,
med drugim s pristopom Slovenije k obstoječim mednarodno
pravnim instrumentom ter z njenim dejavnim sodelovanjem
pri oblikovanju novih ustavnopravnih podlag (npr. Evropska
listina o regionalni samoupravi) za udejanjanje evropsko
naravnanega regionalizma oziroma lokalne samouprave v
Sloveniji. Zavzeti bi se morala še za usposabljanje subjektov,
da bodo lahko nosilci pobud za demokratično izbiro nosilcev
projektov čezmejnega sodelovanja; za informiranje
potencialnih nosilcev sodelovanja o finančnih sredstvih, ki jih
v ta namen daje Evropska unija; za transparentnost odločanja
o teh sredstvih, zlasti o sredstvih programov Phare in Intereg;

Menil je, da se je treba pri decentralizaciji in uveljavljanju načela
subsidiarnosti zavedati stanja v Sloveniji. V Sloveniji je 192 občin;
večina jih ima manj kot 5.000 prebivalcev in ni sposobna
uresničevati niti sedaj veljavnih pristojnosti. Izdelan je bil katalog
pristojnosti, ki kaže, da imajo slovenske občine še kako velike
naloge in jih ne uresničujejo. Postavlja se torej vprašanje, kako bi
lahko še prenesli državne zadeve v upravljanje občinam; morda
v neki drugi obliki, na pokrajine ali na medobčinske oblike povezav.
Decentralizacija, torej prenos pristojnisti, ni tako enostavno
vprašanje.Tudi hlastanje po državnih pristojnostih zamegljuje bistvo
lokalne samouprave, ki je urejenost pogojev za življenje ljudi in
njihovih družin. Nikjer v Evropi pa se ni zgodila - tako kot se je
zgodilo pri nas v prvem obdobju - tako močna "razporoka zakona"
med državo in lokalno skupnostjo. Nikjer ni tako kot pri nas, da
občina danes nima in ne opravlja niti ene naloge iz državne
pristojnosti. Menil je, da je to nedvomno pomembno vprašanje in
da tudi ni v skladu z Evropsko listino lokalne samouprave; vendar
pa mora biti to vprašanje izjemno pametno in pozorno
obravnavano, da ne bi kršili načela pravne varnosti državljanov.
Izdajanje gradbenih in lokacijskih dovoljenj, ki se uporablja za
politične namene, češ da naj bi prešlo v občinsko pristojnost, je
lahko silno sporno glede na stanje, kakršno imamo. Sam bi pristal
na to, je poudaril, da se to d kvečjemu v preneseno pristojnost v
imenu in za račun države in pod njenim strožjim nadzorom.

civilna družba bi se morala zavzeti za oblikovanje ustrezne in
odgovorne politike Ministrstva za znanost in tehnologijo, ki
naj bi vzpodbujala raziskovalno delo in omogočila oblikovanje
ustreznih strokovnjakov za različna vprašanja in področja;
civilna družba bi se morala zavzeti za oblikovanje ustreznih
pravnih in drugih pogojev za delovanje inštitucij in organizacij
civilne družbe na teh področjih, vključujoč mednarodne
nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ter za njihovo
vključevanje v posvetovalne mehanizme za sprejemanje
državnih odločitev in usmeritev na tem področju.
Opozoril je, da po obstoječi zakonodaji ni mogoče registrirati
mednarodne nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji. Lahko
se registrira nevladna organizacija, ki ima sicer sedež drugod, v
Sloveniji pa le svoje oddelke.

V tem letu praznujemo 50. obletnico Sveta Evrope. Svet Evrope je
naredil največ na področju lokalne samouprave; ne gre mešati
Evropske unije s Svetom Evrope. Evropska unija ni naredila
ničesar na področju lokalne in regionalne samouprave; računa le
z ustrezno postavljeno strukturo in vsebino lokalne samouprave,
ki je interna zadeva posamezne države - članice. Svet Evrope je
sprejel ogromno dokumentov in Slovenija je že ratificirala Evropsko
listino lokalne samouprave, ki je začela veljati 1. marca 1997, kar
pomeni, da je postal notranji pravni red njen sestavni del. Glede
rra to bi lahko vsakdo začel pred Ustavnim sodiščem postopek
glede tega, ali so slovenska lokalna samouprava in njene
pristojnosti v skladu z evropsko listino in tam zapisanimi načeli.
Evropska listina je zelo načelna, zelo fleksibilna, manj oprijemljiva,
vendar v najmanj dveh smereh v Sloveniji ni uresničena: glede
kompetenc in glede financ. Poudaril je, da Evropska unija mora
računati s tem, da bo zaradi sedanjega stanja z vzpostavitvijo

Mag. Stane Vlaj, Služba vlade za lokalno samoupravo, je
opozoril, da je glede regij in pokrajin veliko pojmovne zmede.
Naše pokrajine se ne morejo primerjati z regijami v Evropi, temveč
- ko bodo nastale - s provincami, z deželnimi okraji v Nemčiji,
departmaji v Franciji, skratka, z ravnmi, ki so tik nad občinami, ne
pa s tistimi, ki so tik pod državno oblastjo.
Izjemno pomembno je, da je komisija državnega zbora za lokalno
samoupravo dala zeleno luč, da nadaljujemo s pripravo zakona o
pokrajinah. Računamo (tu imam tudi pooblastilo ministra, je dejal,
sicer bom govoril kot Stane Vlaj), da bi vložili ta zakon v
zakonodajno proceduro konec tega leta, torej prej, kot je bilo
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regionalne strukture v Sloveniji še veliko odprtih problemov. To
sicer ni sprejemljivo, zato moramo nadaljevati z zakonom o
pokrajinah in ga sprejeti v naslednjem letu. Do pokrajin moramo
priti v letu 2001 do 2003, najkasneje pa pred vstopom v Evropsko
unijo.

razvoju v Sloveniji itd. Iz navedenega je razvidno, da se je družbena
pozornost postopoma premaknila od formalno-pravnih statusnih
vprašanj k vprašanjem razvoja in spodbujanja konkurenčnosti
gospodarstva na notranjem evropskem trgu.
Predstavil je nekaj podatkov, ki kažejo naslednje;

Povedal je, da pravo (acquis communautaire) Evropske unije
predvideva ogromno nalog, ki jih bodo izvrševale lokalne in
regionalne skupnosti; tega se mnogo premalo zavedamo. Najmanj
70 od 200 uredb Evropske unije s področja okoljevarstvene
problematike se neposredno uresničuje in realizira v lokalnih
skupnostih, mi pa za to v ničemer še nismo pripravljeni. Se pravi,
Evropska unija računa na ustrezno strukturo lokalne in regionalne
samouprave.

v Sloveniji prevladuje urbano industrijski tip regionalnega
razvoja, kjer na 1/3 teritorija prebiva 3/5 prebivalstva in kjer
je 3/4 vseh delovnih mest; 2/3 izmed teh delovnih mest je
predvsem v storitveni dejavnosti;
ocene obremenjenosti okolja (onesnaženost voda, zraka in
tal) kažejo, da je obremenjenost večja v industrijsko urbanih
tipih kot v podeželsko agrarnih tipih;

Opozoril je tudi, da v razpravah v Evropi opuščamo zgolj pojem
lokalne in regionalne samouprave in čedalje bolj uveljavljamo pojem
lokalne in regionalne demokracije. To, kar je v Sloveniji, še ni
evropski standard lokalne samouprave, je dejal. Delovanje lokalne
samouprave zgolj kot delovanje organov, tudi skozi blokade
organov, je vsekakor v nasprotju z evropsko listino. Evropska
listina pravi, da je pravica do lokalne samouprave najprej
individualna človekova pravica, šele potem je kolektivna pravica,
se pravi, pravica lokalnih skupnosti. In v tem smislu, je dejal, tudi
spremembe zakona o lokalni samoupravi glede tega, čigavo vejo
oblasti krepimo v lokalni samoupravi, niso najbolj posrečene. Pri
nas se je v preteklem letu kar nekaj strokovnjakov ukvarjalo s
problemom neposredne demokracije, s problemom participacije
državljanov. Na posebni konferenci v Stockholmu, kjer so bili
izpostavljeni cilji na področju lokalne in regionalne demokracije v
naslednjem tisočletju, je bila na prvem mestu izpostavljena
udeležba državljanov v lokalnem javnem življenju - "citizen participation". V tem smislu smo tudi mi z zadnjo novelo zakona o
lokalni samoupravi - s sklicevanjem zborov občanov, referendumi
- dali normativne podlage, vendar pa se odvija slovenska lokalna
samouprava zgolj v okviru ravnanja organov.

gospodarsko razvitejše regije - osrednjeslovenska, obalnokraška in gorenjska - zaostajajo v primerjavi s podobnimi
regijami v evropskih državah in imajo probleme pri razvoju
inovativnega okolja ter izkoriščanja svojih potencialov.
Izpostavil je, da v zakonskih besedilih ni opaziti spodbujanja
tehnološko napredne ekonomije ali sistematičnega oblikovanja
prijaznega pravnega davčnega okolja za delovanje in spodbujanje
sodobnega podjetništva. Po uvedbi zakona o davku na dodano
vrednost smo pravzaprav priča, da je računalniško komunikacijska tehnologija neprimerno dražja kot je bila pred tem. Država
ima tudi prav malo posluha ali pa ga sploh nima za funkcionalno
izobraževanje na lokalni ravni, še posebej za lokalne skupnosti
oziroma občine, in ni stimulacij za izobraževanje v gospodarskem
sektorju.
Država še vedno razume razvoj s tako imenovanimi investicijami
v preteklost, kar pomeni predvsem sanacijo strukturnih neskladij,
tako, da se zadrži stara industrijska tehnologija in delovna mesta,
ki ustvarjajo zelo majhno dodano vrednost ali pa je sploh ne
ustvarjajo. Prestrukturiranje v smislu postmoderne ekonomije, v
smislu informacijske inteligentne družbe produciranja in plasmaja
novih storitev, ki so ekološko čiste, človeku prijazne in ki ustvarjajo
veliko dodano vrednost, pa očitno še ni predmet delovanja vlade.

Ob zaključku je dejal, da lokalna samouprava ne more biti definirana
zgolj v količinskih pojmih; kot demokracija zahteva kakovosten
pristop. Z mnogimi pristojnostmi, ki bi jih želele prevzeti posamezne
strukture, se lahko krni substanca lokalne samouprave v Sloveniji,
se zmanjšuje njen manevrski prostor. Govoriti o prenašanju
pristojnosti brez temeljitih analiz je zelo neodgovorno. Sam sem
optimist in verjamem, je dejal, da se bodo naši cilji glede lokalne in
regionalne demokracije uresničevali, to, kar imamo sedaj, pa je
otroška doba slovenske lokalne samouprave.

Velja omeniti tudi predlog zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja, ki se omejuje samo na nerazvita in ruralna
območja Slovenije in pomoč države pri odpravi teh razvojnih in
strukturnih neskladij. Predlagatelju zakona je očitno ušlo dejstvo,
da živi večina Slovencev, kot je bilo že omenjeno, v mestih, kjer
se ustvari večji del družbenega proizvoda. Družbena, gospodarska in razvojna neskladja so v mestih izredno zaostrena,
zato je menil, da mora predlagatelj v zakonu tej problematiki nameniti
veliko več pozornosti.

Sam zelo močno zagovarja pokrajine. Zelo ga čudijo zadnje izjave,
ki se ponavljajo iz leta 1991, da pomeni uvedba pokrajin
razvrednotenje Slovenije, razpad Slovenije in podobno. Menil je,
da s tem ponovno prehajamo na razpravo, kakšna je bila ob
ustanavljanju slovenskih občin. O problemu pokrajin se je treba
trezno, resno pogovarjati; treba je napraviti vse izračune, tako
glede pokrajinskega premoženja kot pokrajinskih financ, sicer
nam govorjenje o pokrajinski samoupravi pomeni zgolj fasado
samouprave, ki je del lokalne samouprave.

Nacionalna razvojna agencija in regionalne razvojne agencije so
pojmovane predvsem kot institucije, ki bodo namesto pokrajin
pripravljale regionalne razvojne programe in jih po možnosti tudi
izvajale, manj ali sploh ne pa kot strokovne, podjetniške in
inovacijske agencije, ki bodo spodbujale uporabo novih tehnologij,
ki bodo omogočale sodelovanje gospodarstva in univerze in ki
bodo odpirale nove horizonte tako v produkciji kot v plasmaju
izdelkov in storitev tako imenovane informacijske dobe, ki bodo
konkurenčne ne le na evropskem, temveč tudi na svetovnem
trgu.

Tomaž Poglajen, unlv. dipl. politolog, je uvodoma dejal, da
prenova regionalne politike izhaja tudi iz dejstva, da je treba
javno upravo reformirati predvsem s funkcionalno-razvojnega
vidika, tako da bo sposobna tudi v novih pogojih, ki jih prinaša
vključitev Slovenije v Evropsko zvezo, uveljaviti razvojno vlogo
javnih financ in zagotavljati trajnostni razvoj.

Tako imenovane inteligentne razvojne agencije bodo le tiste, ki
bodo uspele voditi regionalne družbe in ekonomije na poti do
inovacijskih procesov in prenosa inovacij v samo regijo in tiste, ki
bodo spodbudile ekonomske dejavnike, da se specializirajo. Njihovi
izdelki pa morajo predstavljati višjo raven kakovosti.

V tem kontekstu so bili pripravljeni, nekateri pa že sprejeti,
dokumenti in predlogi zakonov, kot so npr. zakon o nacionalni
razvojni agenciji, zakon o proračunu, zakon o urejanju prostora ,
program prenove regionalne politike, bela knjiga o regionalnem

V zvezi z inovacijami na regionalni ravni je pojasnil, da sodeluje
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inovacijska skupina pri direktoriju 13 (telekomunikacije) z
direktorijem 16 (regionalni razvoj) ter v okviru programa ČLEN
10 razvija strategije, ki jih lahko regije uporabijo pri preusmeritvi
strukturnih skladov iz fizične infrastrukture (npr. ceste) k
intelektualni lastnini oziroma lastnini, ki temelji na znanju.

s prostorom, javnega prometa, prometne ureditve - zato bodo
morale občine združevati nekatere funkcije: funkcije nadzora,
inšpekcije itd. Ampak, je ponovno poudaril, ne na ta način, da
občini to vzamemo, pač pa da te funkcije povežejo v nekih skupnih
organih.

Glede prenosa znanja na regionalni ravni pa je povedal, da bodo
v prihodnosti uspešne tiste regije, vsaj izkušnje kažejo tako, ki
bodo sposobne prenesti, "predelati'" podatke in informacije v
znanje. Osnovni elementi prenosa znanja v posameznem
socioekonomskom okolju, tako na nacionalni, regionalni ali lokalni
ravni, pa predvsem vključujejo:

V zvezi z enim od konceptov pokrajine - od Jezerskega do
Osilnice z Ljubljano v sredini - je dejal, da v občinah okrog Ljubljane
seveda obstaja bojazen pred takšno pokrajino preprosto zato,
ker bo verjetno težko uveljaviti način odločanja v pokrajini, v
kateri Ljubljana ne bi dominirala in si na neki način podredila
okoliških občin.

oblikovanje splošne zavesti o potrebi prenosa znanja,
ciljno sodelovanje (med javno upravo, sektorskimi politikami
in izobraževalnim sistemom),
mrežno povezovanje med majhnimi in srednje velikimi podjetji,
oblikovanje nacionalnih komunikacijskih vozlišč.

Treba bo doseči, da bodo z organiziranostjo dani pogoji za
partnerski odnos med Ljubljano in njenim okoljem ter za
sodelovanje, ki bo temeljilo na enakopravnem soodločanju.
Marjan Kardlnar, župan občine Dobrovnlk, je vprašal ali je
kakšen recept, da čim hitreje in čim kakovostneje pride do razvoja
Pomurja. Od 26 občin, kolikor jih imajo, jih je 2/3 na robu preživetja
oziroma samostojnega odločanja o svojem razvoju. In če jih vse
spet združimo nazaj v regijo, bo to spet siromašna regija. To
pomeni, da moramo tudi tem majhnim občinam že sedaj zagotoviti
enakovreden razvoj, da bodo takrat, ko bodo regije, lahko
enakovredne.

Ključni dejavnik v razvoju nacionalnega gospodarstva in razvoju
regij je pravzaprav človeški kapital in pa uveljavljanje inovacij ter
novih tehnologij.

Povzetek razprave

Štefan Prša, župan občine Velika Polana, je povedal, da so v
tej novi občini uspešno začeli; tudi nasprotniki in tisti, ki so govorili
o drobljenju, danes priznavajo, da so male občine dobro zaživele
in da je denar pri njih zelo dobro oplemeniten. Menil je, da je tudi
prav, da imajo pri ustanavljanju pokrajine ali regije glavno besedo
tisti, ki jih to neposredno zadeva. Občani morajo najprej povedati,
kaj in'kako hočejo, ne pa nekdo, ki ima nek projekt, ki naj bi bil
izpeljan tako zato, ker Evropa tako hoče. Če bomo oblikovali
pokrajine ali regije pod prisilo, bomo storili enako kot tedaj, ko
smo ustanavljali občine proti volji ljudi. Kjer je bila na zaokroženi
celoti ustanovljena občina, ni problemov, kjer pa so se vrinile dve
ali tri zaokrožene celote, tam pa se enostavno ne morejo
sporazumeti. Menil je, da bi se iz procesa ustanavljanja občin
lahko marsikaj naučili.

Tone Peršak, župan občine Trzin, je uvedbi pokrajin izrekel
podporo in zanjo navedel dva kompleksna razloga: eden so makro
politični vidiki, saj se govori o Evropski uniji, Svetu Evrope,
primerljivosti z Evropo itn., drugi pa so zelo praktični, zelo
pragmatični razlogi, ki jih v občinah bolj čutijo.
Če se omejimo na makro politične razloge, se pravi na primerljivost
z zgradbo držav v Evropski uniji ali drugod po Evropi, je zadeva
na neki način zelo hitro rešljiva. Najbrž je smiselno, da se v
Sloveniji ustanovijo tri, štiri velike regije ali dežele po zgledu
nekdanjih dežel (Štajerska, Kranjska, Goriška, Istra kot nekoč
del Kranjske). Dobijo naj pristojnosti, (<i bodo primerljive z velikimi
regijami ali deželami v Evropi in bodo pravzaprav imele tendenco,
da se država decentralizira.

Ne bi bilo korektno govoriti o številu pokrajin, bolje da to prepustimo
ljudem in najdemo formulo, kako ljudem povedati, kaj bodo od
tega imeli.

Problem decentralizacije države oziroma politike na državni ravni
je eden ključnih problemov Slovenije, vendar se bojim, je dejal, da
se s tem konceptom pokrajin, o katerem se danes govori in ki
predvideva decentralizacijo države, bodisi prek pokrajin ali okrajev,
to ne bo zgodilo. Kajti decentralizacija ni samo vprašanje
dostopnosti uradnikov (sedaj so relativno blizu ljudem po upravnih
enotah), ampak tudi vprašanje, kje je kdo za kaj pristojen. Občine,
in to ne samo takšne, ki imajo do 5.000 prebivalcev, ampak tudi
večje, ob sedanjem sistemu odločanja preprosto niso sposobne
dovolj kakovostno odločati na določenih področjih.To pa ne pomeni,
da jim je treba vzeti pristojnosti. Bojim se, da se v zvezi s
pokrajinami razmišlja o tem, da se bo občinam vzelo pristojnosti
in jih dalo pokrajinam, občine pa se bodo počasi približevale
konceptu nekdanjih krajevnih skupnosti.

Viktor Voršlč, župan občine Cankova, je ocenil razmere v pomurskem okolju. Pomurska regija je statistično ali geografsko
zaokrožena celota in letos praznuje 80. obletnico priključitve k
Sloveniji. To je regija, ki se je s toliko več težavami vključila v to
državo in ki je ekonomsko šibka, ker gre predvsem za kmetijsko
regijo. Mesto Murska Sobota nastopa kot nosilec regije. V regiji,
kjer so se ustanavljale institucije regijskega značaja (pokrajinska
knjižnica, pokrajinski muzej, ...), kar je pomenilo velike stroške,
pa nove občine, ker regija ni dosegala niti 70 % državnega
povprečja, niso dobile skoraj nič. Na nove občine se je prenesel
del denarja in toliko, kot se je naredilo v tem času, je poudaril, se
nikoli ni naredilo.

Gre preprosto za to, da pridemo do neke ravni, ki bo imela
originalne pristojnosti in na katero bodo lahko občine prenesle del
izvajanja svojih pristojnosti; država bo lahko delegirala nekatere
pristojnosti, ampak ne tako, da bo potem to upravni organ, ki bo
delal v imenu države; pokrajina ali dežela naj bi torej imela
pristojnost, ki je ne bo samo izvajala v imenu nekoga, ki bo še
vedno odločal v Ljubljani.

Res pa je, ker imajo samo 75 % primerne porabe, ne morejo
pokrivati nekaterih obveznosti, ki bi jih morale. To so predvsem
odgovornost in odnos do regijskih institucij; tega male občine
enostavno ne zmorejo in regija s tem dodatno izgublja. Izgubljamo
npr. inteligenco, pogoje za izobraževanje in s tem dejansko
prihajamo v situacijo, ko je to regija, ki so se je do sedaj
makroekonomisti sramovali, sedaj pa se je že bojijo, je dejal.

Za pokrajine je zelo veliko razlogov; gre namreč za mnogo področij,
ki presegajo raven ali obseg mnogih občin - od turizma, do
nekaterih segmentov infrastrukture, planiranja, problemov v zvezi
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in kaj je za to možno storiti po občinah, v okviru civilne družbe in
različnih institucij v daljšem obdobju.

Ob podatkih, ki jih je navedel za nekatere občine - več kot 50 %
je kmečkega prebivalstva, nezaposlenost je 20-odstotna, občine
so v obmejnem pasu - je poudaril, da je treba resno razmisliti,
kako sploh vzpostaviti pogoje za regije. Če bomo nadaljevali s
takimi razlikami in se ne bomo jasno dogovorili, kako jih zmanjšati,
bodo najbrž velike težave.

Ivo Piryja, predstavnik Ministrstva za ekonomske odnose in
razvoj, je izrazil upanje, da bo zakon o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja v kratkem sprejet. V razpravi je bila večkrat
omenjena država in sicer kot tista, ki ne ve dobro, kaj bi
pravzaprav rada oziroma spodbuja tisto, za kar morda ne najde
pravih instrumentov. Gre samo za enostaven poskus države, da
bi z zakonom o regionalnem razvoju omogočila, da lokalne
skupnosti kot dejanski nosilci razvoja v svojih okoljih stopijo skupaj,
poiščejo skupne razvojne prioritete in se odločijo kaj je njihova
razvojna priložnost v tem trenutku in v prihodnje; da se povežejo
v nekih okvirih, ki jih je treba puščati odprte, jih oblikovati svobodno
po volji občanov. Se pravi, da zastavljeni okviri regionalne politike
ustrezajo načelom demokratičnih principov in iskanja skupnih
stičnih točk na področju razvoja. Seveda je ob tem treba biti
nekoliko racionalen. Razmere v Sloveniji so specifične in tudi tu
so bili navedeni razlogi za številne manjše pokrajine. Čas in
razprave, ki se bodo razvile, pa bodo najbrž pokazale, da je to
verjetno prvi korak k ustvarjanju večjih pokrajin.

Jože Dekleva, univ. dipl. inž. arh.. Mestna občina Ljubljana,
je ugotovil, da je bilo v uvodih odprtih veliko zanimivih vprašanj.
Škoda bi bilo, če bi že omenjeni zbornik s tega posveta pri bralcih
ustvaril vtis, da so stališča in pogledi na to problematiko bolj
narazen, kot dejansko so. Zato je predlagal, da bi morda uvodničarji
poskusili na okrogli mizi ali kako drugače oblikovati predlog, ki bo
lahko vseboval tudi veliko tu izrečenih dragocenih stališč. Tako
bo narejen resen korak naprej in lahko bomo rekli, da vsaj deset
glav v Sloveniji približno enako razmišlja o tem perečem vprašanju.
Strinjal se je tudi s tem, da v bistvu vsaki oblasti ustreza
centralizacija, zato pravzaprav to niti ni toliko problem takih ali
drugačnih strank, ampak tistega, ki je na oblasti.
Nikjer v Evropi ni prišlo do decentralizacije brez regionalnih gibanj.
Mogoče lahko nekaj tega, kar smo danes slišali od županov iz
Prekmurja, poimenujemo regionalno gibanje in brez tega ne bomo
imeli pokrajin, je dejal. Res je, da so razmere v slovenskih
pokrajinah zelo različne in da bo treba zelo veliko posluha za te
lokalne specifike, res pa je tudi, da pokrajin ne bomo imeli, če ne
bomo zmogli te moči, da jih bomo "ustoličili" v enem centru. Oba
ta dva para, ti dialektični dvojici bo torej treba upoštevati.

Nastajanje evroregij, povezovanje in čezmejno sodelovanje
zahteva hitrejši proces tudi na naši strani. Vstop v evroregije,
vstop v partnerstva s sosedi na drugi strani meje pomeni zahtevo
po oblikovanju suverenih struktur na naši strani, predpostavlja
pa tudi oblikovanje vizije, kaj pravzaprav v tem partnerstvu
pričakujemo, kaj v to partnerstvo prinašamo in kaj bomo skupaj
naredili.

Pri nas gre pravzaprav za neke vrste kulturne regionalizme; nastali
so na začetku obdobja industrializacije, doživeli so vse
spremembe mej, ki smo jih registrirali in v bistvu živimo še s to
preteklostjo. To je sicer razumljivo; in stalno bomo z eno nogo v
preteklosti, drugo pa je treba imeti nekje drugje. Živimo na prostoru,
ki je izražen s formulo Alpe-Jadran. To je dejansko prostor, ki
sega vzhodno od Milana, južno od Alp in mogoče do Panonske
nižine in v katerem praktično ni niti enega mesta, ki bi mu bila
Evropska unija pripravljena dati status internacionalnega centra.
Centri, ki povezujejo ta prostor, so izven te regije; predvsem
Mnchen, Dunaj in Milano so mesta, ki imajo na zemljevidih
Evropske unije status evropskih mest in ki bodo imela vso tisto
infrastrukturo, ki jih je ali jih bo naredila za evropske centre. Mi
delimo usodo s sosedi, s katerimi nismo bili vedno v prijateljskih
odnosih, vendar bomo z vstopom v Evropsko unijo usodno
povezani. Ne moremo mižati pred tem dejstvom, izogibati se tega
vprašanja, zato ker je objektivno delikatno. Konstituiranje pokrajin
je treba videti tudi v tej evropski perspektivi, v perspektivi evroregij,
v perspektivi nekega vprašanja, ki bo jutri eksplodiralo. Danes
projektiramo našo infrastrukturo, kot da ni sosedov. To jutri ne bo
več možno, ker nam nihče ne bo dajal evropskega kapitala za
tako projektiranje, da si bomo konkurirali. Prvi pogoj bo namreč,
ali je ustvarjena določena delitev del, določen konsenz znotraj
regije, ki je transnacionalna.

Menil je, da je s tega vidika zastavljeni zakon oziroma prenova
regionalne politike dovolj učinkovit instrument, da preseka vso to
kalvarijo odločanja o uvedbi regij ali neregij oziroma neke oblike
regionalnega povezovanja, pa čeprav samo na projektni oziroma
na razvojni ravni.
Vsi uvodničarji so nedvomno podali enega najbolj celovitih
pregledov regionalno razvojne tematike, je dejal, zato bi se pridružil
že dani ideji, da velja vse povedano redakcijsko dodelati, tako da
bo sporočilo enotno in da omogoči usmerjeno razpravo tudi v
širši javnosti.

Darja Odar, predsednica interesne skupine lokalnih interesov
v državnem svetu, je najprej opozorila na napačno poimenovanje
oziroma uporabo imena pomurske regije; prav je, da se uporablja
izraz Prekmurje in Prlekija. Polemizirala je tudi z navedbo o
priključitvi pomurske regije; pred 80 leti se je k Sloveniji priključilo
Prekmurje, torej samo ta del regije, ne pa pomurska regija.
Glede samih regij in njihovega ustanavljanja pa je dejala, da se
veliko govori predvsem o tem, ali male ali velike regije in kolikšno
število regij; vsak gleda, kje naj bi se našel po takšni ali drugačni
varianti. Menila je, da je pristop popolnoma napačen; razčiščeno
bi morali imeti predvsem naslednje: kar zadeva velikost regij, je
treba ugotoviti, kaj pomenijo velike in kaj male regije v smislu
pristojnosti in financ, potem bo odločanje lažje.

Glede konstituiranja pokrajin je še dodal, da je že danes nekaj
možnosti za določeno partnerstvo med občinami, za sodelovanje,
za skupne projekte. Vendar pa država tega ne podpira oziroma
so sredstva, s katerimi bi lahko podpirala take infrastrukturne
projekte, preskromna in jih je premalo. Treba pa je pospešeno
delati in z medobčinskim sodelovanjem ustvarjati pogoje, da bomo
prišli naprej.

Pavle Gregorčič, župan občine Kobarid, je dejal, da je razveseljivo, da se v naši državi pogovarjamo o regionalizmu, po
drugi strani pa ugotavljamo, da dostikrat govorimo zato, da
opravičujemo, tak je vtis, pod pritiskom Evrope, da moramo to
storiti. Naša uradna politika dejansko še ne čuti prave volje, da bi
v Sloveniji regionalizem tudi resnično vzpostavili. Poskušamo
poiskati modele, kako bi zadovoljili Evropo ali se ji ob vstopanju
prilagodili.

Menil je, da bo proces prehajanja v pokrajine verjetno trajal ravno
toliko časa, dokler nas Evropska unija ne bo opozorila, da podpor
ni več, ker določena vprašanja še niso urejena.
Pred zakonodajna telesa moramo priti z mnogo bolj konkretnimi
predlogi in z bolj jasno vizijo, zakaj v Sloveniji potrebujemo pokrajine,
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Že v uvodnih razpravah je bila predstavljena ekonomsko
gospodarska razvitost posameznih obrobij Slovenije, pri čemer
po nerazvitosti ali demografski ogroženosti prav gotovo izstopa
zahodna meja, predvsem zgornji del, pa tudi obrobni južni del; ni
pa izjema tudi vse naše obrobje Slovenije proti Hrvaški, Madžarski
ali Avstriji; tudi na severu v goratem delu.

Dr. Rado Bohinc, predsednik Društva Občanski forum, je
kot eden od organizatorjev posveta izrazil nekaj zaključnih misli.
Današnja razprava me je prepričala v naslednje, je dejal, da v
Sloveniji kot politična orientacija prevladuje centralizem v obdobju
tranzicije. Argumentov in dokazov za to je bilo v razpravi izrečenih
zelo veliko, najmanj dva sta ključna: prvič, poglabljajo se razlike v
razvitosti med centrom in obrobjem, in drugič, ni politične volje za
hitrejše sprejemanje nujnih pravnih podlag na tem področju. Očitno
gre torej znotraj slovenske politike za spopad dveh političnih
konceptov: političnega koncepta centralizma, ki prevladuje, in
političnega koncepta regionalizma, ki je pravzaprav evropska
civilizacijska paradigma. Vrsta aspektov regionalizma je izključno
strokovne narave, ta razprava pa je nanizala vrsto strokovnih
argumentov oziroma odprla vrsto strokovnih področij; ne samo
upravno-administrativni vidik, ampak tudi vprašanje zunanjepolitičnih usmeritev, ki so s tem povezana. Menil je, da so z
evropsko idejo regionalizma povezane še številne druge politične
usmeritve, kot je srednjeevropska, vzhodno- oziroma južnoevropska, ne smemo pa pozabiti še mediteransko smer, saj je
Slovenija tudi mediteranska dežela.

Menil je, da se postavlja vprašanje - ko bomo v Evropi ali pa že
danes - kako ohraniti tudi narodnostne meje, ter vprašanje
regionalizacije Slovenije oziroma drugačne politike upravljanja
države in drugačnega odnosa do ohranjanja velikosti našega
naroda oziroma našega ozemlja. Postavlja se tudi vprašanje regije
ali regij na zahodni meji.
Narejenih je bilo kar nekaj analiz; inštutut iz Italije je preko
mednarodnega bruseljskega razpisa opravil eno izmed njih in
ugotovil, da je treba skupen razvoj planirati z obeh strani meje in
to vzdolž celotne meje. Tudi v Furlaniji - Julijski krajini kot deželi, ki
šteje 4 milijone ljudi, in v industrijsko razvojno močnem Venetu s 5
in pol milijona ljudi ugotavljajo, da se morajo pri določenih zadevah
povezovati.
Kako naj mi sodelujemo ločeni, če bomo imeli na tem delu več
regij? Kdo se bo pogovarjal s Trstom? Bistveno je, da bi
prebivalstvo prek formalne zakonske in z ustavo določene
institucije, to je regije, pokrajine ali dežele, sodelovalo z drugo
stranjo in da bi bilo sogovornik.

Kot svojo misel je izrazil naslednje: če politika znotraj sebe ni
sposobna razrešiti tega vprašanja na takšen način, da se
prevladujoča centralistična koncepcija upravljanja Slovenije
vendarle umakne regionalizmu kot evropski ideji, potem je toliko
bolj potrebno, da civilna družba in stroka na glas spregovorita o
teh vprašanjih, tako glasno, da bosta premikala stvari v glavah
politike.

Na raznih posvetih in pogovorih, eden takih je bil tudi na gradu
Vipolže v Brdih, kjer so sodelovali naši visoki predstavniki in
ministri ter predstavniki iz Salzburga in italijanske vlade, je bilo
jasno rečeno, da bo Slovenija imela eno regijo, ki jo bo predstavljala
država v Bruslju. To pomeni, da v Sloveniji ne mislimo resno in ni
politične volje, da izvedemo regionalizacijo.

Zahvalil se je vsem uvodnim referentom ter jih zaprosil, da
pomagajo pripraviti predlog skupnih stališč za uveljavljanje ideje
regionalizma v Sloveniji, ki bi jih naslovili na različne forume, politiko
in nosilce odločanja. Sicer pa bo celotno gradivo s posveta
objavljeno v posebnem zborniku. Povedal je tudi, da bodo zaprosili
vse referente, naj pomagajo pripraviti povsem konkretna stališča
k vsaj štirim zakonom, ki so ali bodo v proceduri; to so med
drugim zakon o skladnem regionalnem razvoju, zakon o mestu
Ljubljani, zakon o pokrajinah itd. Eksplicitno se bomo opredelili
tudi do pobude za spremembo 143. člena ustave oziroma za
njegovo črtanje, saj predstavlja ustavodajne ali ustavne ovire za
premike v tej smeri, je zaključil.

Regionalizacija ni to, da bi prenesli več na nižje nivoje, kajti za
odločanje so potrebna tudi sredstva. Rešitev tudi ni v tem, da bi
kaj prenašali iz občin, ki so na kot oskubljene kokoši, navzgor,
na dežele, pokrajine ali regije, ker ni kaj prenesti. Ne strinjam se s
tem, je dejal, da občine niso sposobne opravljati svojih pristojnosti;
niso sposobne opravljati tega, za kar nimajo sredstev. Predvsem
niso sposobne uresničevati svojega razvoja, ker iz državnega
proračuna ni razvojnih sredstev, ni sklada za razvoj.
Na Primorskem se pojavlja vprašanje, kdo in na kakšen način
bomo parirali ob vsej spretnosti Italijanov, da izničijo vse, kar
zastavimo na meji, v čezmejnem sodelovanju. Iz izkušenj vemo,
da mora sodelovati prostor s prostorom, inštitucije z inštitucijami,
manjšinska vprašanja pa morata rešiti državi sami. Reševanje
manjšine v Benečiji ne moremo prenesti na čezmejno sodelovanje;
sodelovanje z naše strani je obsojeno na dodatno kontrolo, na
koncu na neuspeh. Izgubili smo vse inštitucije, dve banki in še
kaj.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, se je zahvalil vsem
uvodničarjem in razpravljalcem ter poudaril, da je državni svet kot hiša razmišljanja in ne hiša nasprotovanj - dal možnost tudi
stroki in civilni družbi, da prispevata k politiki pozitivnega
razmišljanja in za predstavitev ukrepov, ki naj bi naši državi prinesli
večjo blaginjo, boljše pogoje in delovanje.

O večjih ali manjših regijah naj odločijo ljudje, vendar je treba
definirati, kakšne pristojnosti in kakšna sredstva se prenašajo z
nivoja države na ta nivo. Definirati je treba tudi organizacijski
princip ter kako in v kakšnem času se bo to izpeljalo.

S posveta objavljamo povzetke
uvodnih predstavitev in razprav,
ker bo celotno gradivo objavljeno v zborniku.

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