DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 14. september 2001

Letnik IX

Št. 6

Mnenje državnega sveta

Zahteva državnega sveta
ustavnemu sodišču za začete
postopka za oceno ustavnosti
zakon ito^fPviBJ^i?

Mnenja komisij državnega sveta

Sklepi državnega sveta o obravnavanih
pobudah in vprašanjih

lW|gg|

Z Aarhuško konvencijo do lažje
dostopnosti informacij in učinkovitejšega

i

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

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o samoprispevku - hitri postopek
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27.6.2001, ob
obravnavi predloga zakona o samoprispevku - hitri postopek
sprejel

referendumu". Po njegovem mnenju je treba besedo "lahko"
črtati, saj je uvedba samoprispevka obvezujoča po izvedenem
referendumu, ki je dobil zadostno večino. V bistvu je drugi
odstavek 2. člena popolnoma odveč.

SKLEP
5. Državni svet opozarja tudi na 9. člen, ki določa, kdo ima
pravico glasovanja na referendumu za uvedbo samoprispevka. Predloženo besedilo tega člena je v neskladju z načeli
ustave Republike Slovenije.

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

Pravica do glasovanja izvira iz kraja, v katerem se nahaja
nepremičnina, ali iz naslova stalnega bivališča. Tretji odstavek
pa omejuje glasovalno pravico fizičnim osebam, ki v
predpreteklem letu pred izvedbo samoprispevka niso imele
dohodkov, ki so obdavčljivi po zakonu. Predlagana omejitev
je vprašljiva z vidika enakosti državljanov pred zakonom, še
posebej, če se je v dveh letih tem državljanom status spremenil
ter so postali davčni zavezanci.

MNENJE
k predlogu zakona o samoprispevku - hitri postopek
Po razpravi, v kateri so državni svetniki opozorili na vrsto dilem in
vprašanj, je državni svet sprejel mnenje, ki naj ga predlagatelj
zakona in zakonodajalec upoštevata v največji meri:
1. Državni svet podpira sprejem zakona o samoprispevku, saj
je nujna pravna ureditev zbiranja sredstev iz naslova
samoprispevka za hitrejšo izgradnjo lokalne javne infrastrukture in s tem povezano kvalitetnejše življenje v mnogih
občinah, krajevnih, vaških ali četrtnih skupnostih in v naseljih.

Vprašljiva je glasovalna pravica na podlagi nejasnosti
premoženjskega kriterija. Velika verjetnost je, da fizična oseba,
ki ima v lasti nepremičnino na območju, na katerem naj bi se
uvedel samoprispevek, na tem območju pa nima stalnega
bivališča, ne bo zainteresirana za uvedbo samoprispevka.
Če je na nekem območju takih zavezancev za samoprispevek
veliko, je težko pričakovati, da bo referendum uspel, čeprav
so zavezanci, ki živijo na tem območju, zainteresirani za
gradnjo lokalne infrastrukture.

2. Po mnenju državnega sveta je hitri postopek sprejemanja
zakona o samoprispevku neprimeren in nesprejemljiv.
Sprejem zakona je sicer nujen, vendar predlog zakona ne
izpolnjuje vseh potrebnih pogojev za uspešno izvedbo
referenduma o uvedbi samoprispevka.

Fizična oseba, ki je lastnik ali uporabnik nepremičnine na
območju, na katerem naj bi se uvedel samoprispevek (nima
pa stalnega bivališča), je zavezanec za samoprispevek.
Pravne osebe, ki imajo tudi premoženje na tem območju, pa
niso zavezane plačevati samoprispevka, čeprav se z
izgradnjo ali rekonstrukcijo lokalne javne infrastrukture
vrednost njihovega premoženja poveča. Zato bi morale biti
tudi pravne osebe, ki opravljajo dejavnost na območju, kjer
se uvaja samoprispevek, zavezane k plačevanju samoprispevka. Pavšalni znesek samoprispevka bi se določil na
podlagi bruto dobička.

Vsekakor ni v interesu niti predlagatelja niti zakonodajalca,
da bi že po prvem ali drugem referendumu o uvedbi samoprispevka, ugotavljajoč mnogo pomanjkljivosti, ponovno
spreminjali zakon. Zato državni svet podpira sprejemanje
zakona po rednem zakonodajnem postopku.
3. Državni svet predlaga, da predlagatelj zakona in zakonodajalec preučita pojem samoprispevka. Na podlagi zakona o
samoprispevku se samoprispevek uvede po predhodnem
referendumu, na katerem se večina vseh glasovalnih
upravičencev na določenem območju izreče za uvedbo
samoprispevka. Tudi tisti, ki se ne udeležijo referenduma ali
so proti uvedbi samoprispevka, so v primeru pozitivne
referendumske odločitve zavezanci za samoprispevek. Zato
bi kazalo razmisliti o drugačnem poimenovanju samoprispevka, saj gre za lokalno dajatev, ki je sprejeta s konsenzom
prebivalcev na določenem območju in s tem obvezna.

6. Državni svet opozarja na 11. člen, ki zelo nejasno določa
referendumsko vprašanje. Po njegovem mnenju se mora
referendumsko vprašanje nanašati zgolj na uvedbo ali neuvedbo samoprispevka. Občinski sveti pa na podlagi uspešno
izvedenega referenduma sprejmejo odlok o uvedbi samoprispevka, saj je sprejemanje odlokov v pristojnosti občinskih
svetov in ne stvar referendumskega odločanja.
7. Zaradi dolgotrajnosti postopkov pridobivanja premoženjskih
podatkov obstaja dvom o točnosti in ažurnosti vseh potrebnih
podatkov zavezancev za samoprispevek (14. člen).

4. Državni svet opozarja na drugi odstavek 2. člena, po katerem
se samoprispevek "lahko uvede po prej opravljenem
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8. Državni svet opozarja na dodatne naloge, ki jih občinam nalaga
predlagani zakon. Občinam so tako naložene pristojnosti, ki
se nanašajo na določitev postopka odmere, zbiranja in
izterjave samoprispevka, s tem pa materialne in finančne
obveznosti, kar je za manjše občine neizvedljivo. Državni
svet predlaga, da naj izplačevalec osebnega dohodka ali
pristojni davčni urad, ki razpolaga z vsemi podatki o prihodkih
zavezancev (občine teh podatkov nimajo), izvaja odlok o
referendumu tako, da samoprispevek pobira in odvaja na
račun občine, ki je samoprispevek uvedla.

blizu neizvedljivosti. K temu prispeva tudi določilo predloga
zakona v 19. členu, da organ izda zavezancem odločbo o
samoprispevku. To v primeru občine Slovenska Bistrica
pomeni 24.000 odločb. Na vsako odločbo se državljan lahko
pritoži in s tem izvedbo samoprispevka preloži za nedoločen
čas.
9. Državni svet pogreša oceno finančnih posledic za lokalne
skupnosti. Ne glede na to, da bodo finančni učinki uspešno
izvedenih referendumov o uvedbi samoprispevka pozitivni,
pa pomenijo za občine predlagane dodatne naloge velike
finančne in kadrovske obremenitve.

Prav tako je občinam naloženo, da sestavljajo volilne imenike
glasovalnih upravičencev (10. člen) na podlagi potrebnih
podatkov. To predstavlja za večje občine, še posebej, če je
razpisan referendum za območje občine, veliko breme.
Po oceni enega od razpravljavcev je ves postopek tako
zapleten, da je pobiranje samoprispevka na njegovi osnovi

Za poročevalko je državni svet določil državno svetnico Darjo
Odar.

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

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti nekaterih členov zakona
o veterinarstvu zaradi neskladja z Ustavo Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27. 6. 2001, na
podlagi tretje alinee prvega odstavka 23. člena zakona o Ustavnem
sodišču Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 15/94) sprejel

sedmi odstavek 59. člena, ki je v nasprotju s 153., 154. In
155. členom Ustave Republike Slovenije,
tretji odstavek 59. člena, ki Je v nasprotju s 121. členom
Ustave Republike Slovenije,
82. člen, ki je v nasprotju s 122. členom Ustave Republike
Slovenije,
101. člen, ki je v nasprotju s 155. členom Ustave Republike
Slovenije, in

ZAHTEVO
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti naslednjih
členov zakona o veterinarstvu (Ur. I. RS, št. 33/2001), ki so v
nasprotju z Ustavo Republike Slovenije v naslednjih določbah:

PREDLAGA

52. člen, peta alinea tretjega odstavka 58. člena in 67.
člen, ki so v nasprotju s 74. členom Ustave Republike
Slovenije,
sedma alinea tretjega odstavka 58. člena, ki je v nasprotju
s 121. členom Ustave Republike Slovenije,

da Ustavno sodišče Republike Slovenije do odločitve na osnovi
39. člena zakona o Ustavnem sodišču v celoti zadrži izvršitev
zakona o veterinarstvu, zahteva za oceno zakonitosti zakona o
veterinarstvu pa naj se obravnava kot prednostna.
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postopku podeljevanja javnih pooblastil. Ta določba je v nasprotju
s 121. členom Ustave RS, ki določa, da pridobi podjetje ali
samoupravna skupnost javno pooblastilo za opravljanje funkcij
državne uprave z zakonom.

Obrazložitev
Zakon o veterinarstvu v 51. členu določa, kaj so veterinarske
dejavnosti. V 1. odstavku 52. člena večino teh dejavnosti opredeli
kot javno veterinarsko službo, za opravljanje katere je potrebno
pridobiti koncesijo Veterinarske uprave Republike Slovenije (53.
člen). Zakon opredeljuje kot javno veterinarsko službo
veterinarske dejavnosti, kot so npr. izvajanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje poškodb in kirurški posegi na
živalih (del 6. točke 51. člena), osemenjevanje (del sedme točke
51. člena), veterinarski pregledi živali (8. točka 51. člena), osnovna
terenska in laboratorijska diagnostika za odkrivanje kužnih bolezni
živali (10. točka 51. člena), klinično preizkušanje veterinarskih
zdravil (14. točka 51. člena), spremljanje zdravstvenega stanja
ter zdravljenje čebel (31. točka 51. člena), spremljanje zdravstvenega stanja in zdravljenje rib (32. točka 51. člena), izvajanje
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (DDD) (35. točka 51.
člena), specialne klinične, laboratorijske in druge diagnostične
preiskave (42. točka 51. člena) itd., za katere mora izvajalec
pridobiti koncesijo. V njej morajo biti navedeni veterinarji, ki lahko
opravljajo posamezne dejavnosti (druga alinea prvega odstavka
63. člena cit. zakona).

Člen 59. izpodbijanega zakona opredeljuje, da mora veterinarska
zbornica za izvajanje javnih pooblastil izpolnjevati predpisane
kadrovske, prostorske in druge pogoje, kar ugotovi generalni
direktor VURS z določbo upravnega postopka (prvi odstavek 59.
člena). Sedmi odstavek 59. člena zakona o veterinarstvu določa,
da pogoje iz prvega odstavka tega člena predpiše minister (v
roku enega leta, kot določa 99. člen). Izpolnjevanje pogojev za
izvajanje javnih pooblastil preverja komisija, ki jo imenuje generalni
direktor VURS. Glede na to, da se mora Veterinarska zbornica
preoblikovati v roku treh mesecev, ne da bi sploh vedela, katere
pogoje mora izpolnjevati za izvajanje javnih pooblastil, saj bodo
pogoji znani šele, ko jih bo predpisal minister s podzakonskim
aktom, je po mnenju vlagatelja pobude sedmi odstavek 59. člena
v očitnem nasprotju tako s tretjim odstavkom 101. člena, kot tudi
s prvim in drugim odstavkom 59. člena zakona o veterinarstvu.
Torej preverjanje izpolnjevanja pogojev za izvajanje javnih
pooblastil ni mogoče, dokler pogoji niso predpisani. V tem primeru
gre za kršitev 153. člena Ustave RS, ki pravi, da morajo biti
podzakonski akti v skladu z ustavo in zakoni, kot tudi za kršitev
154. člena Ustave RS, ki pravi, da morajo biti predpisi objavljeni,
preden začnejo veljati, in tudi za kršitev 155. člena Ustave RS, ki
pravi, da zakoni in drugi predpisi ne morejo imeli retroaktivnega
učinka.

Za rutinske kirurške posege, kot je npr. sterilizacija mačke, za
odpravo parazitov pri živali itd. bo moral veterinar pridobiti osebno
pooblastilo - v obliki koncesijske pogodbe, ki poimensko določi
izvajalce posameznih veterinarskih dejavnosti. Veterinar brez
dovoljenja države ne bo smel opravljati skoraj nobene tipično
veterinarske dejavnosti razen zelo omejenega obsega opravil,
kljub temu da je naročnik in plačnik večine tako imenovane javne
veterinarske službe posameznik in je izražen le njegov interes.
Povsem nesprejemljivo za zasebno veterinarsko službo pa je
določilo drugega odstavka 67. člena, ki določa, da nosilci
dejavnosti in veterinarji, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje
javne veterinarske službe (kamor poslej sodijo skoraj vsa veterinarska opravila), za delo odgovarjajo Veterinarski upravi. To
pomeni, da država posega v celotno gospodarsko in strokovno
organizacijo zasebne veterinarske službe(v primerih, ko ni izražen
interes države po varovanju zdravja ljudi in gospodarski interes v
primeru širjenja kužnih bolezni živali) ter na področje delovnopravne zakonodaje. Vse našteto pomeni za obstoječe zasebne
veterinarske organizacije omejevanje svobodne gospodarske
pobude, kar je v nasprotju s 74. členom Ustave RS. Poleg tega
predstavlja novi zakon poseg v obstoječo ureditev in v že
pridobljene pravice, kar je v nasprotju z drugim odstavkom 155.
člena Ustave Republike Slovenije.

Nerazumljiva, nejasna, nedefinirana in tudi ustavno sporna je po
mnenju vlagatelja tudi določba tretjega odstavka 59. člena zakona
o veterinarstvu, ki določa: "medsebojno razmerje med VURS in
Veterinarsko zbornico se uredi s pogodbo". Obseg dejavnosti
Veterinarske zbornice, vlogo VURS v zvezi z ugotavljanjem
pogojev in samo kontrolo izvajanja javnih pooblastil določa sam
zakon, zato je tudi ta določba v nasprotju s 121. členom Ustave
RS.
V nasprotju s predpisi o državni upravi in tudi z ustavo je določba
82. člena zakona o veterinarstvu, saj ne upošteva splošnih
pogojev, ki veljajo za delavce v državni upravi, ampak zlasti za
direktorje uradov in generalnega direktorja predpisuje pogoje, ki
so očitno pristranski in nepotrebni. Sploh pa je v pripravi nov
zakon, ki bo urejal razmerja zaposlenih v javnem sektorju in bo
natančneje uredil področje zaposlovanja v državni upravi; to
pomeni, da bo obligatoren tudi za direktorje uradov, kot jih navaja
izpodbijani 82. člen. Izpodbijani člen je v nasprotju s 122. členom
Ustave RS.

Tudi 58. člen izpodbijanega zakona v tretjem odstavku določa v
peti alinei eno izmed nalog, ki jih opravlja Veterinarska zbornica:
"Določa osnovo in merila za oblikovanje cen veterinarskih storitev
v sodelovanju s svetom uporabnikov", kar sodi v okvir izvajanja
javnih pooblastil. To določilo je ne le v nasprotju z zakonom o
varstvu konkurence, ki prepoveduje in sankcionira kartelno
določanje nivoja cen, saj bi se cene skladno z načelom neomejene
konkurence na trgu oblikovale prosto, ampak je to določilo v
nasprotju s členom 74. Ustave RS, saj omejuje konkurenco v
nasprotju z zakonom.

V 101. členu zakona o veterinarstvu sta sporna predvsem peti
in šesti odstavek. V petem odstavku 101. člena se navaja, da se
koncesijske odločbe uskladijo z zakonom v roku enega leta po
uveljavitvi zakona, vendar pa so bile vse pogodbe sklenjene za
obdobje 10 let, pri čemer gre pri tem za poseganje v že pridobljene
pravice in s tem kršitev 155. člena Ustave RS.Tudi šesti odstavek
101. člena zakona določa, "da so doktorji veterinarske medicine dolžni pridobiti veterinarsko licenco v roku devetih mesecev
po uveljavitvi tega zakona". Zasebni doktorji veterinarske medicine, združeni v Veterinarsko zbornico, so si doslej že pridobili
licenco kot enega izmed pogojev, ki so ga morali izpolnjevati v
postopku verifikacije. V postopku ponovnega pridobivanja licence
pa gre prav tako za poseganje v že pridobljene pravice
posameznika, kar je prav gotovo v nasprotju s 155. členom
Ustave RS.

Člen 58., sedma alinea tretjega odstavka, nalaga zbornici,da
"sodeluje v postopku podeljevanja javnih pooblastil". Javno
pooblastilo pomeni namreč prenos dela funkcije državne uprave
na nedržavne subjekte, ki v okviru tega vstopijo v isto razmerje
kot organi državne uprave. Toda javno pooblastilo lahko poveri
samo zakon, uprava pa svojih funkcij ne more delegirati, saj je to
prepuščeno zakonodajalcu, torej zbornica ne more sodelovati v
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Izvajanje zakona o veterinarstvu bi povzročilo veliko materialno
škodo tako za same veterinarje kot tudi za uporabnike. Izvajanje
zakona se mora zadržati, predlog torej obravnavati kot prednostno
zadevo.

Ustavno sodišče je v postopku za
oceno ustavnosti na seji, dne
12. julija 2001, sklenilo:

Za poročevalca je državni svet določil državnega svetnika Jožeta
lica.

Predlog, da se do končne odločitve zadrži izvrševanje
52. člena, pete in sedme točke tretjega odstavka 58.
člena, tretjega in sedmega odstavka 59. člena ter 67.,
82. in 101. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS,
št.33/01), se zavrne.

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 politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o varstvu osebnih podatkov - hitri postopek
Komisija za politični sistem je na 62. seji, dne 29. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o varstvu osebnih podatkov (EPA 1302-11), ki gaje Vlada Republike
Slovenije poslala v obravnavo državnemu zboru po hitrem
postopku.

obdavčitve državljanov Republike Slovenije. Z novimi institucijami
se predvidevajo tudi nove zaposlitve. Inšpektorat za varstvo
osebnih podatkov bo namreč deloval kot posebna organizacijska
enota ministrstva z glavnim inšpektorjem, tremi inšpektorji in
administracijo, varuh človekovih pravic pa bo imel dodatnega
posebnega namestnika.

člani komisije so v razpravi opozarjali na neustreznost dosedanjih
določil zakona o varstvu osebnih podatkov, saj ne po njihovem
mnenju kopičenje novih organov ne bi prispevalo k učinkovitemu
in kvalitetnejšemu nadzoru varstva osebnih podatkov. V nadaljevanju razprave so člani komisije opozarjali tudi na uresničevanje
načela racionalnosti, ker ugotavljajo, da pri vseh spremembah
zakonov in njihovem tako imenovanem usklajevanju s smernicami
Evropske skupnosti prihaja do ustanavljanja vedno novih institucij
oziroma bistvenega povečevanja obstoječih, kar pomeni tudi
dodatno povečevanje proračunskih sredstev in s tem vedno večje

Komisija predlaga matičnemu delovnemu telesu državnega zbora,
da v teku zakonodajnega postopka preuči in upošteva izražene
pomisleke komisije, ob tem pa še posebej opozarja na pomanjkljivo utemeljitev stroškov za izvrševanje predlaganega zakona,
ki nedvomno pomenijo povečanje proračunskih sredstev.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o predlaganju kandidatov iz
Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč - hitri postopek

iz prvega odstavka 3. člena predloga zakona preostri, ker
določajo, da mora oseba izpolnjevati pogoje za izvolitev na
sodniško mesto vrhovnega sodnika. Ta določba po nepotrebnem
zožuje krog kandidatov, saj bi morala presoja po mnenju članov
komisije obsegati izpolnjevanje dejanskih in vsebinsko kvalitetnih
pogojev, ki jih imajo po vsej verjetnosti tudi okrožni sodniki.

Komisija za politični sistem je na 62. seji, dne 29. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o predlaganju kandidatov iz
Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (EPA 1124II), ki ga je v obravnavo po hitrem postopku predložila Vlada
Republike Slovenije.
V razpravi so člani komisije podprli predlog zakona, ki bo odpravil
pravno praznino v primeru potrebe po imenovanju nadomestnega
ali dodatnega sodnika pri mednarodnem sodišču, kar se je v
praksi že zgodilo.

Komisija predlaga matičnemu delovnemu telesu državnega zbora,
da preuči in v zakonodajnem postopku upošteva navedeno
pripombo Komisije za politični sistem.

Člani komisije pa so v razpravi opozorili, da so postavljeni pogoji

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o davku na dodano vrednost - hitri postopek
Komisija za gospodarstvo je na 56. seji, dne 16. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o davku na dodano vrednost (EPA 715-11).

Člani komisija so se ob obravnavi predloga zakona dogovorili, da
bodo na eni od prihodnjih sej komisije razpravljali o izvajanju in
dosedanjih učinkih zakona o davku na dodano vrednost.

Komisija je identičen predlog za spremembo zakona poslancev
prejšnjega sklica že obravnavala v letu 1999 in mu nasprotovala.
Prav tako ne podpira predloga zakona, ki ga je z enako vsebino
predložil v obravnavo poslanec Andrej Vizjak.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj k predlogu zakona o samoprispevku - hitri postopek
Interesna skupina lokalnih Interesov in Komisija za lokalno
samoupravo In regionalni razvoj sta na skupni seji, dne 6. 6.
2001, obravnavali predlog zakona o samoprispevku (EPA 206III).

predstavila pripombe na predlog zakona, ki se nanašajo predvsem
na določitev zavezancev za samoprispevek (9. člen) in na
določitev postopka odmere, zbiranja in izterjave samoprispevka
(19.-23. člen).

Dr. Dušan Verbič, državni podsekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve, je predstavil predlog zakona o samoprispevku in razloge
za njegov sprejem. Zaradi sistemske neusklajenosti z ustavo,
zakonom o lokalni samoupravi in zakonom o financiranju občin je
Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo zakon o
samoprispevku (Ur. I. SRS, št. 35/85) s pričetkom učinkovanja 9.
12. 2000. Od takrat ni več pravne podlage za izvedbo lokalnega
samoprispevka, čeprav je za veliko število občin samoprispevek
pomemben vir financiranja investicij v lokalno javno infrastrukturo.
To je tudi razlog za sprejem predloga zakona po hitrem postopku.

Po razpravi, v kateri so državni svetniki opozorili na vrsto dilem in
vprašanj, sta komisija in interesna skupina oblikovali stališče, ki
naj ga predlagatelj zakona in zakonodajalec upoštevata v največji
meri.
Komisija in interesna skupina predlagata državnemu svetu, da
obravnava predlog zakona o samoprispevku.

Za poročevalko je bila določena vodja interesne skupine Darja
Odar.

Predstavnica Skupnosti občin Slovenije Jasmina Vidmar je
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Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o trošarinah - skrajšani postopek

Komisija za gospodarstvo je na 56. seji, dne 16. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o trošarinah (EPA 11152-11), ki ga je v obravnavo državnemu
zboru predložil poslanec Jelko Kacin.

spremembo zakona preostale prodajalne na letališčih in v
pristaniščih za mednarodni promet z oprostitvijo plačila trošarin
pridobile poseben status, ki ni upravičen. Zato komisija predlogu
zakona nasprotuje.

Komisija je mnenja, da je obstoječi sistem trošarin na področju, ki
je obravnavan v predlogu zakona, ustrezen in da bi s predlagano

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja
- skrajšani postopek

Komisija za gospodarstvo je na 56. seji, dne 16. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega
nasilja (EPA 159-111), ki ga je državnemu zboru predložila v
obravnavo skupina poslancev s prvopodpisanim Andrejem
Vizjakom.

spremembe zakona nepotrebne ter bi pomenile preveliko dodatno
obremenitev proračuna, saj naj bi upravičencem zagotovile
izplačilo v krajšem časovnem obdobju (iz petih na tri letne obroke)
ter z večjo obrestno mero (TOM + 3%). Zato komisija predloga
zakona ne podpira.

Komisija se je seznanila z negativnim mnenjem Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona in se strinjala, da so predlagane

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o tajnih podatkih
- druga obravnava
Komisija za politični sistem je na 61. seji, dne 17. 4. 2001,
obravnavala predlog zakona o tajnih podatkih (EPA 1075-11), ki
ga je Vlada Republike Slovenije predložila v zakonodajni postopek
v drugo obravnavo.

do tajnih podatkov, tudi predsednika računskega sodišča.
Člani komisije so izrazili dvom o tem, da je ustanovitev vladnega
urada za nadzor nad tajnimi podatki skladna s pravnim načelom
racionalnosti. Komisija predlagatelju zakona predlaga, da preuči
vse finančne posledice zakona. Te so v obrazložitvi navedene
nejasno. Ocene finančnih posledic so očitno vprašljive, kar
priznava tudi predlagatelj, saj je Vlada RS v obrazložitvi zapisala,
da nima pregleda na tem področju.

V razpravi so člani komisije opozorili na nenatančnost določbe 3.
člena. Iz nje ni moč jasno razbrati, ali imajo v 1. odstavku navedeni
nosilci državnih funkcij dostop do vseh zaupnih dokumentov (vseh
stopenj zaupnosti) ali le do dokumentov, označenih s stopnjo
"interno". Predstavnik vlade je seznanil prisotne z namero Vlade
RS, da z amandmajem že pred drugo obravnavo odpravi
navedeno nejasnost določb 3. člena tega zakona.

Komisija z navedenimi pripombami podpira predlog zakona o tajnih
podatkih.

Komisija predlagatelju zakona tudi predlaga, da z amandmajem
uvrsti med osebe, ki jim ni potrebno pridobiti dovoljenja za dostop

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembi
in dopolnitvi zakona o trošarinah - druga obravnava
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 36. seji,
dne 12. 3. 2001, obravnavala predlog zakona o spremembi in
dopolnitvi zakona o trošarinah (EPA 1149-11), ki ga je Državnemu
zboru Republike Slovenije predložil v obravnavo in sprejem
poslanec državnega zbora Franci Rokavec.

45. člen sedaj dopolnjen tako, da ne bo dvoma, da mali proizvajalci
domačega žganja pričnejo plačevati trošarino za proizvedeno
domače žganje za preteklo leto z 31. marcem 2002, zato je predlog
zakona podprla.

Komisija ugotavlja, da je zakonska sprememba oziroma njegov

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.
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Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o odpravi
dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo - druga obravnava
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na
42. seji, dne 13. 2. 2001, obravnavala predlog zakona o odpravi
dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (EPA 1655).

1. Komisija pozitivno ocenjuje predlog zakona o odpravi
dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo, saj je le tako
mogoče odpraviti dolgoročne rezervacije, ki so jih podjetja
vzpostavila za ekološko sanacijo preteklih okoljskih bremen.

Uvodoma je Dušan Pichler, svetovalec v Ministrstvu za okolje in
prostor, pojasnil, da so podjetja, ki so oblikovala dolgoročne
rezervacije za ekološko sanacijo, pred pravno nepremostljivimi
problemi, saj ne morejo vlagati sredstev rezervacije v druge
ekološke programe. Zato predlog zakona ureja vprašanje
sprememb programov za ekološko sanacijo v primeru, ko podjetja
opustijo proizvodnjo ali spremenijo tehnologijo proizvodnje. Prav
tako omogoča vlaganje sredstev rezervacije v skupne ekološke
projekte z drugimi pravnimi osebami, npr. z lokalno skupnostjo.

2. Komisija predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije
redlagani zakon čim prej obravnava in sprejme, ker je potrebno
pospešiti reševanje obstoječe pravne praznine za podjetja,
ki investirajo v ekološko sanacijo, saj bodo le tako imela,
glede na dinamiko poslovanja, možnost spreminjanja ekoloških
programov.
3. Komisija opozarja, da ne gre za prelivanje sredstev v državni
proračun, pač pa za sprostitev sredstev, ki jih bodo podjetja
lahko porabila za novejše programe.

Komisija je po razpravi sprejela naslednje stališče:

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Franca Batagelja v
zvezi z izdajo soglasja za izvedbo raziskovalno razvojnega projekta Vetrna energija
Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18. 4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja v zvezi z
izdajo soglasja za izvedbo raziskovalno razvojnega projekta Vetrna
energija ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

OVERTURE za izvedbo raziskovalno razvojnega projekta Vetrna
energija. 28. 10. 1998 Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
potrdi, da v primeru uspešne kandidature prispeva 21.938,8 ECU.
19.12.1999 je EU formalno odobrila projekt.
21. 6. 2000 je bila podpisana pogodba med Komisijo EU in Občino
Vipava za financiranje projekta. 24. 8.2000 je bilo izvedeno nakazilo
89.508 evrov iz Bruslja. Koordinatorka projekta iz EU je Španija.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Franca Batagelja in predlaga Ministrstvu za okolje in
prostor, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Občina Vipava je koordinatorka vseh treh partneric iz držav, ki
niso članice EU (Slovaška, Romunija, Slovenija).

Vprašanje državnega svetnika Franca Batagelja se glasi:

Moč vetrne električne energije, ki bi jo dalo eno vetrno polje (30
vetrnic), bi bila približno 25 MW oz. približno moči, ki jo da HE
Solkan. Kljub vsem naporom, ki so bili vloženi v projekt se je stvar
ustavila, saj Ministrstvo za okolje in prostor še ni izdalo soglasja
za izgradnjo.

Sprašujem ministrstvo, v čem so zadržki za izdajo soglasja, saj
je gradnja vetrnih polj ekonomsko upravičena in financiranje
zagotovljeno.
Obrazložitev

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za okolje in prostor v skladu
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanje.

Dne 15. 11. 1998 je Občina Vipava v dogovoru z Ministrstvom za
gospodarske dejavnosti kandidirala na programu EU ECOS
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Sklep državnega sveta ob obravnavi dodatnega vprašanja državnega svetnika
prof. dr. Vladimirja Koruna v zvezi z zagotavljanjem objektov za potrebe diplomatsko
konzularnih predstavništev
Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18.4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
dodatno vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna
v zvezi z zagotavljanjem objektov za potrebe diplomatsko
konzularnih predstavništev ter na podlagi prvega odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

tudi doma, ko gre za zagotavljanje potrebnih objektov za delo
ministrstev in drugih organov oblasti v Ljubljani ali kjerkoli drugje,
želim pojasnilo še v nakazani smeri. Zaradi tega pa ponovno
podčrtujem absurdno situacijo negospodarnega ravnanja s
sredstvi državljanov, davkoplačevalcev, ko sem skušal v obrazložitvi svojega vprašanja predočiti, kolikšna denarna sredstva se
zaradi najemov izgubljajo, po preteku določenega časa pa ni ne
denarja ne objektov. Do opisanega vidika naj se opredeli
Ministrstvo za zunanje zadeve, kakor tudi Ministrstvo za finance.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira dodatno vprašanje
državnega svetnika prot. dr. Vladimirja Koruna in predlaga tako
Ministrstvu za zunanje zadeve kot Ministrstvu za finance, da
vprašanje preučita in nanj odgovorita.

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

Vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna se glasi:
Dne 12. decembra 2000 sem postavil vprašanje glede politike
Republike Slovenije, da pri zagotavljanju objektov za potrebe
diplomatsko konzularnih predstavništev raje te objekte najema
kot kupuje.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZUNANJE ZADEVE
Ministrstvo za zunanje zadeve je 25. aprila 2001 prejelo dodatno
vprašanje prof. dr. Vladimirja Koruna, državnega svetnika, v
katerem navaja, da ga odgovor Ministrstva za zunanje zadeve
ne zadovoljuje v celoti, zato vam pošiljamo dodatna pojasnila.

Dne 8. januarja 2001 je Ministrstvo za zunanje zadeve s pismom
št. 534 odgovorilo na postavljeno vprašanje (vprašanje in odgovor
sta objavljena v Poročevalcu državnega sveta, št. 1/2001, op.
ur.). Ministrstvo je v precej skopi obliki med drugim priznalo, da se
v večini primerov glede postavljenega vprašanja odloča za najem,
ne pa za nakup potrebnih objektov.

Ministrstvo za zunanje zadeve je tudi v predlogu proračuna za
leto 2001 predvidelo eno milijardo SIT za nabavo objektov za
potrebe diplomatsko konzularne mreže. Žal lahko Ministrstvo za
zunanje zadeve samo predlaga višino sredstev za posamezne
namene, proračun Republike Slovenije pa sprejema Državni zbor
Republike Slovenije. Postopek sprejemanja proračuna določata
28. in 29. člen Zakona o javnih financah. Ko državni zbor proračun
sprejme, ga lahko Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja v višini
sredstev, ki so mu bila dodeljena v okviru sprejetega proračuna.

Ministrstvo v nadaljevanju svojega odgovora sporoča svoja
prizadevanja, da je vseskozi predlagalo, da se zagotovijo potrebna
sredstva za nakup, vendar pri tem, posebej v zvezi s sprejemanjem vsakoletnega proračuna, v katerem bi bilo potrebno potrebna
sredstva zagotoviti, ni bilo uspešno. V nadaljevanju nato še pove,
koliko objektov je naša država kupila, da bi ob koncu izrazilo
upanje, da bo Državni zbor ob izglasovanju proračuna za leto
2001 izglasoval rešitev, ki bo omogočila nabavo objektov za
delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev na najbolj
optimalen način.

Ministrstvo za zunanje zadeve se je v okviru sredstev, ki so mu
bila dodeljena vsako leto za nabavo objektov za delovanje
diplomatsko konzularnih predstavništev, obnašalo zelo racionalno.
V našem odgovoru z dne 8. januarja 2001 smo navedli, katere
objekte smo uspeli nabaviti v skladu z zunanjepolitičnimi
prioritetami in v skladu s cenami na svetovnem tržišču ter
razpoložljivimi sredstvi, ki so bila Ministrstvu za zunanje zadeve
za ta namen dodeljena. V letu 2000 smo tako zaključili nakup
prostorov za potrebe Misije RS pri EU v Bruslju in večje zgradbe
za Veleposlaništvo RS v Parizu.

Odgovor, katerega vsebino sem povzel, me ne zadovoljuje v
celoti. Zaradi navedenega vztrajam na postavljenem vprašanju
oziroma ga razširjam v naslednji smeri:
Pristojno ministrstvo ni odgovorilo na mojo trditev, da je ravnanje,
ki je predmet postavljenega vprašanja in ki ga to tudi priznava, da
se potrebni objekti večinoma najemajo ne pa kupujejo, neekonomično in ni tisto, ki ga pričakujemo ter ga označujemo s pojmom
ravnanja dobrega gospodarja.

Prostore v Bruslju smo kupili, ker pričakujemo bistveno povečanje
števila zaposlenih v Misiji RS pri EU v Bruslju v skladu z
zunanjepolitičnimi prioritetami, ki jih je določil Državni zbor
Republike Slovenije v Deklaraciji o zunanji politiki Republike
Slovenije 17. decembra 1999. Državni zbor je določil, da je
prednostna naloga slovenske zunanje politike polnopravno
članstvo Republike Slovenije v Evropski uniji.

Pri postavljenem vprašanju sem skušal biti skrajno konkreten,
zato sem svoja razmišljanja tudi utemeljeval s konkretnimi primeri
ter podatki (Berlin, Praga). Kot zanimivost naj povem, da je objekt,
ki bi bil za potrebe našega diplomatsko konzularnega predstavništva v Pragi skrajno zanimiv in cenovno ugoden, v tem času že
menjal svojega lastnika in ne najemnika. Drugače povedano,
gornje pomeni, da se pristojno ministrstvo ni konfrontiralo z
navedbami v obrazložitvi mojega vprašanja, temveč je zgolj
priznalo nekatera dejstva oziroma da določena prizadevanja pri
zagotavljanju potrebnih sredstev za nakupe niso (bila) uspešna.

Nepremičnine v Parizu so med najdražjimi, Francija kot stalna
članica Varnostnega sveta OZN pa je ena izmed najpomembnejših
držav. V tem primeru smo se odločili za nakup večjih prostorov
tako z vidika zunanjepolitičnih interesov kot tudi z ekonomskega

Zaradi vsega navedenega, in pa dejstva, da država tako ravna
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nabavo objektov za potrebe diplomatsko konzularnih predstavništev. Želimo si, da bi lahko nabavili tudi objekte v Pragi in v
Berlinu, vendar smo po drugi strani, žal, omejeni z zneskom
sredstev, ki ga določi Državni zbor Republike Slovenije v
proračunu Ministrstva za zunanje zadeve za vsako leto posebej.

vidika. Kadar je le mogoče nabavljamo nepremičnine v državah,
kjer so najemnine najvišje, da bi tako čim preje znižali stroške
najemanja objektov na dolgi rok.
Ministrstvo za zunanje zadeve si bo še naprej prizadevalo za

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi
z izdajanjem računov podjetij komunalnega gospodarstva
izdajala neresnične račune z očitnim namenom, da zmanjšajo
dobiček in se izognejo plačilu davčnih obveznosti?

Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18.4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi z
izdajanjem računov podjetij komunalnega gospodarstva ter na
podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

Obrazložitev
Številni decembrski računi za različne komunalne storitve so bili
bistveno nižji kot običajno, januarja pa so izvajalci poračunali tudi
tako nastale razlike. Namen, da se prikaže neresnični poslovni
rezultat, je povsem očiten in bi ga morala davčna uprava
preganjati po uradni dolžnosti.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Davčni upravi Republike
Slovenije, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi:

Državni svet predlaga Davčni upravi Republike Slovenije, da v
skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 3o dni
odgovori na vprašanje.

Kako je Davčna uprava Republike Slovenije reagirala, ko so
številna podjetja komunalnega gospodarstva konec lanskega leta

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v
zvezi s spremljanjem in analiziranjem poročanja domačih medijev o invalidih in
njihovih invalidskih organizacijah
Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18. 4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s
spremljanjem in analiziranjem poročanja domačih medijev o
invalidih in njihovih invalidskih organizacijah ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

državnega zbora. V ozadju je bilo zaznati težnjo po prenosu
loterijskega denarja v integralni državni proračun, s čimer pa
invalidske organizacije niso soglašale, saj so se zavzemale, da
ta namenski javni denar ostane še naprej v funkciji financiranja
invalidskih, humanitarnih in športnih nevladnih organizacij. Ko je
državni zbor z zakonom določil družbeno pozicijo tega javnega
finančnega vira in ustanovil tudi Fundacijo za financiranje
invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in Fundacijo za
financiranje športnih organizacij, se je javno napadanje invalidskih
organizacij bistveno umirilo. Nadaljevali pa so se do nacionalnih
invalidskih organizacij neprijazni občasni izpadi parapolitičnega
Društva invalidski forum Slovenije in YHD -Društva za teorijo in
kulturo hendikepa ob neprofesionalni in neetični podpori direktorja
Urada Vlade Republike Slovenije za invalide.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča in predlaga Uradu Vlade Republike
Slovenije za informiranje, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Z novim mandatom državnega zbora pa se je pojavil siloviti novi
val obračunavanja z nacionalnimi invalidskimi organizacijami, ki
so povezane v Svet invalidskih organizacij Slovenije in imajo v
svojem članstvu prek 100.000 invalidov. Ne gre samo za načrtno
farizejstvo, ustvarjanje tako imenovanega prepiranja med invalidi
in umetnega ustvarjanja antagonizmov, ampak smo zdaj priče
pravega pogroma, s poskusom popolnega razvrednotenja vsega,
kar so invalidske organizacije ustvarile v svojem skoraj stoletnem
razvoju in delovanju. Pri teh napadih je posebej ciljana FIHO, iz
česar je upravičeno sklepati, daje osrednji zakulisni cilj opisanega
dogajanja odvzeti ta namenski finančni vir ter ga postaviti v okvir
državne uprave in tako izničiti avtonomni samoregulativni sistem
invalidskih organizacij. Najhuje je, da se v javnosti ustvarja
antiinvalidsko razpoloženje in krepijo zakrita odklonilna stališča

Vprašanje državnega svetnika Borisa Šuštaršiča se glasi:
Ali bo Urad vlade za informiranje glede na svojo pristojnost
spremljati in analizirati poročanje domačih medijev proučil tudi
antiinvalidsko in neresnično poročanje o invalidih in njihovih
invalidskih organizacijah in kaj namerava storiti za preprečevanje
navedene nestrpnosti?
Obrazložitev
Prvi val političnega obračunavanja s slovenskimi invalidskimi
organizacijami je bilo čutiti v začetku prejšnjega mandata
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ODGOVOR URADA VLADE ZA INFORMIRANJE

do invalidov in njihovih organizacij. Tipični primer je bil prispevek v
oddaji 24 ur na POP TV v nedeljo, 25. 3. 2001, v katerem kar
mrgoli laži in provokativnih insinuacij. Kljub argumentirani zahtevi,
da se objavi demanti, tega ta televizija ni storila in s tem samo
dokazala, kako resnične so zgoraj navedene trditve.

V skladu z 2. členom Sklepa o nalogah Urada vlade za informiranje
(Ur. I. RS, št. 82/94, 89/99) Urad na področju obveščanja domače
javnosti o delu Vlade Republike Slovenije, predsednika Vlade RS
in ministrstev opravlja tudi analitično dokumentacijsko dejavnost,
ki se nanaša na spremljanje, dokumentiranje in analiziranje
prispevkov, objavljenih v javnih glasilih. Urad kot strokovna vladna
služba torej spremlja in analizira tiste medijske prispevke, ki se
nanašajo na delo Vlade RS, predsednika vlade in ministrstev.

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

Urad tudi nima pristojnosti, ki bi mu omogočale sprejemanje
kakršnihkoli ukrepov za preprečevanje nestrpnosti v medijih
oziroma zoper, kot navaja g. Šuštaršič v svojem vprašanju,
"antiinvalidsko in neresnično poročanje o invalidih in njihovih
invalidskih organizacijah".

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
na vprašanja državnih svetnikov dr. Zoltana Jana in Borisa Šuštaršiča glede
priprave pogojev za pričetek usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v programe
vzgoje in izobraževanja
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju:
zakon), ki je bil sprejet 1. 6. 2000 in začel veljati 1. 7. 2000, prinaša
dve temeljni novosti in sicer prehod iz izključno segregiranega
sistema izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, ki ga je
določal Zakon o izobraževanju in usposabljanju otrok z motnjami
v razvoju (Ur. I. SRS, št. 19/76), v bolj odprto usmerjanje teh otrok
v različne vzgojno-izobraževalne programe, glede na njihove
sposobnosti. Druga novost se nanaša na prenos pristojnosti
vodenja postopkov usmerjanja s področja socialnih zadev na
področje šolstva.

različnih področij obravnav otrok s posebnimi potrebami.
Zaradi tovrstne zakonske ureditve in dejstva, da je v času
sprejemanja zakona, še zlasti v tretjem branju, prišlo zaradi
sprejetih amandmajev do večjih sprememb, je bilo nemogoče
takoj začeti z izvajanjem zakona. Zato na Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport potekajo intenzivne aktivnosti za čimprejšnjo
vzpostavitev sistema usmerjanja po novem zakonu oziroma za
iskanje ustrezne rešitve do sprejetja podzakonskih aktov.
V mesecu juliju je Ministrstvo za šolstvo in šport pripravilo predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o usmerjanju otrok
s posebnimi potrebami, s katerim je predlagatelj želel preložiti
izvajanje zakona na 1.1.2002. Predlog smo posredovali v mnenje
tudi Službi Vlade RS za zakonodajo. Le-ta je izrazila dvom glede
suspendiranja šele sprejetega zakona in predlaganih rešitev, ki
jih vsebuje predlog za spremembo in dopolnitev zakona.

Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji v
organizacijskem in finančnem smislu na Zakonu o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/96 in 23/96).
Le-ta v peti alinei 31. člena določa, da šolska uprava opravlja tudi
naloge, povezane z izdajanjem odločb v postopku usmerjanja
otrok s posebnimi potrebami.
Glede na navedeno določbo je Ministrstvo za šolstvo in šport v
predlogu zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je
bil posredovan v parlamentarno obravnavo leta 1995, opredelilo
šolsko upravo kot organ, ki vodi postopke usmerjanja otrok v
ustrezne programe vzgoje in izobraževanja.

Zato je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v skladu s 40.
členom Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
pripravilo odredbo, s katero bo določilo centre za socialno delo
za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, kot jih določa zakon. V
povezavi z odredbo je pripravljeno navodilo centrom za socialno
delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, kot jih določa zakon.

V času od leta 1996, ko je bil sprejet Zakon o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja, do danes, je Vlada RS
ustanovila eno šolsko upravo, ki pa še ne deluje.

Z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve oziroma s
Skupnostjo centrov za socialno delo Slovenije potekajo dogovori
o zagotavljanju pogojev za izvajanje odredbe in navodila.

Zato je zakonodajalec v 40. členu Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami določil, da izvajajo naloge šolskih uprav,
določene s tem zakonom, do pričetka njihovega delovanja
posamezne upravne enote, enote Zavoda RS za šolstvo, zavodi
za vzgojo in izobraževanje ali pristojni centri za socialno delo.

Po poteku začasnega izvajanja nalog šolskih uprav na centrih za
socialno delo, bo ministrstvo organiziralo šolske uprave oziroma
službe, ki bodo izvajale naloge, ki jih določa zakon.
Predvidevamo, da bodo pogoji za pričetek usmerjanja zagotovljeni
pred poletnimi počitnicami, tako da bodo otroci s posebnimi
potrebami v naslednjem šolskem letu usmerjeni v programe, ki jih
bodo predlagale komisije za usmerjanje.

Podrobna razčlenitev posameznih členov zakona, še zlasti tistih,
ki se vežejo na iskanje najbolj primernega programa za vsakega
posameznega otroka, napotuje na podzakonske akte, še zlasti
na Pravilnik o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev,
ovir oziroma motenj ter na standarde in normative za določitev
dodatne strokovne pomoči. Zakon predvideva, da se podzakonski
akti sprejmejo najkasneje v enem letu od uveljavitve zakona. Pri
pripravah podzakonskih aktov sodelujejo ugledni strokovnjaki z

Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, ki bodo
pripravljale strokovna mnenja, na podlagi katerih bodo izdane
odločbe o usmeritvi, so oblikovane. Ministrica za šolstvo, znanost
in šport je izdaja sklep o imenovanju 46 komisij za usmerjanje, ki
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Programi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami
se financirajo v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. I. RS, št. 12/96 in 23/96) in sredstva
so zagotovljena v proračunu ministrstva.

bodo delovale v različnih krajih na področju cele države tako, da
bodo krajevno čim bolj dostopne otrokom s posebnimi potrebami.
Imenovana je tudi komisija za usmerjanje druge stopnje.
Zakon v 22. členu določa, da komisije pripravijo strokovno mnenje
na obrazcu, ki ga določi minister. Obrazec za strokovno mnenje
je že pripravljen.

Visokošolski zavodi so avtonomne inštitucije, zato vam v zvezi z
vašim četrtim vprašanjem svetujemo, da se obrnete neposredno
nanje. Uradna dokumentacija (strokovno mnenje komisije za
usmerjanje), ki jo študenti potrebujejo za uveljavljanje pravic po
drugi zakonodaji, bo študentom na voljo takoj, ko bodo stekli
postopki usmerjanja.

V pripravah pa so tudi programi izobraževanja oziroma usposabljanja članov komisij za sodelovanje v komisijah. V smernicah za
delo vzgojiteljev in učiteljev v komisijah za usmerjanje je opredeljena
tudi vloga vzgojitelja in učitelja, ki sta nova člana komisij.
Drugo vprašanje se nanaša na pogoje za vključevanje otrok s
posebnimi potrebami v ustrezne programe v šolah. V zvezi s tem
vprašanjem vam pojasnjujemo, da je določeno število otrok s
posebnimi potrebami že vključeno v programe rednega šolanja.
Tem otrokom je ministrstvo v preteklih šolskih letih in tudi letos
odobrilo dodatne pedagoške ure individualne učne pomoči, ki jo
izvajajo pretežno specialni pedagogi v okviru mobilne službe.
Prav tako se s projektom javnih del, ki ga v sodelovanju z
ministrstvom izvajajo Zavod RS za zaposlovanje, Zveza društev
za cerebralno paralizo in Zavod za usposabljanje invalidne mladine
Kamnik, zagotavlja fizična pomoč gibalno oviranim otrokom, ki
obiskujejo vrtce, osnovne šole ter srednje šole.

Strokovno mnenje, ki ga bo pripravila komisija za usmerjanje, po
določbi četrtega odstavka 21. člena zakona, bo vsebovalo tudi
elemente, na podlagi katerih se uveljavljajo pravice, ki jih določajo
drugi predpisi, če s temi predpisi ni drugače določeno. Strokovno
mnenje bo staršem in drugim upravičencem dostopno takrat, ki
bodo stekli postopki usmerjanja.
Po določbi 39. člena zakona strokovno mnenje komisije zajema
tudi opredelitev vrste in stopnje invalidnosti, če to zajema pisna
zahteva. Vrsto in stopnjo invalidnosti bodo komisije opredelile v
skladu z zakonodajo, ki ureja invalidsko pokojninsko in zdravstveno zavarovanje.

Ministrstvo na različne načine seznanja vodstvene delavce šol,
učitelje in druge strokovne delavce z nalogami, ki jih šolam določa
zakon ter spodbuja vključevanje učiteljev in drugih strokovnih
delavcev v programe strokovnega izpopolnjevanja.

V zvezi z vašim dodatnim vprašanjem, ki se nanaša na vključevanje učencev s posebnimi potrebami v programe, ki jih izvajajo
srednje šole, dajemo naslednje pojasnilo: Določbe zakona, ki
opredeljujejo pogoje za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
v programe vzgoje in izobraževanja, se nanašajo tudi na programe,
ki jih izvajajo srednje šole. Odločba o usmeritvi posameznega
dijaka bo obvezujoča za šolo, v katero bo vključen, tudi glede
zagotavljanja dijaku ustreznih pogojev in nudenja dodatne
strokovne in druge pomoči, kar bo natančneje določeno z navodili
za prilagojeno izvajanje izobraževalnih programov.

Svet za področje vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok s
posebnimi potrebami, ki deluje v okviru ministrstva, je na svoji
seji, dne 13. 04. 2001, obravnaval vprašanja študijskih programov
za učitelje in specialne pedagoge, ki jih je potrebno ob novih
programih vzgoje in izobraževanja dopolniti oziroma spremeniti.
Delo na prenovi prilagojenih programov za devetletno osnovno
šolo poteka, v pripravi so navodila za prilagojeno izvajanje
programov za predšolske otroke ter navodila za prilagojeno
izvajanje izobraževalnih programov za srednje šole, medtem ko
so bila Navodila za prilagojeno izvajanje programa osnovne šole
za učence s posebnimi potrebami sprejeta na 27. seji Strokovnega
sveta RS, dne 8. 4. 1999.

Vprašanja so objavljena v
Poročevalcu državnega sveta,
št. 4/2001

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
na vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s sklenitvijo pogodbe z družbo KOTO
o toplotni obdelavi živalskih odpadkov
Vlada Republike Slovenije je na 2. seji, dne 8. decembra 2000,
obravnavala informacijo o problematiki ravnanja s klavniškimi
odpadki in kužnim materialom živalskega porekla in imenovala
medresorsko delovno skupino, ki so jo sestavljali: predstavnik
Ministrstva za okolje in prostor, predstavnik Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predstavnik Ministrstva za
finance in predstavnik Ministrstva za zdravstvo in ji naložila, da
pripravi predloge ukrepov za celovito rešitev problematike, nastale
zaradi pojava bolezni BSE v nekaterih državah Evropske unije.

nanašali na prepoved uvoza govedi, mesa in surovin iz držav,
kjer se je BSE že pojavila, na prepoved uporabe kostne moke v
prehrani živali, ki se uporabljajo za prehrano ljudi, na izločitev
nekaterih organov živali iz prehrane ljudi in obvezno testiranje na
BSE vseh klavnih govedi starejših od 30 mesecev.
Zaradi sprejetih preventivnih ukrepov je bilo potrebno urediti stanje
na trgu mesno-kostne moke. Predstavniki MKGP so sodelovali v
pogajalski ekipi vlade, ki je pripravila pogodbo o toplotni obdelavi
živalskih odpadkov za začasno skladiščenje pred sežiganjem.
Pogodbo je z družbo KOTO kot že obstoječim koncesionarjem
za odstranjevanje odpadkov po pooblastilu vlade podpisalo
Ministrstvo za okolje in prostor.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu s
svojimi pristojnostmi pripravilo več ukrepov za rešitev omenjene
problematike, predvsem v luči zaščite zdravja ljudi in povrnitve
zaupanja potrošnikov v živila živalskega izvora. Ti ukrepi so se
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toplotne obdelave živalskih odpadkov, ki je objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije, št. 34-35/2001, z dne 11.05.2001 .Vlada
Republike Slovenije je v komisijo za vodenje postopka javnega
odpiranja ponudb in izbiro koncesionarja imenovala: dva
predstavnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
dva predstavnika Ministrstva za okolje in prostor in enega
predstavnika Ministrstva za finance.

Pred sklenitvijo pogodbe je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano na pogodbo podalo pripombe s strokovnega stališča
(veterinarske stroke). Podalo je pripombe tudi na predlagano ceno,
vendar je dokončen sporazum glede cene Ministrstvo za okolje
in prostor doseglo z Ministrstvom za finance, ki je imelo svojega
predstavnika v skupini, ki je pripravljala pogodbo.
Zaradi trajne rešitve problema toplotne obdelave živalskih
odpadkov je vlada sprejela Uredbo o načinu, predmetu in pogojih
opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave
klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
(Uradni list RS, št. 11/01), ki določa način opravljanja gospodarske
javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega
materiala živalskega porekla. Nadalje določa, da se javna služba
opravlja kot koncesionirana gospodarska javna služba. Koncesijo
podeljuje za Republiko Slovenijo, ki je koncedent, Vlada Republike
Slovenije.

Z izbranim koncesionarjem bo Vlada Republike Slovenije sklenila
koncesijsko pogodbo.

Vprašanja so objavljena v
Poročevalcu državnega sveta,
št. 4/2001

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skladu z
Uredbo pripravilo javni razpis za izbiro koncesionarja za opravljanje

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije, Globe Slovenija
in Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo so 19. aprila 2001 pripravili
posvet z naslovom Z AARHUŠKO KONVENCIJO DO LAŽJE DOSTOPNOSTI
INFORMACIJ IN UČINKOVITEJŠEGA SODELOVANJA JAVNOSTI.

Richard Beuermann, predsednik Globe Slovenija, je kot vodja
posveta pozdravil navzoče tako v svojem imenu kot v imenu
Globe Slovenija, enega od soorganizatorjev tega posveta. Kot
namen posveta je opredelil seznanitev s samo Aarhuško
konvencijo in z načrti vlade za njeno ratifikacijo.

okoljskih izzivov je potrebno vzpostaviti različne oblike
ozaveščanja in usposabljanja širše javnosti, dvig stopnje okoljske
zavesti in povečanje znanj o okoljski problematiki pa sta pomembna
dejavnika zmanjševanja pritiskov na okolje.
Aarhuška konvencija je prva mednarodna pogodba, ki zagotavlja
varstvo pravice vsakega posameznika sedanjih in prihodnjih
generacij, da živi v zdravem okolju, hkrati pa omogoča sodelovanje
pripadnikov civilne družbe v procesu sprejemanja odločitev. Da
bo posameznik lahko odigral vlogo aktivnega dejavnika na
področju varovanja okolja, je potrebno njegovo vključevanje v
iskanje rešitev na tem področju, država pa mora za to zagotoviti
temeljne pravice civilni družbi. Zato je potrebno po njenem mnenju
čim prej sprejeti Aarhuško konvencijo, katere izvajanje zahteva
povezovanje in sodelovanje ključnih dejavnikov v upravi in civilni
družbi. Aarhuška konvencija pomeni obliko pritiska, da se s
pomočjo ozaveščanja, usposabljanja in dialoga izboljša delovanje

Udeležence posveta je zatem pozdravila tudi Darja Odar, vodja
interesne skupine lokalnih interesov pri državnem svetu.
Poudarila je, da sedanje stanje okolja predstavlja veliko oviro na
prehodu v državo sodobnega tipa z uravnoteženim odnosom do
okolja in da je drugačen odnos do okolja lahko pomemben mejnik
v prilagajanju slovenske zakonodaje evropskemu pravnemu redu.
Prevzemanje sistema okoljevarstvenih inštrumentov je priložnost
za hitrejše reševanje problemov pri vzpostavljanju sistema varstva
okolja, zagotavljanje celovite zaščite okolja pa eno ključnih
vprašanja razvoja, je dejala. Za uspešno reševanje vse večjih
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Milada Mirkovič je uvodoma pojasnila, da je bila Konvencija o
dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri odločanju in dostopu
do varstva pravic v okoljskih zadevah ali skrajšano Aarhuška
konvencija podpisana 15. junija 1998 v Aarhusu na Danskem na
četrti ministrski konferenci "Okolje za Evropo". Podpisala jo je tudi
Slovenija skupaj s 35 državami in Evropsko unijo. Konvencija bo
postala mednarodno pravno veljavna, ko jo bo ratificiralo oziroma
sprejelo, potrdilo ali k njej neposredno pristopilo 16 držav. Do
sedaj jo je ratificiralo 12 držav, med njimi kot zadnji dve Albanija in
Italija.

obstoječih institucij na področju varstva okolja in spodbuja uvajanje
novih življenjskih stilov, ki so v skladu z načeli trajnosti.

Mag. RadovanTavzes, državni sekretar na Ministrstvu za okolje
in prostor, je predstavil nekaj smernic oziroma izhodišč, ki jih v
zvezi z Aarhuško konvencijo o dostopu do informacij, udeležbi
javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih
zadevah uresničuje in iz njih izhaja ministrstvo kot nosilec
implementacije te konvencije na državni ravni.

Aarhuška konvencija je konvencija gospodarske komisije
Združenih narodov za Evropo in sicer na področju varstva okolja,
vendar je kljub regionalnemu značaju izjemno pomembna v
mednarodnem prostoru in tudi v svetovnem merilu, ker je to prva
tovrstna mednarodna pogodba. Gre za pravno obvezujoči mednarodni dokument, ki je v celoti namenjen spodbujanju razvoja
participativne demokracije, to je političnega sistema, ki uveljavlja
načelo doseganja konsenza vseh subjektov družbe pri sprejemanju odločitev, ki jih zadevajo. Na področju varstva okolja gre
za načelo doseganja najširšega družbenega konsenza, ker odločitve, ki bistveno vplivajo na okolje, največkrat zadevajo vse
pripadnike družbe. Načelo družbenega konsenza je v mednarodnem merilu in pravu že povzela deklaracija o okolju in razvoju
na konferenci v Riu leta 1992, z Aarhuško konvencijo pa sta to
načelo in pravica prihodnjih generacij do zdravega življenjskega
okolja prvič dobila status pravno obvezujoče norme v mednarodnem pravu.

Aarhuška konvencija predstavlja glede na svojo horizontalno,
vertikalno in sistemsko naravo velik zalogaj v času prestrukturiranja
in prilagajanja okoljske zakonodaje zahtevam oziroma pogojem
Evropske unije, ki namerava ratificirati to konvencijo predvidoma
leta 2002/2003.Takrat bo obstoječa evropska zakonodaja usklajena
z zahtevami konvencije, predlogi za spremembe oziroma dopolnitve
zakonodaje pa posegajo na številne obstoječe smernice in direktive
in hkrati ustvarjajo podlago za nastanek novih.
Ministrstvo za okolje in prostor se zavzema za to, da bi Slovenija
ratificirala konvencijo že letos, saj obstoječe zakonske osnove že
odražajo duha Aarhuške konvencije, vendar pa se v praksi še ne
izvajajo oziroma se izvajajo nedosledno. Potrebno pa bo tudi delo z
uradniki in z javnostmi, kajti tudi s pomočjo te konvencije se
vzpostavlja kultura transparentne javne oblasti na področju varstva
okolja. Zmotna je namreč interpretacija, da je Aarhuška konvencija
zgolj podpora nevladnim okoljskim organizacijam in da zadeva
zgolj ministrstvo, pristojno za okolje. Pregled posledic ratifikacije
konvencije je pokazal na problem medministrskega ali pa
medresorskega pretoka okoljskih informacij, potrebo po izgradnji
informacijskih osnov za oblikovanje okoljske politike, nujnost
mobilizacije drugih resornih ministrstev, ki se pri svojem delu
srečujejo z okoljsko informacijo in z okoljskim odločanjem in
podobno.

Aarhuška konvencija ureja tri sklope pravic civilne družbe na
področju varstva okolja, ki jih imenujemo tudi stebri konvencije.
Prvi sklop se nanaša na prost dostop do informacij o okolju, drugi
sklop na možnost sodelovanja v postopkih odločanja, ki vplivajo
na okolje, tretji sklop pa na prost dostop do pravnih sredstev za
varstvo pravic prejšnjih dveh stebrov, torej pravice javnosti do
obveščenosti in sodelovanja pri odločanju o okolju ter za
uveljavljanje širše okoljske zakonodaje.

Kar zadeva sam postopek ratifikacije konvencije, se je po njegovih
besedah že sestala medresorska skupina kontaktnih oseb za
Aarhuško konvencijo, ki jo sestavljajo predstavniki različnih
ministrstev in vladnih služb.

Konvencija uvaja minimalne standarde, ki jih morajo države
pogodbenice upoštevati pri zagotavljanju navedenih treh sklopov
pravic, vendar v nobenem primeru ne preprečuje uvedbe ukrepov,
ki bi omogočali širši dostop do okoljskih informacij, bolj splošno
udeležbo pri odločanju ali večjo dostopnost pravnih sredstev v
okoljskih zadevah. Konvencija tudi ne omejuje zdajšnjih pravic
civilne družbe na omenjenih področjih, kot so določene v
nacionalnih zakonodajah držav podpisnic oziroma pogodbenic.
Nobena zahteva iz konvencije se torej ne more uporabiti na način,
da se omeji že obstoječa pravica, ki jo vsebuje nacionalna
zakonodaja posamezne pogodbenice.

Na podlagi prispevkov predstavnikov skupine je bil na Ministrstvu
za okolje in prostor pripravljen osnutek gradiva o oceni posledic
ratifikacije, ki ga je Ministrstvo za zunanje zadeve skupaj z
verificiranim prevodom konvencije, z izjavo o skladnosti
sporazuma z evropsko zakonodajo ter s pridobljenim mnenjem
Ministrstva za finance in vladne službe za zakonodajo že
oblikovalo kot predlog ratifikacije, ki bo predložen vladi. Po zakonu
o zunanjih zadevah je predlagatelj zakonov in uredb o ratifikaciji
mednarodnih pogodb Ministrstvo za zunanje zadeve, resorna
ministrstva pa sodelujejo pri pripravi gradiva. Slovensko besedilo
konvencije je trenutno v postopku verifikacije besedila, kar pomeni
postopek zagotovitve skladnosti slovenske in angleške verzije
besedila. Pričakuje se, da bo skupina zaključila s svojim delom v
začetku maja, Ministrstvo za okolje in prostor mora pa pridobiti
še mnenje Ministrstva za finance glede finančnih posledic in vladne
službe za zakonodajo glede pravnih posledic. Gradiva za
pridobitev mnenj omenjenih institucij so že v pripravi, smernice in
priporočila, oblikovana na tem posvetu, pa bodo upoštevana tudi
v gradivu, ki bo kot predlog za ratifikacijo predložen vladi.

Ker se - skladno z 8. členom slovenske ustave - ratificirane
mednarodne pogodbe uporablja neposredno, bodo vse določbe
Aarhuške konvencije postale sestavni del našega pravnega
sistema takrat, ko bo konvencija ratificirana v državnem zboru in
ob pogoju, da bo stopila v veljavo v mednarodnem prostoru, torej
da bo doseženih 16 ratifikacij. Tako bo pravni okvir za sodelovanje
civilne družbe pri odločanju o okolju, ki ga določa zakon o varstvu
okolja, do določene meje izpopolnjen že s samo ratifikacijo
konvencije.
Za celovito implementacijo konvencije pa bo treba sprejeti tudi
nekatere nove predpise oziroma določene spremem-be in
dopolnitve obstoječe zakonodaje. Poudarila je, da vsebuje zakon
o varstvu okolja večino imperativnih zahtev konvencije, vendar
je največji problem, da se te zahteve pomanjkljivo izvajajo v praksi,
največkrat zato, ker ne obstajajo podrobnejša pravila, torej
podzakonski akti in drugi pravni dokumenti, ki bi konkretno
predpisali pravila ravnanja.

Vodja posveta Richard Beuermann je nato predal besedo Miladi
Mirkovič; avtorica knjige Priporočila za implementacijo Aarhuške
konvencije v Sloveniji, ki je bila izdana novembra 2000, je
konvencijo podrobneje predstavila.
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torej, da bodo roki za razgrnitve, priprave na javne razprave, za
pripravo pripomb in podobno dovolj dolgi. Javnosti bo omogočen
tudi brezplačen in takojšen dostop do vseh razpoložljivih informacij,
pomembnih za odločanje.

Prvi steber konvencije, ki se nanaša na prost dostop do informacij
0 okolju, obravnava dva načina posredovanja informacij javnosti.
Tako imenovani aktivni, samoiniciativni način posredovanja
informacij z objavo bodisi na internetu ali drugače je vsebovan v
5. členu konvencije, drugi, tako imenovani pasivni način posredovanje konkretne informacije na zahtevo zainteresiranih posameznikov ali organizacij pa je opredeljen v 4. členu. Zavezanci za
posredovanje informacij javnosti so upravni organi na državni in
lokalni ravni in nosilci javnih pooblastil, tako imenovana podaljšana
roka uprave, upravičenec za pridobitev informacij pa je javnost v
najširšem smislu, torej vse fizične in pravne osebe, ne glede na
državljanstvo, prebivališče oziroma sedež v primeru pravnih oseb.
Pomembno je poudariti, da pri zahtevi za neko okoljsko informacijo
ni potrebno navesti nobenega razloga, zakaj nekdo želi imeti
določeno informacijo, je dejala. Vendar pa konvencija predvideva
tudi izjeme, razvrščene v osem kategorij, ko državni organ lahko
zadrži neko informacijo, če bi škodljivo vplivala na državno
obrambo, javno varnost, mednarodne odnose, avtorske pravice
in podobno. Med izjeme pa ne spadajo informacije o emisijah v
okolje, torej teh informacij v nobenem primeru ne bo dovoljeno
zadržati. Pomembno določilo konvencije je tudi, da se praviloma
lahko posreduje informacijo v obliki dobesednega prepisa oziroma
kopije dejanske dokumentacije, konvencija pa tudi zavezuje
države, da postopoma uvedejo javni register onesnaževanja
okolja.

7. in 8. člen konvencije govorita o sodelovanju javnosti pri pripravi
načrtov okoljskih politik, izvršilnih predpisov in drugih splošno
pravno obvezujočih pravil. Aarhuška konvencija jamči pravico
sodelovanja pri pripravi programov, ki so povezani z okoljem, in
državam pogodbenicam nalaga obveznost, da sprejmejo ustrezne
praktične in druge ukrepe, ki bodo omogočili to sodelovanje. Kar
zadeva okoljsko politiko, izvršilne predpise in druga splošno
uporabna obvezujoča pravila, pa konvencija spodbuja pogodbenice, da omogočajo sodelovanje v teh postopkih na enak način
kot pri načrtih in programih.
Ta del je posebno pomemben za Slovenijo, ker je sedanja ureditev
sodelovanja javnosti pri pripravi splošnih upravnih aktov, načrtov,
programov in drugih strateških dokumentov izjemno pomanjkljiva.
Vemo, je dejala, da zakon o varstvu okolja v 7. členu v povezavi
s 4. členom zagotavlja predhodno sodelovanje javnosti pri
institucionalnem urejanju varstva okolja, vendar ne predvideva
posebnega predpisa, ki bi to sodelovanje bolj natančno uredil in
ga na ta način tudi praktično omogočil. Na Ministrstvu za okolje in
prostor je bilo leta 1998 sprejeto navodilo o postopku priprave
splošnih pravnih aktov in drugih dokumentov ministrstva, ki ima
značaj internega navodila, vendar implicitno daje javnosti pravico
sodelovanja pri pripravi teh dokumentov. Največja pomanjkljivost
tega navodila je, da javnost nima na voljo pravnih sredstev za
uresničitev teh pravic v primeru, ko se navodilo ne izvaja oziroma
se ne izvaja dosledno.

Že sama ratifikacija Aarhuške konvencije bo pomenila določene
pridobitve; ker bo pojem okoljske informacije bolj natančno
opredeljen in razširjen, bo manj problemov v praksi. Pojem okoljske
informacije bo namreč zajel tudi podatke, pomembne za človekovo
zdravje, in podatke o gensko spremenjenih organizmih. Razširjen
bo tudi pojem javnosti, ki bo vključeval tudi neformalne skupine
posameznikov.

Tretji steber Aarhuške konvencije obravnava dostop do pravnega
varstva in do pravnih sredstev, s katerimi javnost lahko uresniči
svoje pravice v primeru, ko predstavniki oblasti ne zagotavljajo
pravic, ki jih ima javnost po zakonu. Konvencija izrecno jamči
varstvo pravice do pridobitve okoljske informacije pred sodiščem
ali pred drugim neodvisnim in nepristranskim telesom, določenim
z zakonom. Tudi v postopkih izdaje dovoljenj za posege v okolje,
ki nanj bistveno vplivajo, konvencija jamči te pravice prizadeti
javnosti, to je javnosti, ki je prizadeta, ki bi lahko bila prizadeta v
okoljskem odločanju ali pa ima pri tem interes. Ob tem je poudarila,
da se okoljske nevladne organizacije, ki izkazujejo ta interes, po
konvenciji pojmujejo kot prizadeta javnost. Pripadniki te prizadete
javnosti imajo torej pravico biti stranke v postopku izdaje dovoljenj
in uporabiti vsa pravna sredstva. To določilo se nanaša tudi na
pravno varstvo pravic javnosti iz 7. in 8. člena, torej na sodelovanje
pri pripravi programov, politik, načrtov in drugih strateških
dokumentov, če je to v skladu z notranjo zakonodajo.

2 Aarhuško konvencijo se uvaja nov institut - preizkus javnega
interesa v primerih morebitne kolizije med predpisi, ki opredeljujejo
javnost okoljskih informacij, in tistih, ki opredeljujejo državne in
druge skrivnosti. V taki situaciji bo uradna oseba morala izvesti
preizkus javnega interesa in ugotoviti, kateri interes je za družbo
bolj tehten: ali ta, da se neka informacija razkrije, ali da se zadrži.
V primeru, da bi se uradna oseba odločila zadržati določene
podatke iz zahtevanega dokumenta, bo morala te podatke izločiti
iz dokumenta in preostali del dokumenta posredovati prosilcu.
Drugi steber se nanaša na možnost sodelovanja v postopkih
odločanja, ki vplivajo na okolje; konvencija obravnava možnost
sodelovanja javnosti v 6., 7. in 8. členu.
V 6. členu jamči sodelovanje javnosti pri izdaji dovoljenj za posege
v okolje, ki nanj bistveno vplivajo, in ti posegi so navedeni v aneksu
1 konvencije. Konvencija poleg tega spodbuja pogodbenice, da v
svoji notranji zakonodaji opredelijo sodelovanje javnosti tudi pri
odločanju o drugih posegih v okolje, ki niso našteti v aneksu in
bistveno vplivajo na okolje. Ravno tako spodbuja pogodbenice, da
z notranjo zakonodajo omogočijo sodelovanje javnosti pri sprejemanju odločitev o namernem spuščanju gensko spremenjenih
organizmov v naravo. Po slovenski zakonodaji javnost ima možnost
sodelovanja v postopkih presoje vplivov na okolje, ki so del
postopkov za izdajo dovoljenj za tiste posege v okolju, ki nanj
bistveno vplivajo. V skladu z določili konvencije pa bo javnost imela
pravico sodelovanja tudi v postopkih izdaje dovoljenj za tiste
posebne dejavnosti, naštete v prilogi 1 Aarhuške konvencije, za
katere naša zakonodaja ne zahteva sodelovanja oziroma presoje
vplivov na okolje.

V tretjem stebru konvencija tudi nalaga pogodbenicam, da ob
izpolnjevanju določenih pogojev zagotovijo najširši javnosti pravna
sredstva za uveljavitev širše okoljske zakonodaje, in to na način,
da imajo status stranke v upravnih in sodnih postopkih zoper
osebe tako zasebnega kot javnega prava, ki kršijo okoljsko
zakonodajo. Pripadniki javnosti tako lahko uporabijo vsa pravna
sredstva v pravnih ali sodnih postopkih proti onesnaževalcem,
proti upravnim organom in nosilcem javnih pooblastil, če ti ne
izvršujejo svojih obveznosti, ki jim jih nalaga zakon.
Izrecna zahteva konvencije je, da mora biti javnost obveščena o
pravnih sredstvih, ki so ji na voljo, ta sredstva pa morajo biti
ustrezna in učinkovita. Postopki morajo biti nepristranski, pravični,
pravočasni in ne nesprejemljivo dragi.

2 ratifikacijo konvencije bo postopek sodelovanja javnosti
natančneje določen. S stališča krepitve pravic javnosti bo največja
pridobitev v tem, da ji bo udeležba zagotovljena že v zgodnji fazi
odločanja ter da bodo časovni okviri udeležbe javnosti primerni,

Konvencija še nalaga pogodbenicam, da preučijo možnosti za
vzpostavitev ustreznih mehanizmov, ki bodo preprečili oziroma
zmanjšali finančne in druge ovire za dostopnost javnosti do
pravnega varstva. Kot izjemno pomembno določilo konvencije pa
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temelje, bi morali predvsem izvajati že obstoječe navodilo o
postopku priprave splošnih pravnih aktov in pa urediti status
javnosti, da lahko sodeluje pri pripravi zakonodaje, ob tem pa
spodbuditi še druga ministrstva, da javnost vključujejo v
oblikovanje svojih politik, ki imajo tudi okoljsko dimenzijo.
Pomembna sta tudi zagotovitev konsenza o financiranju in
spodbujanje sodelovanja javnosti.

je navedla izrecno prepoved pregona ali nadlegovanja oseb, ki
uresničujejo svoje pravice iz konvencije.
Aarhuška konvencija govori tudi o krepitvi vloge nevladnega
sektorja, in sicer zavezuje države pogodbenice, da podprejo
ozaveščanje in izobraževanje javnosti, še posebej o pravicah in
njihovi uporabi, ki so prednost te konvencije. Državo zavezuje,
da zagotovi okoljskim nevladnim organizacijam in skupinam
ustrezno podporo. To pomeni, da bodo kapacitete in zmožnosti
nevladnega sektorja takšne, da bo lahko učinkovito sodeloval v
postopkih odločanja in uresničeval svoje pravice iz konvencije, je
zaključila.

Milena Marega, direktorica Regionalnega centra za okolje za
srednjo in vzhodno Evropo, je posredovala pisni prispevek dr.
Andreja Lukšiča, Inštitut za ekologijo, ki se posveta ni mogel
udeležiti.

Nataša Anderlič, Ministrstvo za okolje in prostor, je v pregledu
posledic ratifikacije Aarhuške konvencije izpostavila nekatere
poudarke iz nastopov predhodnih uvodničarjev in dejala, da je
eden od pomembnih vidikov sprejetja in izvajanja Aarhuške
konvencije sociološki, se pravi premik v naši zavesti in načinu
razmišljanja.

Dejstvo je, ugotavlja dr. Lukšič, da se je Slovenija pred desetimi
leti zavezala konceptu demokracije, v katerem imajo politične
stranke osrednjo ali bolje - izključno vlogo v političnem prostoru.
Ta koncept strankarske demokracije v načelu sistemsko izključuje
predstavnike stroke in javnosti iz komunikacijskih in odločevalnih
forumov, kjer se odloča o skupnih zadevah, so pa povabljeni in
lahko prisostvujejo v procesih na povabilo glavnih političnih akterjev.
Dinamike ter kompleksnosti in zapletenosti problematike, s katero
se soočajo sodobne industrijsko razvite družbe, pa ni več mogoče
usmerjati in urejati le z institucijami, ki so nastale na osnovi
konceptov, kjer imajo do odločevalskih procesov dostop le elite.
Pri tem velja izpostaviti le tisto vrsto problematike, ki neposredno
življenjsko zadeva veliko večino ljudi in ti so se pripravljeni tudi
aktivno angažirati zanjo; to so npr. rizična tehnologija, onesnaževanje voda, zemlje, zraka, uničevanje živalskih in rastlinskih
vrst, zdrava prehrana in podobno.

Kot glavni cilj konvencije je navedla varstvo pravice vsakega
posameznika sedanjih in prihodnjih generacij, da živi v okolju,
primernem za njegovo zdravje in blaginjo. Vse ključne pravice,
navedene v konvenciji, kot so dostop do informacij, udeležba
javnosti in pravno varstvo, pa so sredstva za dosego tega cilja.
Pri razčlenitvi posameznih pojmov je najprej izpostavila tako
imenovane horizontalne povezave, to je povezave različnih
področij po vsebini in resorjih. Vertikalna povezava pa izhaja iz
samega subjekta, se pravi nosilca izvajanja konvencije, to so
organi javne oblasti, med katerimi bosta morala biti vzpostavljena
boljši pretok informacij kot doslej in tesnejše sodelovanje. Kar
zadeva sistemske povezave, je pojasnila, da so pravice, ki
izhajajo iz posameznih, sicer ločenih stebrov, med sabo povezane
in soodvisne.

Nemški sociolog Ulrich Beck je zaradi razkoraka med neustrezno
institucionalno nadzidavo v razvitih industrijskih družbah in stopnjo
razvoja industrijskih gospodarstev, ki generirajo te probleme,
zahteval dograditev strankarskih demokracij. Na tem spoznanju,
ki je dozorelo v državah Evropske unije, je utemeljena tudi
Aarhuška konvencija. Participativna demokracija tudi pri nas v
družboslovno teoretskih premišljanjih ni nepoznana koncepcija
demokracije. Predvsem mlajši družboslovni znanstveniki in
raziskovalci povezujejo koncept participativne demokracije z
novimi možnostmi računalniške tehnologije. V tujini so strokovnjaki
to relativno novo polje političnega delovanja poimenovali s pojmi
e-demokracija, teledemokracija, računalniška demokracija,
neposredna demokracija, direktna demokracija in podobno.

Glavni vidik Aarhuške konvencije je pravni, drugi, tudi zelo pomemben, je institucionalni, se pravi predvsem delo z institucijami, kar
se povezuje s sociološkim vidikom, to pa je delo z ljudmi,
sprememba navad. To bo dolgotrajen proces uvajanja novih kultur
delovanja tako z vidika uradnikov kot tudi z vidika javnosti. Tehnični
vidik pomeni na eni strani čisto tehnično izvedljivost, ki pa je
povezana s finančnim delom in jo zaokrožuje časovni vidik.
Implementacija konvencije je proces, katerega napredek lahko
ocenjujemo z upoštevanjem vseh navedenih vidikov.

Koncept participativne demokracije, kot je razumljen v Aarhuški
konvenciji, v svoji osnovi ni v konkurenčnem odnosu do strankarske demokracije, pač pa jo podgrajuje na tistih področjih, kjer
se ta pokaže nemočna, je zapisal dr. Lukšič. Eno takih področij je
tudi ohranjanje kvalitete pogojev bivanja in življenja v industrijsko
razvitih državah. V ozadju Aarhuške konvencije je konceptualno
drugačno razumevanje družbe in politike, kot je značilno za
strankarsko demokracijo, iz česar izhaja tudi zahteva po spremenjenem, trikotnem razmerju med stroko, javnostjo in politiko. V teh
spremenjenih razmerjih država izgubi vlogo prerazdeljevalca
pravic in virov med socialnimi skupinami. Vlogo redistribucije
prevzame neposredna javnost, ki s tem dobiva novo vlogo in tudi
nov profil. Javnost vključuje tiste člane družbe, ki so sposobni in
pripravljeni usmerjati svoje ravnanje po pravilih kolektivno
racionalne in odgovorne samoobveze. Država nima več izključne
pristojnosti, da postavlja in izvaja sprejete norme, pač pa lahko s
svojimi mehanizmi reguliranja posega v proces samoobvezovanja
le toliko, da postavlja orientacijske točke, glavno vsebino pa
prepusti, da jo oblikuje javnost. Posamezniki, povezani v družbene
asociacije in združenja, morajo torej prevzeti nase breme
oblikovanja skupno najboljšega. Pri tem se morajo samoobvladovati, uveljavljati svojo praktično zmožnost presoje in upoštevati
kulturne tradicije svojih življenjskih form. Da bi bili v teh družbah

Ponovila je, da je pogoj za ratifikacijo konvencije predhodna
prilagoditev zakonodaje, smer Evropske unije pa je pri tem
naslednja. Kar zadeva prvi steber, namerava obstoječo direktivo
o dostopu javnosti do okoljskih informacij zamenjati z novo
direktivo, s katero se bo podelila pravica dostopa do okoljske
informacije. Kar zadeva drugi steber, ki je nekoliko bolj obsežen,
bo obstoječo direktivo o sodelovanju dopolnila z direktivo o presoji
vplivov na okolje. Zaradi potrebe po presoji čezmejnih vplivov na
okolje je že v pripravi tudi protokol o strateški presoji vplivov na
okolje, kar napoveduje velike spremembe na mednarodni ravni.
Tretji steber pa predstavlja zdajšnji predlog za direktivo o
odgovornosti za okolje.
2 vidika sprejemanja Aarhuške konvencije mora Slovenija
zagotoviti ustrezne dopolnitve zakona o varstvu okolja. Potrebna
je tudi interpretacija zakonskih določil, da jih bodo uslužbenci
organov javne oblasti razumeli in tudi znali uporabljati pri svojem
delu. S'ledi usposabljanje uslužbencev organov javne oblasti in
nato izpolnjevanje zahtev, kot so vzpostavitev seznamov, javna
objava vseh pravil, okrepitev sistema evidenc o prejetih zahtevkih
in posredovanih odgovorih. Glede na to, da že imamo določene
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sprejete v nasprotju z dobrimi argumenti, potem prav tak pristop
odpira prostor za komunikacijo in prinaša nove argumente v
proces. Pomemben pa je tudi dostop do informacij, ki je ključ do
ozaveščenih posameznikov in javnosti.

učinkoviti pri reševanju praktičnih problemov, se mora država s
svojimi orodji - denarjem in pravom - povezovati z državljani, ki
so organizirani v razne asociacije in združenja, za katera je
značilno, da imajo razvit čut za solidarnost in odgovornost in da
so pripravljeni svoje delovanje usmerjati po načelu samoobveze.
Država pri oblikovanju politik ne opušča opiranja na znanstvenostrokovna spoznanja, nima pa znanost več izključne veljave in
monopola nad racionalnostjo pri sprejemanju odločitev.
Participativna demokracija, kot jo normira Aarhuška konvencija,
je način dvosmernega komuniciranja, kar je učinkovit način
reševanja problemov neodločanja, s katerim smo soočeni tudi na
področju varovanja narave in okolja. Participativna demokracija
terja drugačno kulturo dialoga, zahteva kulturo komuniciranja,
utemeljeno na konceptu dekonflikcije, ki išče rešitve na osnovi
kreativnega skupinskega napora.

Druga teza pa je, da sama konvencija in zakon ne bosta spremenila
v praksi ničesar oziroma bosta spremenila zelo malo, kajti
razkorak med formalno, zakonsko sprejetim in stanjem v praksi
se bo s paketom evropske zakonodaje, ki obvezuje Slovenijo,
morda celo povečal. Tako nas zanima predvsem izvajanje
sprejetega. Predstavljeni projekti so pripravljeni prav v smislu
vzpostavljanja teh sposobnosti v institucijah in v javnosti, v civilni
sferi, kot podpora izvajanju konvencije.
Tako na primer v zvezi s prvim stebrom Pravno informacijski
center pripravlja zakonske predloge za dva pomembna zakona:
zakon o dostopu do informacij in pa zakon o postopku sprejemanja
podzakonskih predpisov.

Prispevek dr. Lukšiča je bil strnjen v tri ugotovitve.
1. Potrebujemo podgraditev strankarske demokracije z novimi
komunikacijskimi in odločevalnimi oblikami v celovito odločevalno
mrežo za področje ohranjanja pogojev bivanja in življenja, torej
novo politično areno, katere jedro bo koncept participativne
demokracije, ki jo na normativni ravni omogoča Aarhuška
konvencija.

Drugi projekt, ki ga izvaja organizacija Umanotera - Slovenska
fundacija za trajnostni razvoj, ki je sicer formalno tudi koordinator
koalicije, je projekt "Trije vidiki dejavnosti nevladnih organizacij na
treh področjih okoljske zakonodaje"; prvi vidik je namenjen
horizontalni zakonodaji, to pomeni dostopu do informacij in
sodelovanju javnosti v presojah vplivov na okolje. Projekt, ki nastaja
v sodelovanju z nizozemskimi partnerji, predvideva analizo stanja,
priporočila, usposabljanje in priročnike.

2. Če želimo potencial konvencije izkoristiti v polni meri, bo potrebna
modrost močnih, da se bodo odpovedali delu sistemske moči in
podprli sedaj še nemočne, da pridejo do mest sistemske moči in
najosnovnejših pogojev za svoje delovanje.

Kar zadeva drugi steber, nastajajo kar trije projekti. V prvem, ki ga
pripravlja organizacija Vitra - Center za uravnoteženi razvoj iz
Cerknice, je predvidena inventarizacija vseh teles, institucij in
poti ter ustvarjanje podpornega okolja za vključevanje
predstavnikov nevladnih organizacij v ta telesa. Ta projekt podpira
Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo v svojem
sklopu podpor nevladnim organizacijam. Drugi projekt o
sodelovanju nevladnih organizacij v postopkih odločanja v
institucijah EU prav tako pripravlja Pravno informacijski center,
tretji projekt v tem sklopu, ki ga pripravlja Regionalni center za
okolje za srednjo in vzhodno Evropo, pa se nanaša na moderiranje
skupinskih procesov, se pravi na to, kako proces sploh
obvladamo, kako ga načrtujemo, kako ga moderiramo, da pride
do enakovredne komunikacije.

3. Izkoristiti je treba možnosti, ki jih ponuja računalniška tehnologija
za razvoj participativne demokracije.
V zaključku pisnega prispevka pa je dr. Lukšič spomnil na zahtevo
po krepitvi okoljskih nevladnih organizacij ter po participaciji in
informiranju, vsebovano v programu sodelovanja med okoljskimi
nevladnimi organizacijami ter ministrstvom za okolje in prostor.

Mag. Vida Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, je predstavila Koalicijo 17 nevladnih organizacij za ratifikacijo in izvajanje
Aarhuške konvencije, ki se je oblikovala poleti 2000.

V okviru tretjega stebra, ki govori o dostopu do varstva pravic,
znova nastopa Pravno informacijski center nevladnih organizacij,
ki zagotavlja pravno pomoč nevladnim organizacijam s sprožanjem upravnih in sodnih postopkov za uveljavljanje te pravice.

Prav nevladne organizacije so se v teku štirih povezanih ministrskih konferenc, ki so potekale pod naslovom "Okolje za Evropo",
zelo aktivno zavzemale za sprejem konvencije in so tudi
sooblikovale njeno vsebino. Delegacija nevladnih organizacij sicer
ni imela pravice glasovanja v pogajanjih, močno pa je prispevala
k vsebini konvencije.

Rdeča nit, ki povezuje te projekte, je poleg vsebine tudi to, da so
viri financiranja predvsem tuji, morda predvsem zato, ker tuje
vlade veliko investirajo v to novo kulturo, se pravi v pluralne
participacijske demokracije, je dejala.

Tudi slovenske nevladne organizacije so bile vključene v ta proces
vse do četrte ministrske konference v Aarhusu in sekretariat
evropskega E-foruma, ki je bil koalicija nevladnih organizacij v
pripravah na aarhuško konferenco, je imel sedež prav v Ljubljani.
Slovenski predstavniki še vedno sodelujejo tudi pri pripravi
protokolov, na primer protokola za registre onesnaževanja.

Dr. Vesna Smaka Kincl, direktorica Zavoda za varstvo okolja
Mestne občine Maribor in hkrati tudi koordinatorica sekcije
za varstvo okolja pri Skupnosti občin Slovenije, je predstavila
izkušnje lokalne skupnosti kot tudi interesnega povezovanja na
področju implementacije Aarhuške konvencije.

Regionalni center za okolje je na regionalni in tudi na nacionalni
ravni v Sloveniji izvajal vrsto delavnic in tudi ta posvet je na nek
način rezultat tega procesa. Pripravljajo se že tudi nekateri projekti,
ki se usmerjajo prav na tista področja, kjer je bil ugotovljen
primanjkljaj. Prav zaradi ugotovljene velike potrebe po nekem
sociološkem in institucionalnem preobratu oziroma evoluciji lahko
nevladne organizacije storijo veliko.

Glede na 2. člen Aarhuške konvencije, ki pravi, da je državni
organ dejansko organ vlade na vseh nivojih, bi se morali zavedati,
je dejala, da imajo tudi lokalne oblasti precejšnje obveznosti za
osveščanje, obveščanje, izobraževanje javnosti in zagotavljanje
dostopnosti do okoljskih informacij.

Pri tem se izhaja iz dveh tez. Prva je, da je treba razumeti
sodelovanje javnosti in dostop do informacij kot kvaliteto. Če je po
neki definiciji demokracije njeno bistvo v tem, da odločitve niso

Osemdeseta leta so bila za Maribor specifična, saj so mesto
pestili številni okoljski problemi: kritična onesnaženost zraka 17

nosti izredno pomembne, je javnost okoljskih podatkov, ki jih imajo
javne službe varstva okolja: kvaliteta pitne vode v vodnjakih,
emisijski monitoringi iz zraka, problematika komunalnih odpadkov,
vplivi komunalnih odlagališč in tudi odlagališč nevarnih odpadkov
na okolje; ti podatki morajo biti javni.

praktično so bile vsak drugi dan presežene kritične koncentracije
onesnaženosti in sproženi alarmi; zelo kritična onesnaženost
podtalnic kot virov pitne vode - večkrat so bili uvedeni izredni
ukrepi, posamezni vodnjaki so bili izključeni iz omrežja, zato je
bilo v omrežju tudi premalo pitne vode; številna divja odlagališča,
tudi nevarnih odpadkov, celo na vodozaščitenem območju. Vendar
so 80. leta tudi obdobje večje osveščenosti prebivalcev Maribora,
k čemur je precej pripomogla realizacija projekta prestrukturiranja
kurišč iz okoljsko neprimernih na okoljsko primernejše energente,
ki ga je vodila Svetovna banka preko Ministrstva za okolje in
prostor. Projekt se je začel izvajati pilotno v Mariboru, trajal je šest
mesecev, nato se je razširil na vso Slovenijo. Analiza triletne
implementacije projekta je pokazala, da je bila kljub izredno težki
ekonomski situaciji Maribora v to mesto plasirana polovica vseh
sredstev celotne Slovenije.

Ob tem pa velja povedati, je dejala, da se v praksi ne zagotavlja
javnost okoljskih podatkov gospodarskih subjektov. Okoljski
podatki gospodarskih subjektov se zbirajo na resornih ministrstvih,
gre pa za emisije snovi v zrak in v vodo, emisije hrupa, register
nevarnih odpadkov in nevarnih snovi pri posameznih gospodarskih subjektih. Lokalna skupnost, ki je zadolžena za varovanje
okolja na svojem območju, teh podatkov žal ne more dobiti, ker
naj bi bili podatki o vplivih na okolje v bistvu poslovna skrivnost
gospodarskih subjektov. Je pa pri nas tudi v praksi že zagotovljena
javnost sprememb prostorskih planov (z javnimi razgrnitvami) in
prostorskih izvedbenih aktov, presoje vplivov na okolje (v okviru
upravnega postopka) in poročil o stanju okolja.

Mestna občina Maribor ima pri varovanju okolja relativno dolgo
tradicijo. Že od konca 80. let pripravlja redna letna poročila o stanju
okolja, ki jih v knjižicah distribuira knjižnicam osnovnih in srednjih
šol, fakultetam, mestnim četrtim, nevladnim organizacijam itd.

Naslednja prelomnica je bila deklaracija iz leta 1994, to je
deklaracija mest držav članic in držav pridruženih članic, ki se
zavzemajo za trajnostni razvoj. Tudi ta deklaracija zavezuje k
javnosti podatkov in k obveščanju javnosti o stanju okolja. Mestna
občina Maribor je ratificirala to deklaracijo leta 1998 in se s tem
tudi pravno formalno zavezala, da bo izdelala lokalni program
varstva okolja in tudi lokalno agendo, ki jo ta deklaracija povzema
po deklaraciji iz Ria.

Prva prelomnica na okoljevarstvenem področju je bila deklaracija
iz Ria. Eno izmed njenih načel je, da je lokalna skupnost najbliže
svojemu prebivalstvu, se pravi, da bodo državljani poiskali
določene informacije prej na lokalni skupnosti kot na resornih
ministrstvih. Lokalne oblasti so dolžne poiskati tudi konkretne
rešitve s tega področja. Osnova deklaracije iz Ria je bila izdelava
nacionalnih in lokalnih programov trajnostnega razvoja, tako
imenovanih Agend 21. Deklaracija predvideva že pripravo teh
programov po najširši demokratični poti, se pravi z vključevanjem
javnosti. Ker je javnost seznanjena z vsebino programa, laže
sodeluje pri izvajanju programa in tudi pri vrednotenju njegovega
izvajanja. Prednost vključevanja javnosti je večje jamstvo za
učinkovitost izvajanja teh programov, kar potrjujejo tudi izkušnje
lokalnih skupnosti.

Po oceni razpravljalke pa je eden najpomembnejših vidikov implementacije Aarhuške konvencije spodbujanje izobraževanja.
Uprava je dolžna spodbujati in obveščati javnost, da bo ta
sposobna komunicirati z uradniki, kar bo omogočalo uspešnejšo
realizacijo okoljsko komunalnih projektov in boljše splošno stanje
okolja. Mestna občina Maribor je leta 1999 dobila nagrado
Evropske komisije za projekte, ki jih je pripravil Regionalni center
za vzhodno in srednjo Evropo; v okviru teh projektov so analizirali
stanje okolja in lokalno zakonodajo s tega področja v mestih
držav pridruženih članic. Analizirani so bili štirje projekti, kot prvi
in najpomembnejši prost dostop do okoljskih informacij in
osveščanje javnosti, se pravi, kako lokalna skupnost zagotavlja
javnost okoljskih podatkov in obvešča ter izobražuje javnost.

Mestna občina Maribor pripravlja lokalno Agendo 21 - program
varstva okolja, ki pokriva področje varstva zraka, gospodarjenja
z vodami od površinskih voda, podtalnice, morja in pitne vode do
odpadnih voda, področje gospodarjenja z odpadki (ločeno zbiranje
odpadkov na izvoru, tehnologija predelave odpadkov itd.). To pa
so vsebine, pri katerih je nujno vključevanje javnosti. Če je na
primer z občinskim odlokom predpisan način ločenega zbiranja
odpadkov na izvoru, mora biti javnost vključena že v pripravo
tega predpisa, vsestransko obveščena in izobražena, kajti edino
na ta način se lahko doseže postopni učinek izvajanja takega
predpisa.
Zelo kvalitetno sodelovanje z javnostjo zahteva t.i. nimbi sindrom,
s katerim se je Evropska unija spopadala pred 20 leti, sedaj pa je
navzoč tudi pri nas. Lokalne skupnosti imajo velike težave pri
pridobitvi lokacije za kateri koli okoljsko komunalni projekt, in
prav zato je izredno pomembno kvalitetno vključevanje in
obveščanje javnosti že od začetka.

Zatem je podrobneje predstavila realizacijo že omenjene mariborske Agende 21 - programa varstva okolja, katerega specifika je
prav to, da se je pripravljala po najširši demokratični poti. Prva
faza pri tem je bila obveščanje javnosti, da se usposobi postati
partner v pogovoru. Kot ustrezen pripomoček so se pokazale
tematske zloženke, na primero vodozaščitenih območjih, o poletni
in zimski onesnaženosti zraka, o pristopu k izdelavi lokalne
agende, o uporabi deževnice kot oblike varčevanja s pitno vodo,
o pesticidih v pitni vodi itd. Okoljski podatki - podatki o pitni vodi in
o kvaliteti zraka - so dostopni tudi na spletnih straneh, v centru
mesta, v mestnem gradu pa so na javnem monitorju prikazani
okoljski podatki Mestne občine Maribor.

Glede na harmonizacijo slovenske zakonodaje čakajo lokalne
skupnosti v prihodnje zelo veliki finančni zalogaji, je nadaljevala.
Slovenija se je v pogajalskih izhodiščih za članstvo v Evropski
uniji zavezala tudi za ureditev področja okolja, praktično 80 %
implementacije teh zahtev in s tem tudi velike finančne obveznosti
pa čaka lokalne skupnosti. Lokalna uprava mora biti strokovno
dovolj usposobljena in mora nenehno obveščati in izobraževati
javnost, da bo lahko z dvigom cen komunalnih storitev zagotovila
njihovo izvajanje in zgradila okoljske komunalne objekte.

Obenem je potekalo tudi vključevanje nevladnih organizacij na
območju Mestne občine Maribor, in sicer je bil leta 1999 prvič
objavljen javni razpis za delovanje okoljskih nevladnih organizacij.
Naslednji korak je bilo vključevanje tudi drugih javnosti, ki so bile
s pomočjo zloženk spodbujene, da se vključijo v delo s svojimi
pobudami, željami in informacijami. Ena od oblik je tudi forum
Mestne občine Maribor, preko katerega se redno javno predstavljajo predpisi, programi ali strategije, ki gredo v nadaljnjo proceduro
na mestni svet.

Naslednja prelomnica je bil zakon o varstvu okolja, ki je nastal
leto dni po sprejetju deklaracije iz Ria in vključuje načela trajnostnega razvoja, zagotavlja pa tudi vključevanje javnosti. Eden
izmed segmentov, za katerega implementacijo so lokalne skup-

Tak način dela že kaže rezultate, kar dokazujejo tudi primerjave
stanja onesnaženosti zraka z žveplovim dioksidom ob koncu 80.
let in danes, pa tudi stopnja onesnaženja podtalnic kot virov pitne
vode.
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gradijo in uresničujejo odnose z javnostmi predvsem preko medijev,
ki so nudili veliko podporo tudi pri širjenju javnosti v ta prostor.
Reševanje okoljskih problemov v duhu Aarhuške konvencije je
mogoče videti predvsem v projektnem povezovanju med nevladnimi
okoljskimi organizacijami in drugimi strokovnimi institucijami na
področju varstva okolja, pa tudi izven tega, z izmenjavo izkušenj in
kadrov, predavateljev, materialno in drugo strokovno pomočjo med
organizacijami in društvi. Po njegovem mnenju so mesta koordinacije
in usklajevanja interesov med nevladnimi organizacijami GLOBE
Slovenija, Svet za varstvo okolja in druge institucije, kjer lahko
uveljavijo svoje interese vse nevladne okoljske organizacije.

Zatem je predstavila vključevanje javnosti v lokalnih skupnostih.
To poteka na dveh ravneh: prva je izobraževanje in osveščanje,
druga pa je tudi finančna podpora okoljskim nevladnim organizacijam za realizacijo njihovih projektov. Za uspešnejšo in hitrejšo
realizacijo regijskih okoljsko komunalnih projektov je bilo v letu
2001 vzpostavljeno regijsko sodelovanje in sicer za projekt Cigor
o ravnanju in gospodarjenju z odpadki in pa za projekt varovanja
pitne vode oziroma sanacijo kakovosti podtalnice.
Za boljše sodelovanje najširše javnosti je bila letos prvič podpisana
tudi pogodba z župani 13 občin, da bodo le-te sofinancirale
delovanje nevladnih organizacij in pripravo informativnega
materiala za občane. Prav zaradi tega bi bila potrebna novelacija
obstoječih podzakonskih predpisov, ki govorijo o zbiranju okoljskih
podatkov gospodarskih subjektov, ki bi morali postati bolj dostopni
javnosti.

Dr. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje In prostor, je opozoril
na nekatere dileme, ki se pojavljajo pri harmonizaciji slovenske
zakonodaje z evropskimi normami, na primer na ohlapno formulacijo
t.i. pasivnega podajanja informacij v zakonu o varstvu okolja.
Pripravljalci zakona namreč niso hoteli posegati v zakon o upravnem
postopku, ki opredeljuje odnos med izvršno oblastjo in državljani
ali občani na svoj način. Novela zakona o upravnem postopku je ta
odnos v letu 1999, pa v letu 2000, ko je bil ZUP spremenjen,
nekako izenačila, vendar se zakon o upravnem postopku ni lotil
prevrednotenja pravnega interesa z vidika materialnih in lastninskih
pravic. Zakonodajalec pri pripravi in sprejemanju zakona o varstvu
okolja zavestno ni hotel sprožiti konflikta s sistemskim zakonom,
ZUP-om, ki je vpet v vse pore drugih zakonov.To bi bila v letu 1993
prehuda revolucija, ker bi se morali pogovarjati o spremembi
sistema, je dejal. Ko govorimo o amandmajih zakona o varstvu
okolja in Aarhuški konvencij, govorimo seveda o okoljskih informacijah, zato je zdaj cilj ministrstva, da bo pasivni način podajanja
informacij uredil s "svojim ZUP-om", s svojim postopkom, ker je
naslomba na ZUP neprimerna. Opredelil bo torej pravico, ne samo
možnost dostopa do informacije, kaj so pravni interesi in kdo je
njihov nosilec, to pa je vsebina prvega stebra Aarhuške konvencije.

Richard Beuermann se je zahvalil sodelujočim za pripravljene
predstavitve, nato pa odprl razpravo.
Prof. dr. Miran Naprudnlk, nevladna organizacija za varstvo
Alp Cipra, je najprej izrazil prijetno presenečenje nad mariborskim
primerom vključevanja javnosti v okoljsko problematiko, kajti za
druga področja Slovenije podatki niso tako spodbudni. V
nadaljevanju pa je izrazil pričakovanje, da se izdela zelo konkreten
operativni program za uresničevanje Aarhuške konvencije v tistem
delu, ki omogoča aktivno sodelovanje nevladnih organizacij v
vseh fazah priprave dokumentov in njihovega sprejemanja na
vseh ravneh. Po njegovih grobih izračunih je v Sloveniji letno med
5 in 7 tisoč dogodkov, povezanih z okoljsko problematiko, in da bi
nevladne organizacije lahko učinkovito sodelovale v vseh sedmih
fazah po evropski strokovni lestvici, je nujno izdelati ustrezen
mehanizem.

Kar zadeva drugi steber, je zakon o varstvu okolja že v letu 1993
presegel ZUP v več elementih, na primer v določbah o predstavitvi
osnutkov okoljevarstvenih odločb, kar je pravzaprav že korak k
uresničevanju Aarhuške konvencije. Ker pa je evropska zakonodaja pri presoji vplivov na okolje neodvisna od prostorskih
elementov, je okoljevarstveno soglasje po naši zakonodaji v
kontekstu harmonizacije sporno, ker je akcesoren akt k nekemu
drugemu aktu. Načelo presoje vpliva na okolje je bilo v Sloveniji
uveljavljeno leta 1993 iz pragmatizma, ko je bilo ugotovljeno, da je
to najbrž najboljša rešitev, tudi skladna z ZUP-om, kot akt, ki
sestavlja neko končno odločbo. Zato bi tu šli v smeri neodvisnega
akta, torej končne odločbe, ne pa soglasja. S tem bi tudi konzumirali
tisto, kar ni skladno z ZUP-om, to je 90-dnevni rok za ta postopek,
kot ga ima Evropa, kar pa po našem ZUP-u spet ne gre, ker je
uzakonjen 30-dnevni rok, je dejal.

Karel Llplč, Slovensko ekološko gibanje, je dejal, da se z
ratifikacijo Aarhuške konvencije zaključuje desetletno obdobje
prizadevanj, bitk ali pa tudi "majhnih vojn" nevladnih okoljskih
organizacij, društev, gibanj itd. za dostopnost do informacij in za
učinkovito sodelovanje nevladnih organizacij z resornimi ministrstvi.
Ob omenjanju vloge nevladnih okoljskih organizacij Slovenije tudi
pri pripravi Aarhuške konvencije pa ne bi smeli pozabiti na
prehojeno pot. Omenil je 30-letno prizadevanje Zveze društev za
varstvo okolja, drugih društev in posameznikov ter njihovo vlogo
pri pripravi zakona o varstvu okolja v letih 1992/1993, aktivnosti
v evropskem letu varstva okolja, pri katerih so sodelovali, udeležbo
na številnih mednarodnih konferencah, posvetih, sejmih itd., njihovo
vlogo pri sprejemanju lokalne Agende 21 za Slovenijo v letu 1995,
s katero sta bila opredeljena tudi status in vloga nevladnih okoljskih
organizacij, ter sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa
varstva okolja leta 1999 in pri zadnjem dokumentu z naslovom
"Partnerstvo za okolje".

Uskladitev slovenske zakonodaje po principu in določilih Aarhuške
konvencije pomeni, da bo potrebno z amandmaji spreminjati
nekatere že sprejete zakone in zakone, ki so zdaj v parlamentarnem postopku, na primer zakon o ohranjanju narave.
V zvezi s tretjim stebrom Aarhuške konvencije, ki govori o dostopu
do pravnega varstva, pa bo potreben temeljit poseg v zakon o
upravnem postopku. Vendar po oceni razpravljalca v letošnjem
letu, ko so napovedani amandmaji k zakonu o varstvu okolja, ne
bo dovolj politične volje, da bi se lotili te problematike. Če bi v to
posegali na področju varstva okolja, bi morali namreč še kje
drugje, to pa bi že pomenilo določeno sistemsko poseganje v
varstvo pravic materialne narave.

Kljub pozitivnemu odnosu tako vodstva Ministrstva za okolje in
prostor kot drugih resornih ministrstev pa bo potrebno več moralne,
politične in materialne podpore nevladnim okoljskim organizacijam
tudi s strani predsednika države in državnega zbora, je dejal. Dejstvo
je, da imamo na eni strani dokaj jasno razdelane funkcije nevladnih
organizacij na področju kulture, športa, humanitarnih dejavnosti,
invalidskih in drugih organizacij, področje varstva okolja pa po
njegovem mnenju glede na stopnjo ogroženosti okolja ni deležno
ustrezne družbene, moralne in druge podpore.

Jožef Jarh iz Ekološke Slovenije je izrazil zadovoljstvo zaradi
namere, da Slovenija že letos ratificira Aarhuško konvencijo.

Ob koncu razprave je poudaril, da nevladne okoljske organizacije
19

tudi zagotovilo, in sicer vsako leto po 31. marcu, ko poteče rok za
oddajo posameznih emisijskih poročil. Zaenkrat je najustreznejši
način preko interneta. Po veljavnem zakonu pa za zdaj ni možnosti,
da bi bila zahteva za podatke o posameznem polutantu
sprocesirana v upravnem postopku. Dokler se ne bo ta določba,
ki ureja pasivni princip posredovanja informacije, uredila z
amandmajem zakona, bo ministrstvo posredovalo ta poročila
neagregirana, v celoti in vsa, ki bodo dostopna upravnim organom.

Zanimalo pa ga je, zakaj nekatere druge države, ki so ekonomsko
močnejše od naše, še niso pristopile h konvenciji. Menil je tudi, da
bi morali biti s stališča Aarhuške konvencije zelo pozorni pri vseh
dokumentih in zakonih, ki so implicitno vezani na trajnostni razvoj
in jih sprejema državni zbor. Po njegovem mnenju bodo morali biti
tudi mediji v pomoč javnosti pri uveljavljanju načel Aarhuške
konvencije.
Opozoril je tudi na določbo slovenske ustave, ki zelo jasno določa
participacijo in pravico civilne družbe, da sodeluje pri soupravljanju
in soodločanju, pri nastajanju dokumentov. Po njegovem mnenju
je o tem potrebno sprejeti poseben zakon, kajti nevladne
organizacije za to nimajo takšne pravne podlage, kot jo imajo na
primer reprezentativni sindikati pri pogajanjih z vlado. Po njegovi
oceni bo Aarhuška konvencija vplivala še na kakšno drugo
področje - poleg že omenjenih - pri medresorskem usklajevanju.
Omenil je sodstvo, ki bo pri svojih odločitvah, pravnih normah in
stališčih tudi moralo upoštevati varstvo okolja.

Tomaž Ogrln, Društvo za okolje, družbo, naravo In zdravje
LJubljana, ki nadaljuje delo Društva za varstvo okolja Ljubljana,
je opozoril na nepovratne spremembe v okolju. Gre predvsem za
pozidave območij, ki jih morda nismo uspeli pravočasno zavarovati
ali pa smo prešibki, da bi se lahko uprli močnim lobijem. Zanimalo
pa ga je, kako Aarhuška konvencija posega v delo inšpekcijskih
služb in kako opredeljuje sodelovanje med njimi.

Ivana Komic z Jesenic je poudarila, da je treba videti v uveljavljanju
določil Aarhuške konvencije tudi gospodarske priložnosti, ne le
omejitve in potrebna vlaganja, in v tem iskati tudi motivacijo za
uveljavljanje te konvencije pri gospodarstvenikih. Ne bi pa smeli
izvzeti niti osebne odgovornosti vsakega člana naše družbe in ne
bi smeli spregledati priložnosti, ki jih ponuja trajnostna razvojna
naravnanost. Zastavila je tudi vprašanje, ali so ministrstva, ki so
očitno strogo resorsko usmerjena, pripravljena na celostni pristop
na področju varovanja okolja in na spremembo svoje miselnosti.

Dr. Kinclova je izrazila zadovoljstvo nad namero Ministrstva za
okolje in prostor, da bodo podatki o emisijah dostopni na internetu.
Gre za majhne korake, je dejala, ki pa so za lokalno skupnost
zelo pomembni.

Bojana Kompare, Goriško društvo za kakovost bivanja, je
menila, da bi morali imeti na voljo dodatna finančna sredstva ali
poseben sklad, iz katerega bi se financirale dodatne študije emisij,
ki bi jih opravljale neodvisne inštitucije, poleg tiste, ki jo naročnik
izbere po javnem razpisu.

Mllada Mlrkovič je menila, da je poleg izobraževanja javnosti
izjemno pomembno tudi ozaveščanje in izobraževanje uradnih
struktur, ki komunicirajo z javnostjo. Po njeni oceni je naša
zakonodaja marsikje ohlapna, vendar ni slaba. Veliko slabša je
interpretacija te zakonodaje, kar posledično pomeni še slabšo
implementacijo v praksi. Za primer je navedla podatke o
obremenjevanju okolja, ki niso dostopni javnosti, ker nekateri
uslužbenci razlagajo zakon o varstvu okolja - podobno velja za
zakon o gospodarskih družbah - tako, da so ti podatki poslovna
skrivnost, kar ni točno. Podobno velja pri ugotavljanju obstoja
interesa za posredovanje informacij, kajti zakon o varstvu okolja
ne zahteva nobenega izkazanega interesa; gre za del posebnega
upravnega postopka, ki velja v konkretnem primeru, ko se zahteva
okoljska informacija. Potrebno je torej spremeniti miselnost, da
bodo sprejeti zakoni dejansko zaživeli v praksi.

Ljubo Germlč, poslanec In član IO Globe Slovenija, je
ugotavljal, kako zelo se zavedamo, da bo morala Slovenija veliko
storiti, če bo dejansko hotela uresničiti cilje trajnostnega razvoja.
Ob tem pa je opozoril tudi na težave, ki se pojavijo ob posameznih
projektih, ko je težko najti skupni jezik z delom zainteresirane
javnosti; omenil je rešitev za regionalno odlagališče komunalnih
odpadkov in projekt predelave odpadnih olj v Rušah, do katerih je
imela zainteresirana javnost zadržke. Na koncu je izrazil svoj
optimizem, da se bodo vsi trije stebri Aarhuške konvencije začeli
uresničevati že pred njeno ratifikacijo v slovenskem parlamentu,
za katero si bo tudi osebno prizadeval.

Mag. Radovan Tavzes, Ministrstvo za okolje In prostor, je pojasnil, da pasivno podajanje informacij, se pravi možnost, da
posameznik zahteva informacijo, sicer je nakazana v zakonu o
varstvu okolja, vendar ni procesirana. Zaenkrat poteka ta oblika
obveščanja na ministrstvu tako, da so podatki, ki so vsi javni,
predstavljeni javnosti z letnimi poročili. Ker pa je vedno več zahtev,
da bi bila zainteresirani javnosti na voljo poročila, kot so
posredovana ministrstvu, bo ministrstvo za okolje in prostor to

Vodja posveta Richard Beuermann se je zahvalil vsem
udeležencem posveta za njihov prispevek k obravnavani temi in
ugotovil, da je bilo na posvetu slišati veliko pomembnih
argumentov v prid čimprejšnje ratifikacije Aarhuške konvencije.
Izrazil je prepričanje, da bosta vlada oziroma Ministrstvo za okolje
in prostor naredila vse, kar je v njuni moči, da pripravita zakon o
ratifikaciji do tiste faze, da ga bodo poslanci in poslanke lahko
sprejeli v parlamentu.

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