DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 13. september 2002
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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 ob obravnavi osnutka odloka o razpisu splošnih volitev
v državni svet
Državni svet Republike Slovenije je na 78. seji, dne 17. 07. 2002,
ob obravnavi osnutka odloka o razpisu splošnih volitev v državni
svet, sprejel

MNENJE
k osnutku odloka o razpisu splošnih volitev
v državni svet

SKLEP
Državni svet se je na 78. seji, dne 17. 07. 2002, seznanil z osnutkom odloka o razpisu splošnih volitev v državni svet, ki ga je
državnemu svetu v mnenje poslal predsednik državnega zbora.

da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu in 92. člena poslovnika državnega sveta da državnemu
zboru naslednje

Državni svet se strinja s predlaganima datumoma (27. in 28. novembrom 2002) za razpis splošnih volitev članov državnega sveta
in z datumom razpisa splošnih volitev po osnutku tega odloka.

86. člen poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema
sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti

Sklepi državnega sveta ob obravnavi gradiva Turistične zveze Slovenije - Turizmu pomaga
lastna glava

Državni svet Republike Slovenije je na 78. seji, dne 17. 7. 2002, v
skladu z 39. in 86. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
gradivo Turistične zveze Slovenije z naslovom: Turizmu pomaga
lastna glava ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednje

Državni svet Republike Slovenije podpira projekt Turistične zveze
Slovenije Turizmu pomaga lastna glava in prizadevanja Turistične
zveze Slovenije pri njegovem uresničevanju in razvoju ter ozaveščanju prebivalstva o turizmu.
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za gospodarstvo, da v bodoče bolj zavzeto strokovno in finančno sodeluje
pri izvajanju projekta.

SKLEPE

Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, da v osnovnih in srednjih šolah finančno in
strokovno podpre projekt Turistične zveze Slovenije Turizmu pomaga lastna glava in dejavnosti pri ozaveščanju prebivalstva.

Državni svet ugotavlja, da Turistična zveza Slovenije opravlja
izredno pomembno delo na področju ozaveščanja in izobraževanja prebivalstva, od najmlajših v vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah do odraslih.
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Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, da sodeluje v projektu Turizmu pomaga lastna
glava, ozaveščanju prebivalstva in da posebej spodbuja izvajanje
izbirnega predmeta turistična vzgoja v osnovnošolskem pouku.

Slovenije finančno in strokovno podpre odpiranje novih delovnih
mest na področju turizma ter naj preko javnih del omogoči občinam,
da bodo lahko vključile brezposelne osebe v projekte turističnih
aktivnosti.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport bi moralo za še večji
razmah projekta v srednjih šolah sistemsko rešiti financiranje
dodatnih in izbirnih dejavnosti na tem področju.

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da glede na
strokovna prizadevanja in vsestranske aktivnosti Turistične zveze
Slovenije sistemsko in trajno uredi financiranje njenih dejavnosti v
okviru proračunskih sredstev.

Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve, da v sodelovanju s Turistično zvezo

Sklepi državnega sveta ob obravnavi gradiva Turistične zveze Slovenije - Mednarodno
leto ekoturizma in slovenski turizem
Državni svet Republike Slovenije je na 78. seji, dne 17. 7. 2002, v
skladu z 39. in 86. členom poslovnika državnega sveta, obravnaval
gradivo Turistične zveze Slovenije z naslovom: Mednarodno leto
ekoturizma in slovenski turizem ter na podlagi prvega odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednje

Slovenije, da poskrbi za dosledno izvajanje Nacionalnega programa varovanja okolja kakor tudi za varovanje naravnih vrednot
in kulturne dediščine. Vzpostavi naj tak regulacijski in nadzorni
sistem, da bo s konkretnimi dejavnostmi spodbujal kakovost okolja
in življenja v njem ter kaznoval tiste subjekte, ki na kakršenkoli
način onesnažujejo okolje, naravno in kulturno dediščino.

SKLEPE
Vlada Republike Slovenije naj v svojih aktivnostih na področju
varovanja okolja poleg varovanja upošteva tudi razvojno komponento.

Državni svet Republike Slovenije podpira vlogo, dejavnosti in
posamezne turistično-okoljske projekte Turistične zveze Slovenije. Posebej so pomembne dejavnosti v Mednarodnem letu
ekoturizma, kot so ga razglasili Združeni narodi in za katerega
sta Svetovna turistična organizacija (WTO) in Okoljski program
Združenih narodov pripravila mednarodno usklajene programe v
smislu varovanja okolja, sonaravnega trajnostnega razvoja raznih
dejavnosti, urejanja okolja, kakovosti življenja s poudarkom na
uveljavljanju načel ekoturizma.

Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da z medresorskim sodelovanjem zagotovi, da se bo
turizem razvijal ob polnem razumevanju in s konkretnim položajem
v razvojnih konceptih tako Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in drugimi.

Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike

Sklep državnega sveta ob razpravi o procesu privatizacije bank, ki so v lasti Republike
Slovenije
Državni svet Republike Slovenije je na 78. seji, dne 17. 7. 2002,
razpravljal o procesu privatizacije bank, ki so v lasti Republike
Slovenije in na podlagi prvega odstavka 86. člena poslovnika
državnega sveta ter prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu, sprejel naslednja

Seja državnega sveta, na kateri bo državni svet razpravljal o
procesu privatizacije bank, bo sklicana najkasneje 18. septembra 2002, tudi če Vlada Republike Slovenije ne bo predložila
zahtevanega poročila.

SKLEPA

2. Državni svet prosi vlado Republike Slovenije, da zagotovi
članom Komisije državnega sveta za gospodarstvo vpogled
v dokumentacijo, ki se nanaša na prodajo deleža Nove Ljubljanske banke d.d., na sedežu Nove Ljubljanske banke d.d.

1. Državni svet bo razpravo o procesu privatizacije bank, ki so
v lasti Republike Slovenije izvedel ob obravnavi poročila Vlade
Republike Slovenije o privatizaciji bank, ki ga le-ta pripravi do
1. septembra 2002 in ga predhodno obravnava matično
delovno telo državnega sveta, to je Komisija za gospodarstvo.

I
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Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o zagotavljanju pogojev za
opravljanje funkcije predsednika republike - prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 70. seji, dne 13. 5. 2002,
obravnavala predlog zakona o zagotavljanju pogojev za opravljanje funkcije predsednika republike (EPA 489-III), ki ga
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v prvo obravnavo Vlada Republike Slovenije.

Člani so v nadaljevanju poudarili, da je vladni predlog nepremišljen
in neizdelan, saj je pri pripravi zakona nujno pretehtati njegove
finančne posledice in temu prilagajati tudi vsebinsko ureditev. Prav
tako so tudi menili, da bo predsednik republike bolj kot na zakonski
podlagi po prenehanju funkcije ohranil svoj položaj na podlagi
svoje politične kredibilnosti.

Predstavnik predlagatelja, dr. Matjaž Nahtigal iz Službe vlade za
zakonodajo, je predstavil oceno stanja in predloge za sprejem
zakona, ki bo uredil materialne ter druge pogoje, ki omogočajo
opravljanje funkcije predsednika republike. To materijo trenutno
ureja Zakon o poslancih v prehodni določbi 41. člena. Predstavil
je tudi pravice predsednika republike po prenehanju funkcije,
položaj in pravice njegovega zakonca ter predlagano ureditev
pisarne bivšega predsednika republike. Predstavil je tudi primerjalno pravno ureditev tega področja v drugih evropskih državah.

Kljub dejstvu, da je ureditev potrebna, je čas sprejemanja tega
zakona neugoden, kajti bližajo se volitve za predsednika republike,
proračun pa je v blokadi.
Komisija je še opozorila, da je zakonski predlog glede finančnih
posledic formalno pomanjkljiv, zato bi moral za nadaljnjo razpravo
v zakonodajnem postopku nujno vsebovati popolnejši in konkretnejši okvir finačnih posledic. To zahtevajo tudi veljavni predpisi.

Člani komisije so se strinjali, daje sedanja ureditev tega vprašanja
pomanjkljiva in ni primerna, vendar bi položaj po prenehanju
funkcije za vse bivše funkcionarje moral urejati enoten zakon.
Ob tem je glede položaja predsednika republike potrebno nujno
pretehtati materialne možnosti, ki ne smejo preobremeniti proračuna. V primerjavi s pravicami bivših predsednikov v nekaterih
drugih državah je predlagana ureditev upoštevajoč ustavno
funkcijo predsednika vsebinsko predimenzionirana. Primerno je
pretehtati politične vrednote in upoštevati tudi, koliko si lahko
privoščijo države s proračunom, ki slovenskega presega za
petdeset in večkrat, koliko pa država Slovenija.

Komisija je bila soglasno mnenja, da sedanji predlog zakona tako
iz vsebinskih kot iz formalnih razlogov ni primeren za prvo
obravnavo. Predlagatelj naj zakonski predlog umakne in ga ob
načelnem primerjalno pravnem upoštevanju tuje ureditve nadomesti s predlogom, ki enotno ureja položaj bivših funkcionarjev
glede več vrst vprašanj, kot so na primer vprašanje varovanja,
predvideni uradni nazivi za vse bivše funkcionarje in podobno.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o prekrških - prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 70. seji, dne 13. 5. 2002,
obravnavala predlog zakona o prekrških (EPA 508-III), ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v prvo obravnavo Vlada Republike Slovenije.

Komisija je v razpravi poudarila, da mora zakon jasno urediti
vključitev dodatne instance v primeru odločanja po hitrem postopku
in jo z vidika hitrosti postopka smotrno vključiti v postopek o
prekršku. Hkrati mora tudi organ na prvi stopnji - zaradi smiselne
uporabe določb kazenskega zakonika glede določenih postopkovnih vprašanj v postopku o prekrških - zagotoviti minimalne ustavne
procesne predpostavke varstva strank.

Predstavnik predlagatelja, gospod Hinko Jenull z Ministrstva za
pravosodje, je predstavil temeljne značilnosti zakonskega predloga
in pojasnil predlagano novo ureditev sodišč za prekrške prve
stopnje ter vlogo Višjega sodišča za prekrške.

Komisija je z zgornjimi pripombami predlog zakona soglasno
podprla.

V razpravi so člani komisije menili, da bi bilo primerno hkrati
spremeniti tudi sedanji sistem popustov pri takojšnjem plačilu
mandatne kazni za prekršek s tem, da bi se mandatna kazen v
primeru neplačila v časovnih intervalih višala.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o volitvah poslancev v Evropski
parlament iz Republike Slovenije (EU) - prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 70. seji, dne 13. 5. 2002,
obravnavala predlog zakona o volitvah poslancev v Evropski
parlament iz Republike Slovenije (EU) (EPA 519-111), ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v prvo obravnavo Vlada Republike Slovenije.

glede preferenčnega glasu nedvoumno v smislu, da je mogoče
dati preferenčni glas samo kandidatu iz liste, za katero je volivec
sicer glasoval.V primeru, da je preferenčni glas oddan kandidatu,
ki ni iz iste liste oziroma če je označenih več preferenčnih glasov
ali podobno, ne bi smela biti neveljavna cela glasovnica, ampak bi
moral biti glas neveljaven le v delu, v katerem je volivec neveljavno
glasoval za kandidata, ki mu daje prednost pred ostalimi kandidati,
medtem ko bi še vedno veljal glas za politično stranko.

Komisija je v razpravi ugotovila, da je zakonski predlog evropsko
primerljiv.
Z vidika volivca se je zavzela za čim bolj čist volilni sistem. Pri
glasovanju s preferenco naj bo preferenčni glas čist, brez pragov
ali količnika, saj je na primer pri pragu verjetnost, da bi en sam
kandidat zbral tako veliko število glasov, izjemno majhna.

Komisija je z zgornjimi pripombami podprla predlog zakona.

Člani komisije so bili tudi mnenja, da mora biti navodilo na glasovnici

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s
financiranjem določenega objekta na Hrvaškem
Državni svet Republike Slovenije je na 78. seji, dne 17. 7. 2002, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z financiranjem določenega objekta na Hrvaškem ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

2. Koliko objektov se tako financira in kje se nahajajo?
3. Na kakšni osnovi je ministrstvo začelo financirati omenjeno
gradnjo?
4. Koliko denarja in v katerih letih je bilo financiranje opravljeno?
Obrazložitev

SKLEP
V javnih glasilih so bili objavljeni prispevki, ki zatrjujejo, da
Ministrstvo za kulturo financira gradnjo določenega objekta na
Hrvaškem. Pri tem izrecno poudarjajo, da je za investicijo v tujini
denar, doma pa primanjkuje sredstev za vzdrževanje lastnih
kulturnih objektov.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za kulturo, da
vprašanja preuči in nanje odgovori.
Vprašanja državnega sveta Jožeta lica se glasijo:
1. Ali Ministrstvo za kulturo ali druge državne institucije financirajo gradnjo, rekonstrukcijo in obnovo raznih objektov kulturnih spomenikov, ki se nahajajo v tujini in katere ne
uporabljajo slovenske manjšine?

Državni svet predlaga Ministrstvu za kulturo, da v skladu s 96.
členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori na
vprašanja.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika Jurija Kuštrina v zvezi s
spremembo 4. člena Pravilnika o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil
živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo
Državni svet Republike Slovenije je na 78. seji, dne 17. julija 2002,
v skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
pobudo državnega svetnika Jurija Kuštrina v zvezi s spremembo 4. člena Pravilnika o veterinarsko-sanitarnih pogojih za
proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno
potrošnjo ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

-

vršijo izvoz in uvoz v države izven EU surovine in živila pa ne
smejo prodajati obratom EU,
opravljajo uslužnostne zakole za individualne rejce,
opravljajo uslužnostne zakole za druge mesarje - samostojne
obrtnike.

(3.) Obrtniški obrati lahko:
proizvajajo in oddajajo živila v promet na krajevnem območju
v prodajalnah, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, surovine in
živila pa ne smejo prodajati obratom EU.

SKLEP
(4.) Kmetijski obrati lahko:
proizvajajo živila iz odobrenih dejavnosti neposredno na
kmetiji,
prodajajo jih lahko končnemu porabniku na kmetiji in na najbližji
lokalni tržnici.

Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika Jurija Kuštrina in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da pobudo prouči in nanjo odgovori.

(5.) Kapacitete obratov iz tega člena določi Veterinarska uprava
Republike Slovenije v odločbi o registracij^ obrata, glede na
število in zmogljivost prostorov za hlajenje ali zmrzovanje
živil ter predpisane omejitve iz 5. člena in 3. odstavka 150.
člena tega pravilnika."

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano naj spremeni In dopolni 4. člen Pravilnika o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter
oddajo v promet za javno potrošnjo (Ur. I. RS, št. 91/99 in 38/00),
in sicer tako, da se glasi:

II.
I.
V določbah 9. do 161. člena pravilnika naj se določi, katera
odstopanja od tehničnih pogojev, predpisanih v tem pravilniku, so
dovoljena za industrijske, obrtniške ali kmetijske obrate.

"4. člen
(kategorizacija živilskih obratov)
Obrati Iz prejšnjega člena se glede gradnje, tehnične opremljenosti,
zmogljivosti, načina in organizacije dela razvrstijo v naslednje
kategorije:

III.

-

-

obrate, ki so večje zmogljivosti in izpolnjujejo vse pogoje iz
tega pravilnika ter so vpisani v centralni register, ki se vodi v
glavnem uradu Veterinarske uprave Republike Slovenije in
pri EU (v nadaljnjem besedilu: obrati EU),
obrate, ki so praviloma srednje zmogljivosti, za katere so
dovoljena določena odstopanja od tehničnih pogojev, predpisanih v tem pravilniku ter so vpisani v register obratov, ki se
vodi v glavnem uradu Veterinarske uprave Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: industrijski obrati),
obrati manjše zmogljivosti, ki proizvajajo živila na obrtniški
način, za katera so dovoljena določena odstopanja od
tehničnih pogojev, predpisanih v tem pravilniku ter so vpisani
v register obratov, ki se vodi v območnem uradu Veterinarske
uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: kmetijski
obrati).

Besedilo "do 25.11. 2002" v prvem odstavku 162. člena, 162.a in
162.b člena ter besedilo "s 1. 1. 2003" v petem odstavku 162.
člena se spremeni tako, da se glasi "do 25. 11. 2004".

Obrazložitev
Slovenija že več desetletij in tudi danes potrebuje okoli deset
regionalnih obratov srednje zmogljivosti. V teh obratih se poleg
proizvodnje za potrebe nosilcev dejavnosti opravljajo tudi
naslednje dejavnosti:
uslužnostni zakoli za individualne rejce živali (za preskrbo
potrošnikov na kmetijah, ekonomske zakole, zakole bolnih
živali);
uslužnostni zakoli živali za druge mesarje - samostojne
obrtnike.

4.a člen
(1.) Obrati EU lahko proizvajajo in oddajajo v promet surovine in
živila:
na območju cele države,
izvažajo surovine in živila iz obratov, ki izpolnjujejo predpisane
pogoje in so registrirani pri EU.

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil
živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Ur. I.
RS, št. 91/99 in 38/00) je uveljavil samo kategorijo obratov večje
in manjše zmogljivosti. Predpisana kategorizacija obratov pa ni
upoštevala dejanskega stanja v Sloveniji, in sicer:

(2.) Industrijski obrati lahko:
proizvajajo in oddajajo v promet živila na območju cele države,

6

deset regionalnih živilskih obratov srednje zmogljivosti, ki so
v posameznih fazah obdelave industrijski;
v katerih je proizvodnja vsaj trikrat večja od tiste, ki je
dovoljena za obrtniške obrate;
ki ne izvažajo v države EU;
ki izpolnjujejo obveznosti nosilcev dejavnosti glede notranje
kontrole in ukrepov na področju higiene proizvodnje.

epizootioloških in okoljevarstvenih zahtev;
zaradi oddaljenosti izvoznih obratov se bo število črnih
zakolov ponovno povišalo, kar bo prispevalo do poslabšanja
epizootiološke situacije v državi' in do občasnih omejitev v
notranjem in mednarodnem prometu;
na lokacijah sedanjih obratov, ki so registrirani za EU, bo
treba urediti šest do osem kontumačnih klavnic (povsem
ločeno od izvoznega obrata).

Predpisana omejena proizvodnja živil za javno potrošnjo, ki začne
veljati 1.1. 2003 bo povzročila naslednje:

Vse navedeno lahko prepreči samo sprememba in dopolnitev
veljavnega pravilnika, ob upoštevanju živilskih obratov srednje
zmogljivosti.

-

prenehanje proizvodnje v desetih regionalnih obratih srednje
zmogljivosti, ki z proizvodnjo 1000 GŽ nimajo nobene možnosti
za nadaljnji obstoj, razvoj in preživetje;
izgubo delovnih mest v teh obratih;
živinorejci v teh regijah bodo ostali brez obratov, ki jim lahko
zagotavljajo higiensko obdelavo mesa;
številni obrtniki bodo ostali brez obrata, ki jim lahko zagotovi
uslužnostne zakole živali;
to bo povzročilo gradnjo večjega števila manjših obrtniških in
kmetijskih obratov, kar pomeni riziko izpolnjevanja

Državni svet predlaga, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano pobudo preuči in v skladu s 96. členom Poslovnika
državnega sveta v roku 30 dni nanjo odgovori.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
na vprašanje državnega svetnika Janeza Praperja glede razpisa za sofinanciranje
regionalne infrastrukture
V vašem vprašanju sprašujete, zakaj je Ministrstvo za gospodarstvo pri izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje regionalne
cestne infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi problemi
za leti 2002 in 2003 samovoljno določilo prioritete, mimo objavljenih
kriterijev in tako negiralo vlogo regionalnih razvojnih agencij, ki so
bile ustanovljene po zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Komisija se je odločila za drugo možnost. Vsi podprojekti so bili
ocenjeni po merilih iz razpisa in izbrani so bili najbolje ocenjeni
projekti. Prilagamo tabelo z ocenami, ki so jih prejeli posamezni
podprojekti. Ocenjevalni listi so na voljo na Javnem skladu RS za
regionalni razvoj. V primeru zahteve vam lahko omogočimo
vpogled v celotno dokumentacijo. Dokazljivo dejstvo je tudi, da
ministrstvo predloga strokovne komisije, ki je bila sestavljena iz
predstavnikov treh različnih institucij, vključno s članom s pravnimi
znanji, ni spreminjalo. Tudi Vlada RS v svojem sklepu predloga
ministrstva ni spreminjala. Političen vpliv na izbor projektov je
dokazljivo izključen. Projekti so bili ocenjeni na podlagi meril iz
razpisa.

Vaše vprašanje smo skrbno preučili in ugotavljamo, da razpisna
komisija v tem konkretnem primeru ni ravnala mimo predpisov.
Je pa dejstvo, da letošnji sistem financiranja regionalne infrastrukture (preko javnega razpisal) ne ustreza regijam, ki so že
sprejele regionalne razvojne programe. Razpisna komisija v
konkretnem primeru koroške regije ni mogla ravnati drugače.

Tudi formalno gledano je bilo ravnanje razpisne komisije pravilno.
Pri obravnavi vloge koroške regije komisija ni določala prioritet
namesto regionalne razvojne agencije. Vse posamične investicije
so za razpisno merilo "prioriteta določena s strani RRA" prejele
maksimalno možno število točk. Komisija je torej v celoti upoštevala
mnenje RRA, po katerem so se v prijavljenem "paketu investicij"
nahajale le tiste z najvišjo regionalno prioriteto. Na vrstni red
posameznih investicij so torej odločilno vplivala druga merila iz
javnega razpisa.

Razpisna določila in zakonodaja s področja javnih financ zahtevajo
pri investicijah zaprto finančno konstrukcijo. Letos se je to
dosledno preverjalo tudi v ustrezni službi na Ministrstvu za finance in zaradi tega je rezultate razpisa (letos prvič) obravnavala
tudi Vlada Republike Slovenije. Ministrstvo za gospodarstvo je
moralo predložiti v obravnavo seznam posameznih investicij po
občinah in po posameznih investicijskih projektih.
Koroška regija je prijavila paket prioritetnih infrastrukturnih investicij
"Rekonstrukcija lokalnih cest v Koroški regiji" s predlogom za
sofinanciranje v višini 371 mio SIT v letu 2002 in 470 mio SIT v
letu 2003. Zaprošena sredstva so precej presegla možnosti sofinanciranja zaradi česa paketa kot celote ni bilo mogoče financirati,
le deloma pa tudi ne, ker bi s tem ne zadostili zahtevi Vlade RS po
zaprti finančni konstrukciji. Strokovna komisija je imela na voljo le
dve možnosti:

Ob zahtevi po zaprtih finančnih konstrukcijah je bilo število izbranih
investicij seveda omejeno z razpoložljivimi sredstvi. Vse koroške
občine zato letos niso prišle do "svoje investicije". Pristop, ki smo
ga izbrali, je bil edini izvedljiv. Če bi koroška regija predstavila
"finančno nižji" zahtevek ali prijavila več manjših paketov investicij,
bi do teh težav ne prišlo. Kakorkoli že, menimo, da regionalna
razvojna agencija ni ravnala v nasprotju z razpisom, da pa smo
tudi mi razrešili ta konkreten problem s kar najmanj škode in pri
tem še ostali v okvirih kriterijev razpisa. Tudi cilj regionalne
uravnoteženosti je bil dosežen. Koroška regija je prejela-10 %
vseh razpisanih sredstev, kar je izjemno dober rezultat. Tudi sklep
Vlade RS daje rezultatom razpisa dodatno pravno trdnost.

zavrnitev celotnega paketa, ker mu kot celoti finančno ni bilo
moč slediti ali
oceniti vse podprojekte, ki predstavljajo zaokrožene investicije,
izbrati najbolje ocenjene in jih, v skladu z razpisnimi pogoji, v
celoti sofinancirati.

Pomanjkljivosti letošnjega razpisa za tiste regije, ki so že sprejele
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prišla do izraza. Usklajen program bo uvrščen v državni proračun
ter načrt razvojnih programov proračuna in sprejet po postopku,
ki velja tudi za druge proračunske postavke.

regionalne razvojne programe bo deloma (za leto 2003) mogoče
popraviti že letos, ko naj bi postopoma prešli na programski
pristop. V pripravi je Poročilo o izvajanju regionalne politike, v
katerem predlagamo prehod na programski pristop, kar od nas
vztrajno zahtevajo regije, ki so že sprejele regionalne razvojne
programe. Programi spodbujanja skladnega regionalnega razvoja
po posameznih statističnih regijah naj bi s tem postali del
državnega proračuna 2003 in 2004 oziroma načrta razvojnih
programov proračuna do leta 2006. S proračunskim memorandumom naj bi bil, na podlagi sprejete Strategije regionalnega razvoja
Slovenije in zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, določen ključ razdelitve sredstev neposrednih regionalnih
spodbud med statistične regije. Sledil naj bi javni poziv regionalnim
razvojnim agencijam za predložitev projektov (v višini dodeljene
kvote) za katere regija pričakuje sofinanciranje. V postopku izbora
ne bo več sporne državne razpisne komisije, ki bi odločala o
posameznih investicijah, ampak preverjanje ali predloženi projekti
ustrezajo vsem določilom zakonodaje s področja javnih financ.
Prostor bo torej odprt za usklajevanje in dopolnjevanje programa
s strani regionalnih razvojnih agencij in Agencije RS za regionalni
razvoj. Vloga Regionalnih razvojnih agencij bo na ta način v celoti

Za koroško regijo to praktično pomeni, da bo lahko že letos (če
bo ceste opredelila kot prvo prioriteto) uvrstila v proračuna 2003
in 2004 nove cestne odseke v občinah, ki na izvedenem razpisu
niso uspele. Če bodo prioritete na drugih nalogah, pa bo tudi
mogoče prioritetne cestne odseke uvrstiti v načrt razvojnih programov proračuna do leta 2006, kar bo gotovo prispevalo k
povečanju zaupanja občin v regionalni razvojni program.
Predvidena evropska sredstva naj bi v prihodnjih letih odprla
nekaj več prostora za financiranje tovrstnih prioritet.

Vprašanje državnega svetnika
Janeza Praperja je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 8/2002

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Veleposlaništvo Republike Avstrije, sta 22.
novembra 2001 pripravila predavanje NARODNE IDENTITETE IN DRUGAČNOST
- MED VKLJUČEVANJEM V EVROPO IN GLOBALIZACIJO. Predaval je dr. VValter
Lichem.

ženih narodih, Društva za mednarodni razvoj ter združenj, ki
zadevajo zakonodajo na področju voda. Med svojo dolgoletno
mednarodno kariero je bil v letih 1976-1980 tudi generalni konzul
v Sloveniji.

Dr. Avgust Majerič, podpredsednik državnega sveta, je najprej
pozdravil vse prisotne, še posebej njegovo ekscelenco, veleposlanika Republike Avstrije, gospoda Ferdinanda Mayerhoferja
Grunbuhla ter kulturnega svetnika, gospoda Maximiljana Eichingerja. Izrazil je dobrodošlico predavatelju in ga na kratko predstavil.

V predavanju bo predstavil problem identitet posameznih narodov
v procesu evropeizacije in globalizacije.

Dr. VValter Lichem je direktor oddelka za zadeve mednarodnih
organizacij in poslanik v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike
Avstrije. Je avtor nekaterih publikacij, v katerih se dotika
avstrijskega političnega sistema ter avstrijske zunanje politike,
okoljskih procesov, severno-južnih povezav ter prizadevanj Združenih narodov za svetovni mir. Dr. Lichem je med drugim tudi član
Avstrijske zveze za človekove pravice, Avstrijske zveze v Zdru-

Dr. VValter Lichem se je najprej zahvalil za povabilo in dejal, da
mu je v čast, da je ponovno v Ljubljani, kjer je živel štiri leta in pol
in kjer ima še vedno dobre prijatelje. Ta leta v Ljubljani so
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zaznamovala tako njegovo kot tudi življenje njegove družine; otroci
se se tukaj naučili brati in pisati.

na lokalno raven, lokalne interese pa vpletli v globalizacijo.
V tej horizontalno strukturirani družbi so te dimenzije identitete
naenkrat prepuščene posamezniku. V odgovornosti, ki jo nosi
zase in tudi za družbo, se v Evropi predenj postavljajo dvojne
zahteve. Na eni strani je proces evropske integracije, ki ni samo
proces intenziviranja interakcije, povezovanja, za katerega je
značilno vedno več sodelovanja, komuniciranja, skupnega
odločanja, temveč tudi proces vzpostavljanja skupne strukture.
V tej zvezi se postavlja tudi pomembno vprašanje identitete, tako
nacionalne kot evropske. Če vse to povežemo v nek kontekst,
pridemo do vprašanja novega svetovnega državljanstva.

Sedaj pa k bistvu mojega obiska, je dejal, in nadaljeval: Začel bi z
okvirnimi pogoji, v katerih se je razvijala problematika politike
identitete v naši družbi. Mislim, da sedaj doživljamo zelo korenite
in hitre spremembe naše družbe na lokalni, nacionalni kot tudi na
svetovni ravni. V tem okviru lahko identificiramo tri osnovne
značilnosti; prvo bi imenoval devertikallzacija. S tem je povezan
tudi proces horizontalizacije, ki se v Evropi, med nami, ki smo
neposredno in posredno udeleženi v evropskih integracijah, kaže
v obliki evropeizacije, kot tudi v obliki povezave na svetovni ravni,
ki jo imenujemo globalizacija. S tem je povezana tudi tretja
značilnost; to so novi izzivi, ki izhajajo iz obravnavanja
"drugačnosti". To se pravi pri obravnavanju in ukvarjanju z našo
identiteto in identitetami naših družb. Dovolite mi, da za uvod
predstavim te tri procese sprememb.

Svobodna izbira poklica je bila nekoč privilegij drugega ali tretjega
sina, ki ni bil glavni dedič, razen če je šlo za drugačen sistem, ko
je bil dedič najmlajši sin. Tisti, ki niso bili neposredni dediči, so
lahko sami izbirali svoj poklic, in to je bil začetek samoodločanja
ter način uveljavljanja v družbi. Danes pa to sodi k osnovni strukturi
naše družbe.

Upravičeno boste rekli, da se je proces devertikalizacije začel že
z reformacijo in z razsvetljenstvom. To se pravi s poskusom
ukinitve tlačanstva in v vstaji proti fevdalni družbi ter v zahtevi po
razumu in tudi pravici do lastne vere. Posebej pa je treba poudariti
strukturne spremembe v zadnjih 150-ih, predvsem pa v zadnjih
50-ih letih, za katere je značilno postopno usihanje patriarhata problematika Afganistana je povezana s problematiko patriarhata
in z nasiljem, ki je sestavni del patriarhata. Naslednja stvar je
izginjanje plemenske družbe in zlom družb in gospodarstev, ki
temeljijo na ukazovalnem sistemu.

Ta horizontalizacija odnosov je socialna realnost, ki gre preko
meja in je postala transnacionalna, v kateri tudi vedno manj
zaznavamo vertikalne strukture in njihov vpliv. Ne država, temveč
državljan odloča v veliki meri o tem, kaj bo s seboj nosil čez mejo
v obliki vrednot, materialnih in nematerialnih. Če vzamemo
materialno raven, se dnevno pretaka čez meje 1,5 milijarde
ameriških dolarjev.Ko sem bil veleposlanik v Kanadi, sem z analizo
ugotovil, da se 40 odstotkov blagovne menjave med Avstrijo in
Kanado odvija med podjetji in avstrijski gospodarski svetnik je
imel velike težave, če je hotel ugotoviti, kaj se tukaj sploh izmenjuje.
Ampak to smo morali sprejeti. Sprejeti to, da si pridobivamo
identiteto, imamo pivce kokakole in pivce vina, imamo ljudi, ki
nosijo "blue jeans" oziroma kavbojke in tiste, ki jih ne nosijo, tiste,
ki nosijo kape za bejzbol in tiste, ki takšnih kap ne nosijo.
Izobraževalne, gospodarske in kulturne možnosti so nam podelile
transnacionalno in čezmejno realnost, ki jo predvsem označuje
svoboda, svoboda izbire. Vendar pa vsi vemo, da svobode izbire
ni brez odgovornosti za izbiro.

V teh procesih sprememb je posameznik dobival vedno večjo
pravico do samoodločanja in vedno več samozavesti. Njegove
pravice, njegovo človeško dostojanstvo je bilo vse bolj zaščiteno,
ne samo z nacionalno zakonodajo, temveč tudi v mednarodnem
pravu. Za človeško, kot tudi družbeno identiteto, je bil ta proces
devertikalizacije odločilnega in značilnega pomena. Še pred 150imi leti je bila identiteta posameznika v največji meri vertikalno
vnaprej določena. Kraj bivanja je bil določen, še preden je človek
sploh shodil, jezik, še preden je sploh znal artikulirati posamezne
besede, veroizpoved, še preden je lahko človek verjel in socialni
stan, še preden je človek postal "družben". Za mnoge je bil vnaprej
določen tudi poklic, predvsem poklic kmeta, še preden je človek
začel delati.

K temu je treba prišteti še fenomen, ki ima še bolj korenite posledice
za novo oblikovanje naše družbe, fenomen migracij in begunstva.
Trenutno je na svetu 25 milijonov pregnancev - gre za ljudi, pregnane z domov znotraj lastnih držav in 13 milijonov beguncev.
Število mednarodnih migracij je za čudo majhno, z izjemo
projekcije priseljevanja oziroma potrebe po priseljevanju v Evropi.
Da bi vzdrževali gospodarsko moč in tudi pokojninski sistem, ki
ga mora zagotoviti gospodarstvo za vse starejše prebivalstvo, bi
po ocenah potrebovali 140 milijonov novih priseljencev.

Te vertikalne strukture hierarhično razčlenjenih sistemov so vedno
bolj zamenjevali horizontalni interakcijski vzorci, v katerih je človek
postal tisti, ki odloča. Vzajemni odnosi so potekali v interakciji na
trgu - človek si lahko sam izbira poklic, bivališče, vero, jezik. S
tem pa je človek moral prevzemati vse več odgovornosti, prišlo
je do devolucije odgovornosti od vertikalno določenih struktur na
posameznika.

'Le tiers monde parmis nous' (tretji svet med nami) se je v
francoščini glasil eden najpomembnejših sloganov javne kampanje
Sveta Evrope, s katerim so poskušali opozoriti na vse večjo
odvisnost znotraj Evrope in med Evropo in državami v razvoju,
potrebo po boljšem razumevanju, po poistovetenju z usodo juga
in tudi na potrebo po vse večji solidarnosti.

Namesto vertikalnega vodenja se je vse bolj razvijala nekakšna
mešana oblika javne oblasti in partnerstva, kar opisuje angleški
izraz "governance". To horizontalno sobivanje med državo in
državljanom odraža ravno ta državni svet, če prav razumem
njegovo vlogo. V tej horizontalni oziroma horizontalizirani družbi
postaja posameznik partner države v javnem prostoru, kjer se
odražajo skupni družbeni interesi in se tudi uresničujejo.

Dejstvo je - kar pa v srednji Evropi že dolgo vemo - da je enotna
identiteta oziroma enoidentitetna družba iluzija, iracionalni sen.
Enostavna identitetna družba, v kateri bi bili vsi enaki, je danes
bolj kot kdaj prej v nasprotju z realnostjo. Salzburg je postal znan
zaradi sina glasbenega migracijskega delavca, tako ga bom pač
imenoval. Prebivalstvo tega mesta danes sestavljajo ljudje 147
različnih nacionalnosti.

Po drugi strani pa je ena od osnovnih značilnostih tega procesa
povezana z odgovornostjo posameznika In pomeni izziv za
vzpostavitev usposobljenosti, sposobnosti posameznika za
prevzem nove vloge in nove odgovornosti v družbi. Posameznika
kot potrošnika, kot nekoga, ki vpliva na okolje, kot volivca in kot
odgovornega za vladanje in za izvajanje odgovornosti vlade. To je
eden ključnih elementov v vzajemnem odnosu med lokalnostjo in
globalnostjo. Za ta odnos še nismo našli vseh strukturnih rešitev
in odgovorov, kako naj bi procesi odločitev potekali v prihodnosti,
kako naj bi ustvarili participativne sisteme, ki bodo globalno spravili

Pred kratkim sem imel čast, da sem organiziral srečanje z
generalnim sekretarjem Združenih narodov. Za mizo so sedeli
pripadniki približno petnajstih različnih narodov, med njimi tudi
znani zgodovinar Gizerbo, eden prvih afriških zgodovinarjev iz
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Burkine Fasso. Iz zanimanja sem preveril, ali tudi v Salzburgu živi
kdo iz Burkine Fasso, in presenečeno ugotovil, da živi. V mojem
Celovcu sicer nimamo predstavnikov 147-ih, ampak še vedno
84-ih nacionalnosti. Neka Bolivijka mi je povedala, da je tam tudi
22 različnih južnoameriških nacionalnosti. Vse to vodi v neizogibno
izginotje enoidentitetne družbe.

naroda? Še enkrat, ali to spoštovanje vključuje tudi spoštovanje
slovenske manjšine v Avstriji? Ja ali ne? Ugotoviti moram, da
izhajajoč iz gornje formulacije, to ne drži. Ali nam to zadostuje?
Ne. Ker še vedno temeljimo na državah, je notranja politika
identitete prepuščena posamezni državi. Vprašanje je, ali to
zadostuje za politiko Evropske skupnosti in njenega razvoja in ali
to zadostuje za evropsko identiteto. Cela vrsta avtorjev se je
ukvarjala s temo, kaj se bo zgodilo z muslimani v Evropi. V Evropski
uniji imamo trenutno 15,5 milijona muslimanov. To je ne nazadnje
dvakrat toliko kot ima Avstrija prebivalcev. Kaj je zdaj s temi muslimani? Avstrijci imajo komisarja v Bruslju in sedijo v Evropskem
svetu. Kje pa so muslimani? V tem okviru se ne pojavljajo. Lahko
se vprašamo drugače: ali je Evropa še vedno krščanska? Čigava
je ta Evropa, v kateri živi okoli 10 odstotkov tujih državljanov,
odvisno pač od države. V Avstriji je njihov delež 9,6 odstotka, pri
čemer niso všteti tisti Avstrijci, ki prihajajo iz Turčije in imajo že
dolgo avstrijsko državljanstvo. V primeru Francije gre za 11odstotni delež. Sodobna evropska ideja izhaja iz dolge tradicije, ki
sega vse do poznega srednjega veka. Temelji na načelih razuma,
krščanstva in demokracije. V sebi nosi zahtevo po mirnem sožitju
na kontinentu, ki je tolikokrat pozabil na mir, ter zahtevo po enotnosti
proti skupnemu sovražniku, naj bo to islam, turški imperij,
komunizem, morda celo amerikanizacija.

Vprašanje glede vsebine tako nacionalne kot tudi evropske
identitete in njunega pomena za skupno življenje na globalni ravni
pa se tako postavlja v žarišče našega političnega programa.
Življenje z drugačnostjo ni izziv le državi in njenim ustanovam,
ampak je sleherni posameznik - kot povzročitelj in udeleženec del teh novih družbenih struktur. Ne le individualna identiteta in iz
nje izvirajoča sposobnost za samoodločanje, temveč tudi
družbena dimenzija te raznolikosti nalaga posameznikom neko
novo zgodovinsko odgovornost.
To temo so Združeni narodi izbrali kot temo leta 2001. To se pravi,
letošnje leto so Združeni narodi proglasili za mednarodno leto
dialoga med civilizacijami. To je povezano z iniciativo iranskega
predsednika Katamija, ki je neke vrste bližnjevzhodni odgovor na
Samuela Huntingtona in njegov "Clash of Civilizations". Katami si
je v začetku predstavljal, naj bi identificirali poglavitne svetovne
civilizacije in iranska civilizacija bi seveda bila ena od teh. Ampak
ko je generalni sekretar Združenih narodov potem zbral skupino
eminentnih oseb pod vodstvom iz sosednje Furlanije izvirajočega
Giandomenica Picca, ki se je prvič srečala na Dunaju, se jim je
zataknilo že pri samem pojmu civilizacija. Huntington je v svoji
knjigi govoril o sedmih civilizacijah. Ampak to bi bilo preveč
enostavno. Kajti kaj je danes civilizacija? Tako je ta skupina pojem
civilizacija raje črtala s programa.

Ampak to je stara Evropa. Za novi evropski koncept je izziv vloga
Evrope v svetu. Pravzaprav ima tisto kapaciteto, ki je nima nihče
od ostalih udeležencev v tej globalizaciji, tako v kulturnem kot
jezikovnem pogledu, pa tudi kar se tiče migracij.
Evropska unija prostovoljno prispeva 65 % denarja za različne
programe Združenih narodov, torej v Unicef, v razvojni sklad in v
sklad za prehrano. To pravzaprav kaže, da je Evropa vsekakor
pripravljena, da stori nekaj za ta svet, za najširšo človeško
skupnost. Najbolj si je EU do sedaj vendarle prizadevala za
enotnost v raznovrstnosti. To zelo dobro zveni, ampak kako lahko
to storimo? Gre za to, da enkratno kulturno dediščino tega
kontinenta, to raznovrstnost uporabimo in ohranimo kot kapital.
In ta pomen je treba še bolj potencirati. Zato pravzaprav nove
osnove za novo Evropo - tu mora iti za deljeni pluralistični
humanizem.

Vračam se k evropskemu programu, ki ne more temeljiti na
asimilaciji drugega, temveč na krepitvi drugačnosti. Gospod Picco
je oznanil, da gre za to, da drugega in drugačnosti ne jemljemo
kot grožnjo, ampak kot prednost, kot možnost, kot kapital, kot
osnovo ustvarjalnosti. In preko ustvarjalnosti lahko pridemo do
vsega tega, kar potrebuje moderna družba današnjega dne.
Dve osnovni sili sprememb vplivata na to, kar na konvencionalni
način imenujemo nacionalna identiteta. Po eni strani je to evropska
integracija, ki ne pomeni gospodarskega in družbenega povezovanja samo z ustrezno mobilnostjo, temveč tudi z vzpostavitvijo
nekakšne evropske identitete in novih zveznih državnih struktur.
Po drugi strani je tu proces globalizacije. Ta pojem definiram kot
skupek vseh procesov globalnih povezav in integracije, ne le na
področju informiranja in kulture ter pri globalni delitvi dela in trgov,
temveč tudi glede migracij in nastajanja večidentitetnih družb.

Ideja skupne zgodovine, ki jo še gradimo, torej zgodovine, ki jo je
treba narediti je, da naj bi bila to zgodovina mirne skupne
koeksistence s poudarkom na skupnem interesu glede varnosti
in kulturne neodvisnosti. V tem smislu so nastali elementi evropske
identitetne politike, ki pa niso ravno zadovoljivi. Evropska unija je
sicer poskušala prevzeti določeno odgovornost v tej smeri.
Evropski svet je recimo sprožil medijsko podprte akcije za pospeševanje evropskih programov na področju filmske produkcije in
radiotelevizije, nadalje izobraževalne programe, kot sta Sokrates
in Erazmus, pa programe za prevajanje, potem programe za razvijanje evropske kulturne identitete, ki so usmerjeni v preseganje
lokalnosti.

Dobro se še spomnim neke seje Sveta Evrope v Parizu leta
1997, ko me je takratni predsednik Miguello Martinez prosil, da
skupaj z njim vodim sejo. Takrat smo govorili o evropski identiteti
v globalnem kontekstu, kaj je ta evropska identiteta v procesu
globalizacije. V odmoru je k meni prišel francoski delegat in mi
rekel, "da boste nekaj razumeli, gospod predsednik, nacionalna
država je še vedno mejnik Evrope". Samo - kakšna nacionalna
država? S kakšno identiteto?

Vendar vsa ta prizadevanja ne dajo pričakovanih rezultatov. Po
študiji iz leta 1998 skoraj polovica državljanov v državah članicah
Evropske unije ne čuti nikakršne evropske identitete. Obstaja
občutek, daje Evropska unija z vsemi svojimi 478 odbori v Bruslju
preveč odtujena svojim državljanom.

Zanimivo bi bilo pogledati v pogodbo o Evropski skupnosti, kjer 6.
člen te pogodbe pravi: "Unija spoštuje nacionalno identiteto svojih
držav članic". Kaj to pomeni "spoštuje"? Ali pomeni, da se tega
veseli, to odobrava ali zgolj to, da nacionalne identitete ne bo
napadala, ji nasprotovala. Ali gre samo za toleranco? Če citiram
naslov znane knjige "Beyond Tolerance" - gre evropska družba
že preko tolerance do potrditve nacionalnih identitet?

Postavlja se tudi vprašanje jezika - tudi v kontekstu pristopnih
pogajanj je to zelo pomembno - kakšen bo status slovenskega
jezika v Evropski uniji, kako se bodo sicer razvijali uradni in delovni
jeziki. Sočasno pa se hitro razvija kulturna integracija, predvsem
skozi potrošniško kulturo: Benetton na Norveškem, Marks&Spencer v Parizu in tako naprej.

In ko že govorimo o nacionalni identiteti, zakaj bi se omejili le na
identiteto držav članic? Kaj pa je z identiteto etničnih in verskih
skupnosti? Ali so te integrativni element določene družbe kot

Globalna prepletenost je potrošniške, prehranjevalne in kulturne
navade v Evropi močno spremenila. Evropa se je že precej
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pomeni, da imajo pravične možnosti postati sprejeti člani
-družbe tudi tisti, ki zastopajo drugačno religiozno, etnično ali
kulturno identiteto. Ravno v sodobni, vse bolj transnacionalni
družbi je dostop do državljanstva bistvenega pomena. Poleg
klasičnih modelov državljanstva je zanimiv novejši, t.i. "stake
holder" princip, ki je po mnenju nekaterih avtorjev najprimernejši za zvišanje integrativnih možnosti neke družbe. Pravica
do državljanstva oziroma do članstva v družbi nastopi takrat,
ko se osebni interesi preko specifičnih življenjskih pogojev
povežejo s kolektivnimi interesi družbe (skupnosti). Gre za
neko kombinacijo med principom "ius soli" za otroke
priseljencev in "ius sanguinis" za otroke izseljencev. Sočasno
ta princip upošteva večstransko vezanost in mnogoidentitetnost t.i. modernih državljanov sveta, s tem ko sprejema
soobstoj več državljanstev določene osebe.

odmaknila od čisto "krščanskih" vrednot, od Beethovna in Mozarta k vse močnejšemu procesu "cross identification" (identifikacija
vsevprek). Evropska mesta so "de facto postala" multietnične in
multikulturne združbe. Na Dunaju imamo več kot 500 kitajskih
restavracij in, kot veste, so Dunajčani radi govorili o svojem
"pajzlu", zdaj pa govorijo o svojem "Kitajcu", "Dobimo se pri mojem
Kitajcu".
Dogodki 11. septembra in politični diskurz, ki je temu sledil, so
botrovali povratku k srednjeveškim predstavam o tujcih, ki
prenašajo kugo, ki predstavljajo grožnjo in jih je zato potrebno
pustiti pred mestnimi vrati. Z namestnikom iranskega zunanjega
ministra sem na primer potoval iz New Yorka v Ottavvo in zgodba
s tujcem, ki mora ostati pred vrati, se je ponovila.
Kaj se je zgodilo? Namestnika zunanjega ministra, ki je bil na poti
z diplomatskim potnim listom, so poklicali iz vrste in ga poslali v
poseben prostor. In tu ni pomagalo nobeno razlaganje, nisem
mogel pomagati, čeprav sem povedal, da ga osebno poznam.
Brado ima; njegova brada je pogojevala njegovo sumljivost. Torej
je že omenjeni moto generalnega sekretarja Združenih narodov
glede dialoga med civilizacijami povsem konkretno v nevarnosti.
Vrnimo se k mojim tezam preobrazbe od enostavne identitetne
družbe do tega, kar se pravzaprav imenuje večidentitetna družba.
In tukaj se spomnim slovenskega reka, ki pravi, kolikor jezikov
znaš, toliko ljudi veljaš. In to je pravzaprav ključni stavek tega,
kar se dogaja z nami. Torej, da gremo vstran od enodimenzionalnosti bivanja k večdimenzionalnosti. In ravno ta korak je za
našo družbo odločilnega pomena. To bom poskušal na kratko
utemeljiti.

•

Javna kultura je središčni medij družbene integracije. Pod
pojmom javna kultura razumemo tiste aspekte neke družbe,
ki se oblikujejo skozi javne politične institucije. Ta javna kultura
izpolnjuje štiri osnovne naloge. Kot prvo standardiziran
komunikacijski medij, kar je ključni pogoj za vsako družbeno
skupnost. Drugič, zbir kolektivnega spomina in identitete.
Tretjič, eksplicitne in implicitne norme in vrednote, ki urejajo
politične konflikte in odločitve. To se pravi metodika skupnega
življenja. In četrtič, tiste implicitne norme in vedenjske oblike,
ki prehajajo meje posameznih skupnosti in so skupne celotni
družbi. Na kratko povedano, politično kulturo sestavljajo
jezikovna, zgodovinska in civilna kultura. Poteka preko, skozi
in v okviru javne kulture.

•

Integracija prek učenja jezika. Diskusija, ki poteka na mednarodni ravni, je po mojem mnenju upravičeno prišla do zaključka, da vsaka skupnost potrebuje nek standardiziran jezik.
To pomeni, da mora obstajati nek komunikacijski jezik za
priseljence. Le-ti se morajo naučiti jezika skupnosti, v katero
se priseljujejo. Ne zgolj zaradi interesa skupnosti, temveč
tudi iz lastnega interesa, saj lahko zastopajo svoje interese v
političnem procesu samo, če govorijo tudi jezik.Odločilno pa
je, in to moramo gledati tudi v kontekstu evropske integracije,
da tukaj izberemo strukturirano politiko, ki spodbuja materin
jezik in ga vzdržuje. Pri priseljencih je namreč zelo pomembno,
da se vnuk, ki je bil rojen v Ottakringu, še vedno lahko
pogovarja s svojo babico v Antaliji. Pomembno je vzdrževati
medgeneracijsko komunikacijo. Ko sem bil veleposlanik v
Čilu - to so bili težki časi - sem imel varnostnika; to je bil čilski
Indijanec. Povedal mi je, da se njegovi otroci niso naučili jezika
Arokajev, ampak samo špansko, tako da se v svojem življenju
sami niso mogli pogovarjati s svojo babico.

•

Prehod od nacionalne zgodovine do zgodovinskega tkiva. Ko
sem bil v Sloveniji generalni konzul, sem se zavedel, da si tu
stojijo nasproti pogledi na nacionalno zgodovino, ki se
medsebojno izključujejo in ki zavzemajo čisto različna stališča.
Sam nisem zgodovinar, in kot pravijo, je v evropskem kontekstu nacionalna zgodovina pri koncu. Spomnim se razlag
hrvaškega slavista v VVashingtonu D.C., ki mi je rekel, "veste
kaj, Hrvaško lahko razumemo samo iz medsebojnih odnosov
z njenimi sosedami". In takrat sem si mislil, da to velja tudi za
Avstrijo; tudi Avstrijo lahko razumemo samo, če razumemo
vzajemne odnose s sosednjimi državami. Sam sem na primer
Korošec; Koroško lahko razumemo samo, če jo postavimo v
odnos s slovensko zgodovino. Če bi napisali koroško nacionalno zgodovino, brez upoštevanja zgodovine Slovencev, bi
bilo to nekaj popolnoma absurdnega. Predvsem to ne bi imelo
zveze z realnostjo. Treba pa je pomisliti še na nekaj. Morda
poznate tisti stari slogan, "History is the hand maiden of the
nationalism". Torej, zgodovina je služkinja nacionalizma.
Nacionalizem je dejansko ideologija vertikalnosti. In tako smo
pogosto doživeli ob prehodu iz vertikalnosti v horizontalnost,

Večidentitetna osebnost tako ni le vezni člen med etnično, kulturno,
religiozno in jezikovno definiranimi identitetami, na nek način kot
vezivo večidentitetne družbe, temveč je bistveni element t.i.
"outreach capacity" na nivoju globalne Izmenjave in konkurence.
Empirično se da zlahka ugotoviti, da so enoznačno identitetne
družbe izolirane, niso udeležene v globalni izmenjavi potrošnih in
kulturnih dobrin in tako brez dostopa do možnosti za blagostanje,
kar sicer tudi prinaša globalizacija.
Vse naše družbe so v fazi prehoda iz vertikalno strukturirane v
horizontalno družbo in od enostavno identitetne v večidentitetno
družbo. Družbene krize sodobnega časa izhajajo iz takšnih ali
drugačnih težav ob prehodu, kar velja v svetovnem merilu. Oba
procesa prehoda sta soodvisna: horizontalizacija zahteva
usposobitev za komunikacijo z drugačnostjo, z večznačnostjo
(z mnogovrstnostjo).
Na koncu dovolite, da predstavim še nekaj misli o tem, kako se ta
sposobnost zrcali v družbeni politiki. Zavedati se moramo, da se
ne razvijajo samo države v razvoju, tudi mi se razvijamo. In
zavedati se moramo, da je to proces, ki ga lahko sooblikujemo,
če želimo, lahko pa pustimo, da "se dogaja" sam po sebi, s čimer
pa dopuščamo možnost, da ga bodo oblikovali drugi.
Kakšna politična drža podpira In spodbuja družbene in individualne
sposobnosti za ravnanje z drugačnostjo? Poskušal bom biti
praktičen in pri tem vidim predvsem naslednje pomembne točke:
•

Prvo geslo je integracija. In sicer integracija namesto asimilacije
ali marginalizacije oziroma segregacije drugačnih. Integracija
raznovrstnosti v moderni družbi temelji na štirih osnovnih
pogojih. Integracija mora ponujati gospodarske možnosti,
pravno enakopravnost, voditi mora v aktivno toleranco do
• drugačnosti in priznavanje raznovrstnosti kot sestavnega
elementa javne kulture.

•

Državljanstvo v pomenu sprejemanja in kohezije. Sprejemanje
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Kaj to pomeni za evropsko identiteto v tem procesu evropske in
svetovne integracije? To v bistvu ne pomeni, da se lahko opredeljujemo za ali proti evropeizaciji oziroma globalizaciji. Obe sta
neizogibni. Vprašanje je samo, kako bomo oba procesa izkoristili.
In najbolje ju bomo izkoristili, če smo zanju usposobljeni. Evropska
integracijska politika, politika udeležbe v globalnem programu je v
prvi vrsti politika usposabljanja. Ne gre zato, da se ne bi udeležili,
gre za to, da se usposobimo za to udeležbo.

da je bil vmesni korak ravno nacionalizem. Nacionalizem
pravzaprav pomeni nesposobnost komuniciranja z drugimi,
zabarikadiranje, nezmožnost seči navzven in integrirati
drugačnosti in druge. Kaj pa bomo naredili zdaj z zgodovino?
Zgodovina je tukaj, je že napisana. Kaj bomo naredili z
zgodovino priseljencev? Gre pravzaprav za to, da integriramo
zgodovino tudi za tiste netradicionalne Avstrijce, priseljence z
avstrijskim državljanstvom ali brez njega, ki danes predstavljajo
9%-15% prebivalstva.
•

•

•

Povedati moram čudovito zgodbo, na katero sem ponosen,
zato ker so bili moji otroci takrat še v šoli. Leta 1983 je minilo
300 let od tretjega turškega obleganja Dunaja, kar je bilo
potrebno praznovati. Takrat smo imeli v Avstriji že 130.000
Turkov. Ministrstvi za šolstvo in za kulturo sta organizirali dve
čudoviti zadevi. V Koeslerhausu na Dunaju so pripravili veliko
razstavo o tem, za kaj vse se moramo zahvaliti Turkom. Za
šole pa so napisali knjigo o zgodovini obleganja Dunaja iz
perspektive dveh majhnih dečkov; prvi je bil sin dunajskega
peka, drugi pa sin turškega generala iz Edirne. Iz njune
perspektive smo obleganje Dunaja spravili na človeško raven
in povedali, kaj vojna pomeni za ljudi. Nismo se posvečali
herojem in herojstvom. In to, kar razumem pod pojmom
zgodovinskega tkiva, je to, da je v tem tkivu v lastno zgodovino
vključena tudi zgodovina drugih.

Dr. Avgust Majerič se je v imenu vseh prisotnih zahvalil dr.
Lichemu za njegovo izredno zanimivo predavanje. Zahvala gre
tudi avstrijskemu veleposlaništvu, da je predavanje omogočilo
prav v tej fazi našega pridruževanja EU, ko smo tako rekoč "pred
vrati", da začnemo razmišljati še o čem drugem, ne le o kvotah v
kmetijstvu in stopnji inflacije ter o omejitvah glede proračunskega
deficita in podobnih zadevah.
Po njegovem mnenju je tema, o kateri je govoril predavatelj,
pomembna tako za nas kot tudi za Evropsko unijo, ki pa se s temi
vprašanji morda premalo ukvarja. Izrazil je tudi pomislek glede
ohranjanja slovenske nacionalne identitete in državnosti po naši
vključitvi v to skupnost. Ob tem je določena mera slovenskega
nacionalizma, ki je bolj obrambno zasnovan, tudi razumljiva.

Udeležba pri odločanju. To se pravi vključevanje nove identitete
v strukturo oblasti. V občinskem svetu na Dunaju npr. sedi tudi
Bosanka, ki slabo govori nemško, ampak je dobila na volitvah
in zaradi tega je članica občinskega sveta. Še boljše primere
vam lahko podam iz države, v kateri sem prej služboval, iz
Kanade. Kanadski državni vodja je begunec iz Kitajske, ki je
leta 1949 s svojimi starši prišel v Kanado. Torej je Kitajec.
Značilno je, da se ta svoboda prenaša na celotno prebivalstvo.
Vsak je lahko takšen, kot je in ga ne diskriminirajo, ne izključijo.

Glede na omejen čas je bilo postavljeno le vprašanje, ki se je
nanašalo na Švico, kjer živijo štiri različne nacionalnosti in v okviru
skupne države žive svoje nacionalno življenje. Za seboj imajo
zelo zanimivo zgodovino, v kateri močnejši dve nacionalni
skupnosti, nemška in francoska, nikoli nista bili ravno v prijateljskih
odnosih. Kako je torej s Švico, ali se lahko od Švicarjev česa
naučimo?

Drugačnost v medijih. Manjšinam in priseljencem mora biti
dana priložnost, da sodelujejo ne le pri posebnih, njim namenjenih programih in v manjšinskih oddajah, temveč v medijih,
ki so pomembni na nivoju celotne družbe.

•

In končno tudi element vzgoje, vzgoja v raznolikosti. Zanimivo
je, da pravzaprav povsod na svetu obstaja pozitivna korelacija
med izobraževanjem in sposobnostjo za drugačnost. To
pomeni, bolj kot je nekdo izobražen, bolj je toleranten. Manj
sovražen do tujcev. Pred kratkim sem si prebral primerjalno
študijo med Slovenijo in Avstrijo; prišli so do zaključka, da naj
bi bila ta korelacija v Sloveniji drugačna.

•

Še o kulturni politiki in raznolikosti. Kot na dlani je, da ponuja
kultura naraven in inherentno pozitiven dostop do drugačnosti
ter izhodišče za pozitivno vrednotenje. Vedno bolj vzpostavljamo mostove preko kulture, kulturnih projektov. Ne samo
preko zunanjekulturne politike, kjer imamo živahno izmenjavo
in sodelovanje med npr. Avstrijo in Slovenijo, ampak tudi znotraj
družbe se mora to dogajati.

Dr. VValter Lichem je dejal, da je Švica tudi eden od institucionalnih
modelov. Švicarski model je zgodovinski model, ki projicira teritorializlrano drugačnost, od kantona do kantona. In večidentitetnost
nastane v komunikaciji med eno enostavno identitetno družbo in
drugo. Ko si je lord Owen ogledal Balkan, je najprej izrekel
naslednje: "Vzpostavili bomo nacionalne kantone". Uporabil je celo
to besedo, kanton. Moderna družba je vse bolj deteritorializirana.
Seveda, še vedho obstaja ozemeljska komponenta, In Švica to
čisto enostavno izvaja. Švicarji imajo še nekaj, kar jim je uspelo
doseči, in sicer popolno demokracijo, ne kompetitivno demokracijo,
temveč demokracijo, v kateri vedno vse sile, ki so zastopane v
parlamentu, tudi sodelujejo pri političnih odločitvah. Iz tega izhaja,
da nikoli ne more priti do nacionalne cepitve. Takšna ideja se je
pojavila tudi v razpravi o Afganistanu. Avstrijci so takoj predlagali
veliko koalicijo za Afganistan; to naj bi bil za njih ustrezen model.
Gre pa za konsenzualno demokracijo, v katero morajo biti
vključene vse pomembne sile.

•

Kot zadnjo točko bi omenil še nekaj zelo pomembnega, in
sicer razmerje med zavestjo o prihodnosti, obstojem dolgoročnih ciljev neke družbe, vedenjem o tem, kam hočemo in kam
gremo in med sposobnostjo v komunikaciji z drugimi in drugačnostjo. Ugotovili so, kar je tudi empirično dokazano, da
družbe, ki ne vedo, kam gredo, sebi zapirajo vrata v prihodnost.
Take družbe niso sposobne obvladati raznolikosti. In obratno;
družbe, ki se odcepijo in se zreducirajo na same sebe, razvijajo
nesposobnost za lastno projekcijo v prihodnost.

Povedal pa bi še nekaj o Sloveniji. Moja delovna hipoteza je, da
manjši kot je narod, bolj je sposoben za drugačnost. V svoji dolgi
karieri sem prvič slišal v vsakodnevnem življenju besedo poliglot
ravno pri Slovencih. To je seveda izziv, ampak kot pravi Arnold
Toynbee - "challenge and response", zgodovino torej delajo izzivi
in odzivi nanje. Slovenci ste ta test prestali. Izziv ste preživeli ter
našli ustrezen odziv, in to ravno na področju oziroma s pomočjo
jezika.
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Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum sta 24. aprila 2002
pripravila posvet UDELEŽBA DRŽAVLJANOV V LOKALNEM JAVNEM
ŽIVLJENJU

Mag. Vladimir B. Mušič, predsednik Društva Občanski Forum, je v uvodu povedal, da sta se vodstvi Državnega sveta in
Društva Občanski Forum odločili za obravnavo te aktualne teme
zato, ker se v Sloveniji ne uspemo dogovoriti o nekaterih temeljnih
razvojnih vprašanjih lokalne samouprave. Sedanja organiziranost
in trendi prostorskega planiranja so pogubni za širše nacionalne
cilje, kot je na primer prostor. Obravnavana tema je zelo zanimiva
tudi zaradi številnih primerov s čisto funkcionalnega vidika. Priča
smo velikim spremembam, ki jih v upravljanje družbe, države in
njenih segmentov - socialnega, prostorskega in drugih - vnašajo
informacijska tehnologija, novi fenomeni združevanja in razdruževanja ljudi, zunanji vplivi in tako dalje.

življenja, za naravnanost javnih služb v zadovoljevanje sodobnih
potreb in interesov državljank in državljanov. Če ni neposrednega
soodločanja prebivalcev na lokalni in na pokrajinski ravni, potem
ne moremo govoriti, da gre za uresničevanje pravice do lokalne
samouprave.
Nato je opozoril še na nesporazum, ki smo mu priča pri nas.
Slovenija je ratificirala Evropsko listino o lokalni samoupravi v
celoti. V tej listini je v preambuli zapisano, da je pravica do
soudeležbe pri odločanju o javnih zadevah pravica, ki se naj
neposredno uresničuje na lokalni ravni. Ta pravica pa ne pomeni
pravice ljudi do vsakršne občine, kot nekateri to sedaj napačno
razlagajo. Pri tem namreč pozabljajo, da Evropska listina v
normativnem delu v 3. členu govori o tem, da je lokalna samouprava pravica in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona
urejajo in opravljajo bistveni del javnih zadev v okviru svojih nalog
in v korist lokalnega prebivalstva. Trenutno število občin pri nas
skupaj z napovedanimi pa kaže, da ne moremo govoriti, da je to
uresničevanje zahteve Evropske listine.

Dr. Stane Vlaj, docent in predstojnik Inštituta za lokalno
samoupravo pri VUŠ, ki je bil tudi med pobudniki za obravnavanje
te aktualne problematike, je v uvodu poudaril, da za slovensko
lokalno samoupravo velja, da je, kar se neposrednega odločanja
prebivalcev občin tiče, nerazvita. Temu pritrjuje tudi dokument, ki
ga je vlada sprejela sredi leta 2001 z naslovom "Izhodišča in
predlogi za nadaljnji razvoj lokalne samouprave v Republiki
Sloveniji". Do nedavnega je bilo v Sloveniji 192 občin, tem se
pridružuje še občina Šmartno pri Litiji, napovedanih pa je še nekaj.

Tudi iz drugih dokumentov, ne samo iz Evropske listine o lokalni
samouprave iz leta 1985, lahko povzamemo, da si bo Svet Evrope,
katerega članica je tudi Slovenija, v naslednjem obdobju prizadeval
za povečano participacijo državljanov v lokalnem in regionalnem
javnem življenju. Se zlasti bo potrebno zagotoviti povečanje
udeležbe mladih in žensk v organih lokalnih in regionalnih oblasti.

Reforma lokalne samouprave v Sloveniji temelji na petih sestavinah: teritorialni, funkcionalni, organizacijsko-upravni, finančnomaterialni in pravni.

Že samo ta opozorila so dovolj, da z našo trenutno lokalno
samoupravo ne moremo biti zadovoljni.

Reformo smo pričeli napačno, saj smo se najprej posvetili teritorialnemu vidiku - preoblikovanju prejšnjih velikih občin v manjše,
namesto da bi najprej določili pristojnosti novih enot lokalne
samouprave in temu primerno iskali ustrezno velikost. Dr. Vlaj je
ob tem posebej poudaril upanje, da te napake ne bomo ponovili
pri oblikovanju pokrajin.

Druga sestavina reforme je funkcionalna. Temeljno načelo
Evropske listine o lokalni samoupravi je načelo subsidiarnosti, ki
ima sicer filozofski in pravni in še kak drug vidik. V institucionalnem
in upravno-organizacijskem smislu pomeni stalni razmislek o
razdelitvi pristojnosti pri urejanju in odločanju o javnih zadevah in
sredstvih za njihovo uresničevanje. Načelo subsidiarnosti kot
temeljno načelo, ki ga spoštujeta tako Svet Evrope kot tudi
Evropska unija, med drugim tudi pomeni, da država in mednarodne
institucije (predvsem EU) upoštevajo vlogo in položaj lokalnih in
regionalnih oblasti v posamezni državi.

Med cilji lokalne samouprave najdemo tudi soodločanje ljudi demokratične lokalne volitve, referendume in zbore občanov,
državljansko iniciativo, pa tudi nove oblike in pristope za aktiviranje
civilne družbe na lokalni ravni. Te oblike pa se ne uporabljajo
dovolj, čeprav je bil zakon o lokalni samoupravi v tistem delu, v
katerem govori o udeležbi državljanov v lokalnem javnem življenju,
dopolnjen. V praksi, razen v nekaj svetlih primerih, ni videti
izrazitejših premikov oziroma izboljšav, kar pomeni, da se lokalna
demokracija še ne uresničuje. Lokalna demokracija je namreč
splet najrazličnejših oblik neposredne demokracije in predstavniške demokracije delovanja organov v občini. Ni naključje, da
organigram občinske oblasti ne vsebuje participacije državljanov.
Tudi najnovejši dokument, Priporočilo (2001)19 Ministrskega
odbora državam članicam o sodelovanju državljanov pri lokalnem
javnem življenju, Strasbourg 6. dec. 2001, se zavzema za povečanje participacije državljanov na lokalni ravni, kajti marsikje
ugotavljajo upadanje interesa ljudi - zaradi številnih vzrokov.

To načelo pa tudi pomeni, da ima baza prednost pred vrhom, da
gre za demokracijo od spodaj navzgor, da gre za takšno razdelitev
javnih pooblastil, da temeljna raven opravlja vse tiste naloge, ki jih
je sposobna opravljati racionalneje, učinkoviteje in bliže
državljanom. Naša ustava vsebuje centralistični koncept, ki ga
skušajo predlagane spremembe odpraviti. Uvajajo namreč drugo
raven lokalne samouprave v Sloveniji, to je pokrajine, s čimer bi
bila omogočena predvsem decentralizacija države, ne pa
zmanjšanje vloge občin. S pokrajinami bi torej bilo omogočeno
uresničevanje načela subsidiarnosti, ki terja takšno prerazporeditev pristojnosti, da bodo te bližje državljanom oziroma da
bodo naravnane čim bolj na njihove pristne potrebe v sodobnem
času.

Lokalna samouprava je kazalec demokratičnosti neke države,
temeljni kamen vsake demokracije. Ko dokumenti Sveta Evrope
govorijo o potrebi po krepitvi lokalne in regionalne demokracije,
vedno v ospredje postavljajo državljana, ki mu morajo biti
namenjene vse dejavnosti v lokalnih skupnostih. Gre za kakovost

Regionalizacija Slovenije je potrebna predvsem zaradi hitrejšega
reševanja notranjih razvojnih problemov ter uveljavljanja načela
subsidiarnosti oziroma zagotovitve procesa decentralizacije kot
podlage za hitrejši in skladnejši razvoj cele Slovenije.
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Tretja sestavina reforme je finančno-materialna. Pri tej sestavini
gre za uresničevanje načel sorazmernosti med sredstvi in
nalogami lokalnih skupnosti, solidarnosti do razvojno šibkejših
občin, pravice do lastnih virov lokalnih skupnosti itd. Če
upoštevamo, da je okrog 5 % bruto domačega proizvoda
namenjenega za lokalno javno porabo ali da znaša lokalna javna
poraba v povprečju okrog 10% celotne javne porabe, lahko
ugotovimo, da smo na repu evropskih držav. Seveda pa ti odstotki,
če jih ne povezujemo z nalogami, ki jih opravljajo lokalne skupnosti,
ne povedo dovolj. V Evropi namenjajo za potrebe javne porabe v
lokalnih skupnostih v povprečju najmanj 10 % bruto domačega
proizvoda, v nordijskih državah še več, saj znaša tam lokalna
javna poraba okrog 25 %, zlasti v tistih državah, kjer so opravili
decentralizacijo v skladu z načelom subsidiarnosti, tudi čez 50 %
celotne javne porabe,

razmerij med centralno oblastjo na eni strani in drugimi ravnmi
teritorialnih oblasti in državljani na drugi strani.
Ta dialog je postajal v zadnjem desetletju vse bolj pomemben
zaradi naraščajoče kompleksnosti upravljanja in prizadevanj, da
naj javne pristojnosti opravljajo tiste oblasti, ki so bližje državljanom.
Institucionalni dialog zasleduje tudi načelo učinkovitosti,
preglednosti in racionalnosti.
Peti vidik reforme lokalne samouprave pa je pravni. Lokalna
samouprava mora biti ustrezno vključena v celotni ustavni in
pravni red. Smo v nedokončani zgodbi in pravna podlaga za našo
lokalno samoupravo je potrebna temeljite prevetritve. Zakon o
lokalni samoupravi je dokaj nekonsistenten, vsebuje namreč
določbe, ki vanj sploh ne sodijo. Razlog temu je verjetno v tem,
ker je doživel že osem popravljanj in dopolnjevanj, ki so bila tudi
rezultat različnih pritiskov, predvsem močnega županskega lobija.

Četrta sestavina je organizacijsko-upravna in se kaže v novi
organizaciji oblasti na ravni občine. Gre za neposredno izvoljene
župane, občinske svete, za nadzorni odbor kot tretji organ, ki ga
voli občinski svet. Dr. Vlaj je ob tem opozoril, da so v predstavljenem
organigramu naše rešitve primerljive z evropskimi, vendar, da je
postavljen dokaj tog model upravljanja tako različnih občin, kot so
slovenske. Razvrstitev naših občin v razrede, ki jih pozna Svet
Evrope, pokaže, da ima kar polovica naših občin manj kot 5.000
prebivalcev, torej da smo izjeme razlagali zelo široko in da nismo
spoštovali zakonskih kriterijev za ustanovitev občin. To nedvomno
ni dobro in na to nas je opozoril tudi Svet Evrope pri pregledu
slovenske lokalne samouprave, ki je bil opravljen leta 2001. Na
podlagi tega je bilo tudi izdelano Priporočilo (89/2001) naši državi,
kaj je treba spremeniti in v katerem piše, da je treba strogo
spoštovati zakonske kriterije, ki jih je za oblikovanje lokalne
samouprave postavila država.

Povsod v evropskih državah ugotavljajo, da je udeležba državljanov v javnem življenju značilnost demokracije in da je nizka
stopnja udeležbe v demokratičnem procesu na lokalni ravni skrb
zbujajoče stanje. Iščejo vzroke zakaj večina državljanov ostaja
pasivna oziroma nezainteresirana. Takšno stanje je najverjetneje
zaradi tega, ker izvoljeni lokalni predstavniki dajejo vtis, da želijo
imeti izključno pravico do odločanja, ker javnost ni motivirana
oziroma se ne zaveda, da njena udeležba prispeva k uveljavljanju
razlik, ker je posvetovanje najširši prostor, ki lahko daje skupinam
možen vpliv na lokalno politiko. Obstajajo pa še številni drugi
trendi, ki določajo udeležbo, med drugim vpliv nove informacijske
in komunikacijske tehnologije, ki omogoča izmenjavo informacij
in izkušenj med državljani in daje nove možnosti za vplivanje na
oblastno odločanje.

Dr. Vlaj je tudi opozoril, da se je zakonodajalec vse preveč
posvečal organom in medsebojnim razmerjem med organi v
občinah iz različnih razlogov, tudi zaradi blokad, ki so nastale
med župani in občinskimi sveti, dolgo pa je zanemarjal participacijo
državljanov. V marsikateri občini razumejo lokalno samoupravo
kot tisto pravico, ki jo opravljajo zgolj organi In v teh občinah je
marsikje lokalna demokracija strankarska demokracija, kar pa
po njegovem prepričanju ni demokracija oziroma ne bi smela biti.
Lokalna demokracija je namreč lahko le nestrankarska demokracija. Stranke na lokalni ravni pa imajo svoj delokrog in tekmujejo
s programi za čim boljše, čim kakovostnejše življenje ljudi. V
priporočilu Sveta Evrope o participaciji je tudi zapisano, da bodo
morale politične stranke na lokalni ravni spremeniti tako metode
dela kot tudi organiziranost, manj poslušati centrale in bolj prisluhniti
konkretnim interesom in potrebam ljudi na lokalni ravni.

V študiji Sveta Evrope, ki je bila podlaga za Priporočilo 89/2001,
so navedeni številni dobri primeri za dvig zainteresiranosti
državljanov za udeležbo v lokalnem javnem življenju. Za naš
razvoj je nedvomno pomembno, da se otresemo starih tradicionalnih pristopov oziroma da tradicionalne oblike kot so zbori
občanov, lokalni referendumi in državljanska pobuda oplemenitimo
s sodobnejšimi pristopi kot so ankete, ugotavljanje javnega mnenja,
mladinski sveti kot paralelni sveti občinskim svetom, šole lokalne
demokracije, skrb za ne dovolj predstavljene skupine - starejši,
mladi, ženske in podobno - v občinski politiki.
Dr. Vlaj je predstavil tudi shemo participacije državljanov v lokalnem
javnem življenju, ki kaže zapletenost participacije na lokalni ravni.
Demokratično participacijo v lokalnem javnem življenju lahko
razdelimo na participacijo v političnem procesu in na participacijo
nevladnih organizacij; obe imata razdelane vse možne poti za to
participacijo. Glede participacije državljanov smo pri nas dokaj na
začetku oziroma uporabljamo tiste oblike, ki so po zakonu ali po
ustavi nujne, npr. referendum pred ustanavljanjem novih občin.

Tudi v številnih evropskih državah izvajajo reforme lokalne samouprave. Vendar povsod povezujejo reforme teritorialnih meja z
vsebinskimi vprašanji in še zlasti z boljšim upravljanjem, ki bo v
korist prebivalstvu. Postavlja se vrsta vprašahj, na katera bi tudi
mi morali najti odgovore, na primer: kdaj so sploh potrebne
teritorialne spremembe; kakšen je koncept dobrega upravljanja v
državi; kaj naj se upošteva pri snovanju reforme; ali so ob
ekonomskih vidikih pomembni še drugi vidiki; ali ustrezajo današnji
teritorialni okviri; ali potekajo reforme od vrha navzdol ali od spodaj
navzgor; ali gre torej za lop down" ali "bottom up" pristop; ali so
ljudje informirani; kako jih čim bolje seznanjati s cilji reforme? Ta in
druga vprašanja so bila pri nas vse premalo razjasnjena in po
mnenju dr. Vlaja je popravni izpit možen ob snovanju pokrajin. To
pa je silno zahteven projekt, saj bo pomenil tektonske premike v
naši družbi.

Na vprašanja ali je lokalna politika v dobi globalizacije še vedno
pomembna in ali bogatejša družba pomeni manjšo potrebo po
udeležbi, ali so ljudje postali bolj samozadostni in se manj zanimajo
za kolektivne probleme, ali so politične stranke še pomembne za
razvoj lokalne demokracije po njegovem mnenju lahko odgovorimo
pozitivno, toda vse to z novimi pristopi, z novimi metodami, z
novimi načini delovanja. Lokalni prostor se odpira v širši prostor,
v državo, v Evropo, v svet. Lokalna demokracija je gotovo nekakšen "corner stone". Na podlagi Evropske listine o lokalni samoupravi nastaja tudi Svetovna listina lokalne samouprave, ki jo bo
sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov.

Kompleksnost sodobnih družb zahteva kontinuiran dialog med
ravnmi oblasti. Gre za institucionalni dialog, ki ga lahko v državi,
kakršna je naša, opredelimo kot celotno mrežo komunikacijskih

Mag. Roman Lavtar, direktor vladnega urada za lokalno samoupravo, pa je opozoril na dve novosti, ki se obetata še letos,
seveda če bo državni zbor sprejel potrebne spremembe zakonov.
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vladnega urada za narodnosti, dve različni poselitvi Romov, kjer
je njihova participacija v javnem življenju zelo različna. Pripadniki
romske skupnosti v severovzhodnem delu Slovenije bistveno
bolje oziroma več participirajo v javnem življenju kot v nekaterih
predelih na Dolenjskem.

Prva je uveljavitev posebne volilne pravice za Rome na lokalni
ravni, ki je sedaj sicer načeloma in pavšalno urejena le v eni
občini, v kateri živi avtohtono naseljena romska skupnost oziroma
so Romi v njej zgodovinsko tradicionalno poseljeni.
Druga novost pa je, da bodo jeseni na lokalnih volitvah imeli pravico
voliti tudi tujci, in sicer tako državljani Evropske unije kot tujci
nasploh.

Povod za spremembo volilne zakonodaje glede tujcev pa je bila
evropska direktiva, ki tudi od kandidatk, tako kot od držav članic
Evropske unije, zahteva, da državljani članic Evropske unije na
ozemlju druge države članice lahko uveljavljajo svojo pravico na
lokalnih volitvah. Kasneje so se snovalci zakona odločili, da to
pravico razširijo na vse tujce, kar je sicer praksa tudi v nekaterih
evropskih demokratičnih državah. Tako npr. imajo Turki - Turčija
pa ni članica Evropske unije - na lokalnih volitvah v Nemčiji pravico
voliti. Takšna rešitev ni stvar neke evropske direktive ali zunanje
prisile, ampak gre za vprašanje civilizacijskih, kulturnih in političnih
standardov v neki državi. Strokovnjaki ocenjujejo, da bo na
jesenskih lokalnih volitvah po novem volilo okoli 13.000 tujcev, ki
imajo v Sloveniji stalno bivališče, torej da neprekinjeno prebivajo
najmanj osem let.

Volilno pravico Romov zasledimo prvič že v enem od ustavnih
amandmajev sprejetih leta 1989. Ta je določil, da se z zakonom
uredi poseben način uresničevanja posebnih pravic Romov.
Takšno rešitev je povzel tudi zakon o lokalni samoupravi leta
1993, ki pravi, da mora biti v občinah, kjer je avtohtono naseljena
romska skupnost, v občinskem svetu najmanj en predstavnik
Romov. Voli pa se ga po posebni volilni pravici, se pravi na poseben
način, po vzoru na volitve predstavnikov madžarske in italijanske
narodne skupnosti na Obali oziroma v Prekmurju.
O tem sicer okvirno govori tudi Konvencija o varstvu narodnih
manjšin, ki jo je Slovenija ratificirala, vendar ob objavi zakona o
ratifikaciji ta konvencija v Uradnem listu iz do sedaj neznanih
razlogov ni bila objavljena.

Astrid Prašnikar, državna sekretarka v Ministrstvu za notranje
zadeve, je udeležence seznanila z aktivnostmi v postopkih
nastajanja druge ravni lokalne samouprave v Sloveniji, to je
pokrajin.

Zakon o lokalni samoupravi pa - tako je ugotovilo ustavno sodišče
- ne določa niti kriterijev za določitev avtohtonosti, saj kriterijev
avtohtonosti nasploh v Sloveniji zaenkrat ne poznamo oziroma
niso bili določeni na način, da bi jih bilo mogoče kar tako uporabiti.
Zakon o lokalni samoupravi tega kriterija izrecno ni določil, niti ni
določil rok, v katerem je potrebno določbo, da imajo predstavniki
romske skupnosti v občinskih svetih svojega predstavnika,
uresničiti.

Vlada je lani sprejela izredno pomembne dokumente za področje
lokalne samouprave; julija je sprejela izhodišča za nadaljnji razvoj
lokalne samouprave, novembra pa prvo poročilo o aktivnostih
oziroma o postopkih za nastajanje pokrajin v Sloveniji. S tem je
dovolj jasno izrazila svojo trdno voljo, da na področju lokalne
samouprave vendarle nekaj premakne; da je pripravljena izpeljati
postopke za ustanavljanje pokrajin v Sloveniji.

Med dvajsetimi občinami v Sloveniji, v katerih uradno ugotavljamo
tradicionalno poselitev Romov, je samo v eni občini predstavnik
romske skupnosti tudi izvoljen v občinski svet. To je v Murski
Soboti, v dveh občinah - v Tišini in Rogaševcih - pa imajo to
vprašanje urejeno v statutu, vendar pa tega ne uresničujejo.
Verjetno se bo to prvič zgodilo na lokalnih volitvah jeseni letos.

Po mnenju Prašnikarjeve so izrednega pomena Izhodišča za
nadaljnji razvoj lokalne samouprave, ki so jih pripravljali daljši čas;
dokument je sestavljen iz dveh delov. Splošni del obravnava
splošno področje lokalne samouprave nasploh, posebni del pa
ustanavljanje pokrajin.

Torej imajo Romi "posebno volilno pravico"; to je termin, ki ga v
zakonodaji ne zasledimo, se pa uporablja v uradniških in strokovnih
krogih. Tudi po vzoru zakonodaje, ki velja za italijansko in za
madžarsko narodnostno skupnost, to praktično pomeni, da
pripadniki skupnosti izmed sebe izvolijo posebnega predstavnika,
pri čemer pa ne izgubijo "splošne" volilne pravice, in sicer da
volijo tudi druge kandidate v občinski svet.

V splošnem delu so v izhodiščih opredeljeni cilji lokalne samouprave
in ugotovitve iz analize o tem, katere cilje smo že uresničili, katerih
še nismo in kaj je potrebno storiti, da bomo cilje, ki smo si jih ob
uvedbi lokalne samouprave leta 1994 začrtali, tudi uresničili.
Druga pomembna točka v izhodiščih je odnos do Evropske listine
o lokalni samoupravi, ki jo je naša država ratificirala. Opredeljene
so tiste stvari, ki smo jih že uresničili oziroma smo jih na podlagi
evropske listine v naši zakonodaji spremenili, česa še nismo in
kaj nameravamo v bližnji prihodnosti spremeniti, da bomo lahko
rekli, da dejansko uresničujemo Evropsko listino o lokalni samoupravi.

Poseben problem, ki se pojavlja na področju lokalne samouprave,
nanaša pa se na določitev volilnega sistema v lokalnih skupnostih,
je na videz sicer nepomemben. Zakon namreč določa, da je
občinska volilna komisija zavezana razpisati volitve po večinskem
volilnem sistemu takrat, kadar ima občinski svet 7 do največ 11
članov. Takoj ko je ta številka presežena - se pravi, da je to 12 ali
več, največ pa jih je lahko 45 - pa se morajo volitve izvesti po
proporcionalnem sistemu. Zato je zakonski predlog tak, da se
predstavnik romske skupnosti ne šteje v kvoto, ki je potrebna za
razmejitev oziroma določitev volilnega sistema. Torej bi v občini,
kjer imajo 11 občinskih svetnikov, volili pa bi še dvanajstega
romskega po posebnem režimu, še vedno veljal večinski volilni
sistem. In obratno, če bi šlo za občino, v kateri je s statutom
določeno, da ima 12 ali več svetnikov, bi v vsakem primeru
uporabili proporcionalni volilni sistem.

Naša izhodišča obravnavajo sestavine lokalne samouprave in
pri vsaki od teh sestavin je kritično ugotovljeno, ali je oziroma ni
izpolnjena in zakaj še ni. Predvsem je v zvezi z ustanavljanjem
problematična teritorialna sestavina, zato so tudi predlagali
konkretne ukrepe sprememb. Temeljni problem je gotovo zakon
o financiranju občin, zaradi katerega se temeljni proces ne zaključi
oziroma se odpirajo vedno nove ideje in želje. V Sloveniji je prisotna
popolna atomizacija oziroma nenehno povečevanje števila
predvsem izredno majhnih občin. Tako je bilo letos v parlamentu
okoli 60 predlogov za oblikovanje novih občin, ki - razen enega niso izpolnjevali temeljnega pogoja, da šteje območje najmanj
5.000 prebivalcev.

Lavtižar je opozoril tudi na vprašanje v kolikšni meri bo mogoče
to pravico uresničiti že na letošnjih volitvah v vseh 20 slovenskih
občinah z romskim življem. Izpeljava formalnih postopkov, ki jih je
zagotovo mogoče izvesti v tem času se mu ne zdi vprašljiva,
problem pa je morda v tem, da imamo v Sloveniji, po podatkih

V ministrstvu so tudi ugotavljali, kakšno je vključevanje ljudi v
procese odločanja v občinah in kaj bi morali storiti, da bi se ti
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oblikovanju. Tudi občine so se že vključile v to razpravo in
posredujejo številne pripombe, enako tudi državne institucije;
posredovane pripombe bodo služile za oblikovanje končnega
zakonskega predloga.

aktivneje vključevali. Ugotovili so, da si podobna vprašanja
zastavljajo tudi v drugih evropskih državah, pa tudi, da naša
zakonodaja pozna kar nekaj možnih oblik sodelovanja in vključevanja ljudi v procese odločanja. Vendar pa v vsakdanjem življenju
nekatere oblike sploh ne zaživijo oziroma ljudje se pri nekaterih
oblikah odzivajo minimalno, razlogi za to pa so različni.

Bistvene novosti tega zakona so gotovo v pristojnostih, ki se
bodo prenesle iz državne na pokrajinsko raven. Da pa bodo
točno opredeljene pristojnosti občin, bo treba pripraviti še
spremembe 50 področnih zakonov. Zakon o pokrajinah predvideva
namreč samo okvirne pristojnosti pokrajine, področni zakoni pa
bodo določili, katere pristojnosti bodo pripadle bodoči pokrajini.
Med posameznimi ministrstvi je že dosežen dogovor, da bo
pokrajina pristojna za ustanavljanje srednjih šol, za ustanavljanje
kulturnih institucij, torej javnih zavodov s področja kulture, imela
bo določene pristojnosti s področja prometa, socialnega varstva,
npr. ustanavljanje centrov za socialno delo in tako naprej.

Na podlagi te analize pripravljajo nov zakon o občinah oziroma
nov zakon o lokalni samoupravi. Želijo, da bi do konca letošnjega
leta sprejeli ne le ta dva zakona, temveč tudi zakon o pokrajinah,
torej tako imenovani zakonski trojček. V nov zakon o občinah bi
morali vključiti tudi nekaj predlogov za spodbujanje ljudi k aktivnemu
vključevanju v procese odločanja. Ko so o tem problemu
razpravljali s tujimi strokovnjaki, so ti svetovali, naj se zato v prvi
fazi, pa čeprav se sliši malce čudno, odločijo za morebiti nekakšen
prisilen način, da bi tako župane kot tudi občinske svetnike na
nek zavezujoč način spodbudili, da ob sprejemanju določenih
aktov v občinskih upravah povabijo k sodelovanju obvezno tudi
občane. Tako bi se oblast in občani navadili na sodelovanje, ki naj
bi postalo tradicionalno.

Prav tako intenzivno delajo tudi na t. i. "teritorialni" sestavini, torej
koliko pokrajin sploh bo. To dela posebna strokovna komisija, ki
pripravlja kriterije, na podlagi katerih se bo dalo zelo utemeljeno in
strokovno odgovoriti zakaj prav toliko. Rokovnik, po katerem
tečejo vsa ta opravila, je zasnovan tako, da bodo poleg ustavnih
sprememb, pripravljeni tudi akti za ustanovitev pokrajin do
državnozborskih volitev v letu 2004.

Isto vprašanje se bo gotovo pojavilo tudi pri pokrajinah. Tudi zakon
o pokrajinah bo moral vsebovati določbe o vključevanju ljudi v
procese odločanja. Vemo, da pokrajine ustanavljamo zaradi naših
notranjih interesov in potreb, toda temeljni cilj je seveda decentralizacija v skladu z načelom subsidiarnosti, torej da prenašamo
odločanje z države neposredno na ljudi, je poudarila državna
sekretarka.

Ida Rebula, predsednica Društva za kakovost življenja in
dela v Sežani, ki je govorila o udeležbi državljanov v lokalnem
javnem življenju, je v uvodu povedala misel "da je vsak svoje
demokracije kovač, kovačnica pa je v souporabi" in dodala, da
pa tega ne moremo trditi za naše razmere, ker so kovačnice
običajno na občinah, občani pa brez svojih občin oziroma niti ne
vedo, da jih imajo.

V drugem delu izhodišč o nadaljnjem razvoju lokalne samouprave
pa je vlada jasno povedala, da podpira aktivnosti v zvezi z
nastajanjem drugega nivoja lokalne samouprave; da bodo
pokrajine institucije s položajem pravne osebe, da bodo imele
lastno premoženje, lastna finančna sredstva, izvirne pristojnosti
in neposredno izvoljene organe. To je zelo pomembna odločitev,
saj je vsako od naštetih dejstev za nastajanje pokrajin še kako
zavezujoče in odpira številna vprašanja in hkrati ponuja tudi
številne odgovore, kako naj bi izgledala bodoča pokrajina.

Nato je citirala 16. od 118 tez za zakon o lokalni samoupravi, ki jih
je pripravilo 9 avtorjev in je bil leta 1992 objavljen v Poročevalcu
Skupščine Republike Slovenije, in sicer "občine in mesta
uveljavljajo svobodne oblike združevanja občanov in dajejo pobude
za ustanavljanje organizmov za udeležbo občanov v krajevni,
občinski in širši lokalni samoupravi". Omenjeni citat pa ni nikoli
doživel umestitve v zakon, saj mu je politika odvzela sleherni
pomen in vsakršno zvezo z lokalno samoupravo. Ne skriva pa
iskrenih, poštenih namer ter prizadevanj priznanih strokovnjakov
za svobodno, čim večjo in kakovostno udeležbo državljanov v
lokalnem javnem življenju. Po njenem mnenju si ti strokovnjaki
zaslužijo, da so njihova imena zapisana v zgodovini slovenskega
ljudstva in njegove neposredne oblasti. Po abecednem vrstnem
redu so: dr. Janez Čebulj, dr. Lojze Gosar, prof. dr. Franc Grad,
prof. dr. Albin Igličar, prof. dr. Tone Jerovšek, prof. dr. Janez
Šmidovnik, prof. dr. Gorazd Trpin, prof. dr. Stane Vlaj, prof. dr. Igor
Vrišer.

Prašnikarjeva je še povedala, da so aktivnosti razdelili na štiri
podprojekte - organizacijski, teritorialni, funkcionalni in pa finančno
materialni podprojekt. Z ustanavljanjem druge ravni lokalne
samouprave želimo decentralizirati državo in uresničiti načelo
subsidiarnosti, želimo doseči boljši policentrični in uravnotežen
regionalni razvoj, višjo stopnjo čezmejnega sodelovanja. Pri
čezmejnem sodelovanju imamo namreč veliko težav predvsem
pri projektih z Avstrijo, ker pri nas ne najdejo ustreznega partnerja,
zlasti na vzhodnem delu države, kjer je veliko število manjših
občin in nenazadnje tudi zaradi primerljivosti z državami Evropske
unije. Vse članice Evropske unije, z izjemo Luxemburga, imajo
organizirano drugo raven lokalne samouprave. Torej smo resnično
izjema. Snovalci menijo, da bo to tudi izboljšalo način komunikacije
med državo in občinami, kajti danes imamo 192 občin, od teh jih
je kar 95 izredno majhnih, 65 ima manj kot štiri zaposlene;
kadrovsko so izredno šibke, kar pomeni, da komunikacija tudi
zaradi tega dejstva ni takšna, kakršno bi si tisti, ki delajo na
področju lokalne samouprave, želeli. Poskušali bomo vzpostaviti
partnerstvo, kot ga poznajo v drugih sodobnih evropskih državah.

Deset let mineva od takrat, ko smo začeli uvajati slovensko lokalno
samoupravo, a za državljane se ni nič spremenilo. Nato je
predstavila Društvo za kakovost življenja in dela v Sežani, ki ga
vodi. Ustanovili so ga leta 1995 pretežno člani nekdanjega vodstva
krajevne skupnosti Sežana, ko so ugotovili, da reforma lokalne
samouprave ne bo prinesla tistega, kar je obljubljala v korist
lokalnega prebivalstva, temveč zgolj v korist izvoljenih lokalnih
funkcionarjev.

Posebna študija je potrdila izhodišča, pa tudi ideje, kako naj bi
bodoča organiziranost pokrajin izgledala; imeli naj bi neposredno
izvoljeni pokrajinski svet in posredno izvoljenega predsednika.
Zametek zakona o pokrajinah je v razpravi, na spletni strani je na
voljo že od decembra lani, tudi posamezna ministrstva ga že
obravnavajo, je povedala Prašnikarjeva. Najbolj podrobno pa
zakonski predlog govori o tem, kakšne pristojnosti bodo Imeli
posamezni organi v pokrajinah ter kako bodo voljeni. Skratka,
strokovna razprava o tem zakonskem predlogu je že zaključena,
sedaj prihajajo na vrsto vsi, ki želijo sodelovati pri njegovem

Poudarila je, da se je njihova slutnja o še močnejši centralizaciji
sproti potrjevala, prvič že pri referendumu o ustanovitvi nove
občine Sežana, ko ni bila upoštevana volja občanov. Enako
potrditev so dobili tudi ob poskusih vplivanja na oblikovanje
občinske volilne komisije. Tudi nova občinska volilna komisija oblikovale so jo politične stranke, brez sodelovanja volivcev seveda ni upoštevala njihovega predloga za razdelitev občine na
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primernosti za načelnika upravne enote ali vsaj v.d. načelnika.
Navedeni primeri so resnični in vsebujejo elemente korupcije, je
poudarila Ida Rebula.

več volilnih enot, kljub zakonski možnosti. Zato so bili prisiljeni
sprožiti ustavni spor, s katerim je ustavno sodišče zadržalo
izvajanje 109. člena zakona o lokalnih volitvah. Ustavljene so bile
vse volitve v krajevnih skupnostih v celotni Republiki Sloveniji.
Drugo vprašanje pa je, kako se sedaj udejanja takratna odločba
ustavnega sodišča. Ker so v društvu ugotovili, da načrtovanega
dela zaradi pomanjkljive zakonodaje in njene neustrezne ureditve
ne bodo mogli uresničiti, so se odločili, da bodo poskušali pri
zakonodajalcu doseči doslednejšo ureditev.

Koliko skupnega imajo opisana dejanja z dobrimi namerami, da
motale niti ne omenjamo, za uresničevanje človekovih temeljnih
pravic - torej pravice lokalnega prebivalstva do razvoja, pa si naj,
po njenih besedah, vsak ustvari svoje mnenje! Za konec tega
razmišljanja je porabila misel Francija Pivca, soavtorja publikacije
"Neposredna demokracija", da ni potrebna še ena reforma lokalne
samouprave, temveč je potrebna njena reformacija!

Prijavili so tudi projekt "Neposredna demokracija in decentralizacija
v lokalni samoupravi" in med številnimi prijavljeni na razpisu za
sredstva Phare uspešno prestali preizkus. Ugotovitve projekta
so skupaj s predlogi rešitev želeli predstaviti takratni Komisiji za
lokalno samoupravo Državnega zbora Republike Slovenije, a jih
niso povabili niti na neformalni pogovor. Ta projekt so natisnili tudi
v publikaciji "Neposredna demokracija" in ga posredovali vsem
poslancem in državnim svetnikom takratnega sklica. Nato so
pripravili še zbornik razprav s problemskih konferenc z evalvacijo
projekta. Vendar pa to ni zanimalo nikogar v takratni Komisiji za
lokalno samoupravo. Njihovi prošnji za sofinanciranje projekta pa
sta se od okoli 20 sodelujočih občin odzvala le tedanji župan
Branko Matkovič iz občine Metlika in Jože Župančič, iz občine
Kranjska Gora.

Državljani oziroma občani nimajo veliko priložnosti za udeležbo v
lokalnem javnem življenju. Številnih oblik, ki jih nudi zakon, običajno
sploh ne poznajo. Ena teh možnosti je npr. sodelovanje v delovnih
telesih občine, kar ureja 30. člen zakona o lokalni samoupravi.
Med drugim pravi, da polovico članov delovnih teles, komisij in
odborov, sestavljajo občani. S spreminjanjem in dopolnjevanjem
zakona pa se je spreminjal tudi ta člen. Tako se je nameravalo iz
njega črtati besedilo, ki je omogočalo imenovanje članov občinskih
delovnih teles izmed občanov, torej bi bila ta telesa sestavljena
zgolj iz občinskih svetnikov. Evolucija tega 30. člena kaže, da je
bil zakonodajalec do državljanov najprijaznejši leta 1993, nato pa
vsako leto manj.

Naslednji problem, ki ga je navedla, je podnaslovila "Nove občine
kot družinska podjetja". Zakon o lokalni samoupravi, tako kot
ostala področna zakonodaja, brez slehernega sramu razgalja
namero zakonodajalca, da si, poleg države, upleni še lokalno
samoupravo, pa naj gre za oblike neposredne ali posredne demokracije. Lokalna samouprava je namenjena vsem državljanom
oziroma občanom in ne more brez njihove udeležbe v lokalnem
javnem življenju. Drugače je le pri nas v Sloveniji, kjer se kažejo
povsod enake težnje, pa najsi gre za postavljanje oziroma
imenovanje in umeščanje članov v občinske organe, na primer v
nadzorne odbore, v delovna telesa, to je v komisije in odbore, v
volilne organe ter v javne zavode, v gospodarska in druga podjetja
itd.

Predstavniki omenjenega sežanskega društva so po lokalnih
volitvah leta 1999 obiskali novoizvoljenega sežanskega župana
in mu za imenovanje članov delovnih teles predlagali, naj razpiše
javni poziv za zbiranje predlogov za imenovanje članov teh teles,
saj kot rečeno, zakon o lokalni samoupravi dopušča možnost, da
so člani tudi izmed občanov. Društvo je v tej zakonski določbi
videlo možnost za uresničitev ustavne pravice za neposredno
sodelovanje občanov in tudi organizacij civilne družbe, prav tako
pa tudi udejanjanje Evropske listine o lokalni samoupravi. S takim
načinom umeščanja članov v občinska delovna telesa bi se izvajal
tudi nadzor nad delom občinske javne uprave. Županu so razložili,
da bi tako v odbore prišli tudi zainteresirani občani, izbrani med
strokovnjaki in ne tako kot so danes izbrani predstavniki različnih
osebnih združenj. S tem bi bil zagotovljen tudi stalni dotok novih
pogledov, idej in rešitev lokalne problematike, potekala bi tudi
izmenjava informacij v vseh smereh.

Zagovorniki in varuhi javnega interesa se v korist celotnega
prebivalstva soočajo z logiko politike in kapitala, ki ne upošteva
zakonskih okvirov, temveč zakone z argumentom moči prilagajajo
svojim ozkim interesom in koristim.

Kako sodelovati preko meja, če še doma ni mogoče, se je nato
vprašala in povedala, da so na razpis Phare prijavili projekt "Kraška
čezmejna transverzala življenja in dela" imenovana tudi "Razvojna
strategija Kraške regije". Najzahtevnejše merilo, ki so mu morali
prijavljeni zadostiti, je bilo sodelovanje avtohtonega prebivalstva.
Projekt so predstavili tudi medijem v tujini, pripravili so nekaj tiskanih
materialov, med drugim tudi trijezično publikacijo, pri kateri je
sodelovalo 18 uglednih avtorjev.

Generalna skupščina OZN je v svoji resoluciji navedla, da "priznava, da je razvoj celovit ekonomski, družbeni, kulturni in politični
proces, ki ima za cilj stalno izboljševanje blaginje vsega prebivalstva in vseh posameznikov na temelju njihove aktivne,
svobodne in dejanske udeležbe v razvoju in pri pravični delitvi
njegovih rezultatov". Država brez dvoma lahko to najbolje uresničuje v temeljnih samoupravnih in širših lokalnih skupnostih,
začenši s spodbujanjem posameznika za njegov in s tem skupni
razvoj. Začne pa se ta proces v posameznikovem naselju kot
naravni gradbeni enoti, sicer politično določene občine in se nato
nadaljuje v prav tako politično določenih regijah in pokrajinah. Te
pa prebivalci sprejemajo za svoje le, če jih opredeljujejo naravni
življenjski in delovni tokovi, tako na področju gospodarstva, kulture
in podobno. Politično določena občina, regija ali pokrajina, ki
upošteva naravne življenjske tokove, je sprejemljiva za vse in za
vsakogar. Menila je, da praksa v Sloveniji, predvsem v Sežani,
govori o nasprotnem. V državi so številni primeri občin oziroma
upravnih enot, ki skupaj z Državnim zborom Republike Slovenije
ali znotraj njega delujejo po načelu "one man band". Povedala je,
da občinski svetniki imenujejo delovna telesa, ki jim na čelo
postavijo kar svoje soproge, ustanovijo javne zavode za katere
nato izmed sebe imenujejo direktorje, pred tem pa isti občinski
svetniki in potencialni direktorji glasujejo o imenovanju za direktorja,
kakšen strankarski vodja pa gre celo tako daleč, da si v svojstvu
namestnika predsednika občinskega sveta potrdi mnenje o svoji

V tem, kot tudi v prejšnjih primerih, so se avtorji in lektorica odrekli
honorarjem v korist projektov.
Naslednji projekt, ki ga je omenila, pa se nanaša na Brkine in nosi
ime "Z dediščino do dela in dote". Pripravili in sprejeli so še nekatere
akte, med drugim tudi dogovor o sodelovanju, ki so ga podpisali
Edi Bukovec, tajnik Kmečke zveze iz Trsta, Vojko Kocjančič,
direktor Slovenskega deželnega gospodarskega združenja iz
Trsta, Ida Rebula, predsednica Društva za kakovost življenja in
dela v Sežani in Sergij Pahor, predsednik Sveta slovenskih
organizacij iz Trsta. Iskali so sponzorje za sofinanciranje te
publikacije, toda razen časopisnega podjetja Delo niso dobili
nikogar. Publikacijo so namreč želeli razdeliti vsem gospodinjstvom
v kraški in delno tudi v brkinski regiji, pa tudi partnerskim
organizacijam na drugi strani meje.
Povedala je tudi, da je bil v sosednji Italiji objavljen članek o projekt^,
(t. i. "tramvajski promet"), ki predlaga radikalno spremembo
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se odpirajo nove dimenzije lokalnega in globalnega povezovanja,
zato bi se morali bolj zavedati, da je bila naša normativna
usmerjenost doslej predvsem zamejevanje in ne odpiranje. Prav
to odpiranje pa predstavlja enega od temeljev za prerazporeditev
družbene moči znotraj lokalnih enot, za bolj demokratično
porazdelitev družbene moči.

prometnih zvez med obema območjema, in sicer uvedbo ekološke
trase. To pa je pobuda, ki bo, že zaradi velikih finančnih sredstev,
težko uresničljiva, a gre za projekt, ki ga odgovorni v državi ne bi
smeli prezreti.
Ker kakovostno življenje in delo ne moreta biti plen političnih strank,
je Državnemu svetu Republike Slovenije ponovno predlagala, da
razmisli in razpravlja o predlogu za ustanovitev delovnega telesa
- komisije za neposredno demokracijo.

Dr. Mlinar je tudi tu opozoril na primer Kopra, ki kaže na to, kako
pogosto je občina v težavnem položaju, ker mora med konfliktnimi
interesi posredovati in iskati optimalno rešitev. Luka Koper je npr.
pripravila projekt za zgraditev sežigalnice v luki. Dobila je vse
strokovne verifikacije, tudi pristojnega ministrstva. Ekološko
angažirani posamezniki, zlasti je bila prizadevna posameznica,
ki je tudi sicer zelo angažirana v mednarodnih omrežjih
Greenpeace, pa so kot civilna pobuda povprašali za mnenje tri
tuje strokovnjake (iz Kanade, iz New Yorka in iz Anglije). Kanadčan
je opozoril, da v Kanadi takih sežigalnic že deset let ne delajo več,
ker so, ob sicer določenih dobrih lastnosti, lahko tudi zelo nevarne.
Prav to pa je tako vplivalo na javno mnenje, da se mu tudi vodstvo
Luke ni moglo več zoperstaviti in predlagani projekt ni bil sprejet.

Akad. prof. dr. Zdravko Mlinar pa je skušal s širšega sociološkega vidika opozoriti na nekatera protislovja, na globlja neskladja,
celo na nesmisle. Na eni strani je pri lokalni demokratizaciji pri nas
veliko starega, kar se ponavlja že desetletja, tudi tam, kjer je bilo
že dogovorjeno, da bomo neko vprašanje uredili na novo. Hkrati
pa se pojavlja tudi veliko novih izzivov, ki jih pogosto sploh ne
opazimo.
Beležimo veliko prizadevanj in sprememb zlasti normativnoinstitucionalne sfere, vendar pa te spremembe bolj malo vplivajo
na dejansko življenje. Dr. Mlinar je poudaril, da ima pogosto vtis,
kot da se pri nekaterih vprašanjih že desetletja vrtimo v krogu.
Življenje pa teče mimo normativnih določil, še zlasti če ta niso
najbolj primerna. Po njegovem mnenju gre pri nas za neko
zamejenost v teritorialnost, saj je preoblikovanje občin, krajevnih
skupnosti naša osrednja problematika. Misli tudi, da je neuresničljivo pričakovanje, da znotraj tega teritorialnega prerazporejanja
lahko dosežemo kakšne bistveno drugačne rešitve. Kot je poudaril,
nam ta teritorialna zamejenost ne dopušča, da bi videli bistvo
novega, to je prehod od območnega k omrežnemu povezovanju,
o čemer se v sociologiji veliko govori. Pri nas še zmeraj na prvo
mesto postavljamo pomen bližine, zaokroženosti, ne pa
dostopnosti. Kdor pozna koprsko situacijo ve, kaj je to ob predlogu
za delitev občine v praksi tudi predstavljalo, saj se je absolutiziralo
bližino, ne pa dejansko dostopnost.

Odnosi se s tem, ko se manjšine z modernimi komunikacijskimi
sredstvi uspevajo povezovati s somišljeniki, strokovnjaki, aktivisti
drugod po svetu, bistveno spreminjajo. To odpiranje v svet
povzroča bistvene spremembe znotraj lokalne demokracije. So
pa te bistvene spremembe deležne premajhne pozornosti. V
preteklosti so te teme bolj abstraktno proučevali filozofi In politologi;
danes, ko pa je za civilno družbo značilna izredna dinamika širjenja
iniciativ, ko posamezniki ustvarjajo svoje spletne strani na internetu,
ko se nekaj širokega dogaja v bazi, pa jih žal še nismo začeli niti
sistematično spremljati. Pojavljajo se množične individualne
pobude, posameznik je okrepljen že s tem, da ima doma telefon,
telefaks, računalnik in tiskalnik, saj mu vse to daje moč.
Opozoriti pa je treba tudi na to, da je naš odnos do javnosti bil
doslej zelo formalen. In podobno kot je potrebno podomačanje
državne oblasti, bi bilo treba podomačiti tudi javnost. To je ilustriral
s primerom zdravnice Ulrlke Blatte (njen mož je delal v Tomosu),
ki je v svojem prostem času, na svojem domu v Kopru sklicevala
prostovoljce, ki so bili pripravljeni sodelovati pri odpravljanju
problematike zasvojenosti z drogami in jih za svoj denar pošiljala
na seminarje v Nemčijo, jim tam tudi preskrbela nastanitev pri
svojih prijateljih in znancih. Skratka dr. Mlinar je s tem primerom
skušal prikazati, kako lahko človek udejanja svojo odgovornost
za javne zadeve. Je pa tudi pri tem še velika razlika med Slovenijo
in razvitimi evropskimi in ameriškimi državami. Bi pa kazalo že pri
mladih, tako kot v vrtcih in v osnovnih šolah izvajajo recimo
Sorošev projekt "step by step", uvajati to identifikacijo, občutek
odgovornosti po omenjenem načelu "korak za korakom".

Druga zamejenost pa je t. i. normativni idealizem, ki so ga sociologi
kritično izpostavili pred 40. leti. Gre za zaverovanost, da bomo s
pravnimi sredstvi rešili demokracijo, da bomo z njimi lahko radikalno
spremenili dejansko vedenje ljudi. Spet se pojavlja paradoks, saj
se ogromno institucij, energije in časa posveča razvoju demokracije, na drugi strani pa se pojavljajo novosti, ki jih prinašajo
tehnološke spremembe in imajo dosti večji vpliv na življenje; žal
ostajajo vse preveč nepreučene.
Dr. Mlinar je opozoril še na en makrodružbeni vidik. Zelo veliko
govorimo o udeležbi na referendumih, ki pa po njegovem mnenju
niso zadnja beseda demokracije in celo misli, da bolj predstavljajo
neko poenostavljeno in navidezno rešitev v tistih primerih, kjer bi
se dejansko morali poslužiti analize konkretnega življenja oziroma
dogajanja. Dosedanji primeri kažejo, da so ljudje bili velikokrat
ogorčeni, saj so se določeni problemi reševali le pavšalno s
preglasovanjem, namesto da bi se dejansko približali ljudem in
spoznali njihove dejanske življenjske razmere. Torej v naši novi
državi oblasti nismo dovolj "podomačili", ob konstituiranju države
je bila večja skrb namenjena teritorialni integriteti. Že v izhodišču
je obstajala neka bojazen pred krhkostjo te države, premalo je
bila upoštevana dejanska stopnja povezanosti, ki se že kaže na
vseh področjih, je poudaril dr. Mlinar.

Mag. Vladimir B. Mušič je udeležence spomnil, da je o participaciji
državljanov v lokalnem javnem življenju že govoril v enem svojih
referatov, ki je objavljen V znani plavi knjigi Civilna družba v Sloveniji
in Evropi. V njem je opozoril na različne stopnje participacije, ki se
začne pri informiranju državljanov in konča pri resničnem samoupravljanju, vmes pa je veliko stopenj, vključno z manipulacijskimi.
Ustanavljanje pokrajin postaja zaradi več razlogov eminentna
tema, glavni razlog pa je, da se j6 reforma lokalne samouprave
pri nas nesmiselno zožila na drobljenje občin. Ta proces pa je že
tako zaskrbljujoč, da se moramo zavzemati za oblikovanje takšnih
pokrajin, ki bi združevale ustvarjalne sile in racionalnost upravljanja
v določenih tehničnih, komunalnih in storitvenih sistemih od spodaj
navzgor. Vprašal se je tudi, ali smo povsem dorekli kakšne bodo
povezave med razvojnimi agencijami, ki pospešeno nastajajo in
pokrajinami, pri katerih se že kažejo tudi drugi politični interesi. In
takšnih vprašanj je še nekaj. Zlasti pereče je na primer vprašanje
smotrnega razvoja naših mest, saj bi ta moral biti prostorsko
koordiniran. Danes se namreč dogaja ravno nasprotno; primestne

Izpostavil pa je še dve temeljni usmeritvi, na kateri bi morali biti
bolj pozorni, in sicer odpiranje v svet oziroma na t. i. globalizacijo
ter na informatizacijo. Premalo se zavedamo, da je odpiranje v
svet drugačen vidik, kot je določeno v slovenski ustavi, ki med
drugim opredeljuje, da je vsebina lokalne demokracije pravzaprav
omejena na čisto lokalne zadeve, ki zadevajo samo prebivalce
čisto določene občine. Za razliko od takega določila pa gre razvoj
v svetu ravno v nasprotni smeri. Z novimi tehnološkimi sredstvi
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ali obmestne občine kljubujejo skupnim pogledom na določene
probleme, kljubujejo tudi predlogom skupnih upravljavskih
projektov za npr. javni transport itd. To pa je silno slaba popotnica
za implementacijo pokrajin.

Na zaključku je dr. Vlaj še spomnil na "Dneve lokalne demokracije
v Sloveniji", to je na posvet, ki bo namenjen vprašanjem o lokalni
demokraciji, kjer bo mogoče še bistveno širše in z drugih zornih
kotov obravnavati ta vprašanja. Tudi praksa kaže na to, da pogosto
pozabljamo, komu je namenjena lokalna demokracija. Zato bomo
morali biti pri uvajanju pokrajinske demokracije na ta vprašanja
še toliko bolj pozorni. Odpor tistih sil, ki se zavzemajo za status
quo, je sicer razumljiv, saj spremembe prizadevajo interese,
pomenijo tudi prerazporeditev družbene moči. Sami ugotavljamo,
da so centralistični odpori zoper uvedbo pokrajin izjemno močni,
kar se kaže tudi v dokaj skromnem naboru nalog, ki bi jih bili
pripravljeni prenesti bodisi kot izvirne ali kot delegirane pristojnosti.

Na koncu je mag. Mušič še opozoril, da je Evropa parolo "Evropa
regij" že zamenjala s parolo "Evropa mest". Participacija državljanov
je najbližja, najbolj otipljiva, najbolj primarna in najizrazitejša na
lokalnem nivoju, mnogo težja pa v veliki občini, npr. mestni občini,
še veliko bolj pa v pokrajini, kljub temu, da je tudi tam potrebna in
tudi že tehnološko mogoča, kot je opozoril akademik Mlinar.
Dr. Stane Vlaj je še enkrat poudaril, da je cilj uvedbe lokalne
samouprave demokratizacija življenja ljudi v lokalnih skupnostih,
ki se dosega z večjo uporabo zborov, referendumov, državljanskih
pobud in drugih oblik, s katerimi je mogoče ugotavljati odnos ljudi
do konkretnih in perečih težav, ki jih čutijo v svojih lokalnih
skupnostih. Ta udeležba državljanov se v najrazličnejših oblikah
pojavlja v vseh državah z dlje časa trajajočo lokalno samoupravo.
Pri nas so te oblike precej zanemarjene in nerazvite, beležimo pa
tudi že nekatere pozitivne primere v manjših občinah, zlasti tam,
kjer so bili na lokalne funkcije izvoljeni mladi ambiciozni ljudje, ki
imajo čvrsto vizijo razvoja.

Marko Bule, Društvo Občanski Forum, pa je izpostavil, da s
stanjem na področju lokalne samouprave v Sloveniji res ne moremo
biti zadovoljni, tudi zato ne, ker se že dlje časa nič ne spremeni na
bolje. Menil je, da je razlog za to v dveh prevladujočih motivih. Prvi
je v miselnosti, da naj bo "ena fara ena občina", drugi pa je v težnji
po centralizaciji celega sistema, kar preprečuje širši vpliv. To pa
vsiljuje zaključek, da je take in podobne motive pri reorganizaciji,
ki se obeta, treba preprečiti, kajti v lokalni samoupravi gre za
razvoj demokracije, za razvoj vpliva ljudi in soodločanja na lokalne
in tudi druge zadeve.

Lokalna demokracija se danes odvija v novih, mnogo bolj zahtevnih
okoliščinah, ki niso posledica-samo sprememb v organizaciji naše
lokalne samouprave, ampak tudi radikalnih, političnih, gospodarskih in družbenih sprememb v Evropi in procesa globalizacije.
Povsod ugotavljajo, da je dialog med državljani in izvoljenimi
predstavniki lokalnih skupnosti bistven za lokalno demokracijo,
ker krepi demokratičnost oziroma zakonitost lokalnih demokratičnih institucij. Povsod tudi poudarjajo, da je treba po načelu
subsidiarnosti naše župane in svete zavezati, da prevzamejo
vodilno vlogo pri pospeševanju sodelovanja državljanov.

Drugo pa je vprašanje materialnih sredstev. Spor o tem, ali naj
imajo občine in pokrajine svoje izvorne prihodke, je star že več
kot štirideset let. Zato je potrebno prav to vprašanje temeljito
razjasniti in povedati, da če občine in pokrajine ne bodo imele
pravice do izvornih prihodkov, bodo tudi vse želje in težnje za
mobilizacijo virov, ki te prihodke ustvarjajo, pa tudi za participacijo
ljudi v vrsti drugih akcij, zelo težko uresničljive. Seveda pa zahteva
to tudi spremembo ustave, saj je sedaj veljavna zelo centralistično
naravnana.

Predvsem pa se je treba izogibati togih rešitev, krutega predpisovanja in dopustiti tudi eksperimentiranje, ki omogoča širok izbor
sredstev za sodelovanje, poleg tradicionalnih je treba posodobiti
tudi različne "ad hoc" oblike vključevanje civilne družbe v lokalno
javno življenje.

Mag. Vladimir B. Mušič je na koncu razprave zbrane spomnil,
da je pred dobrim letom eden od "očetov" naše sedanje ustave
na novinarsko vprašanje o potrebnosti ustavnih sprememb dejal,
da če je treba menjati kakšen člen, potem moramo menjati tistega
o pokrajinah. Nedavno pa je isti gospod rekel, da hočejo pokrajine
imeti samo lokalni faktorji, "da bodo še pomnožili svoje vrste
oziroma da bomo imeli še več uradnikov." Opozoril je, da je to
nevarno nekonsistentno gledanje avtoritete na tem področju.
Odprtih vprašanj v zvezi z ustavo imamo veliko in če ne bomo
razčistili, kaj je država pripravljena prepustiti regionalni upravi in
samoupravi in katere funkcije morajo obvezno prevzeti občine,
da bodo v interesu enotnega socialnega, ekonomskega in
fizičnega prostora, ne bomo beležili nikakršnih uspehov.

Se posebej pozorni pa bi morali biti na tiste kategorije državljanov,
je dejal, ki se težje vključujejo in ki dejansko ostajajo na obrobju
lokalnega javnega življenja. To so ženske, saj tudi dokument EU
daje izjemen poudarek za njihovo enakopravno zastopanost v
lokalni politiki; sledijo otroci in mladina, ki predstavljajo potencial
za trajno uravnotežen razvoj lokalnih skupnosti ter združenja in
skupine državljanov, kot ključni partnerji pri razvijanju in ohranjanju
kulture sodelovanja in kot gonilna sila pri demokratičnem
sodelovanju v praksi.
Zanemarljivo ne sme biti tudi vprašanje lokalnih volitev oziroma
njihova posodobitev. Iz postopkov za lokalne volitve je potrebno
odstraniti tiste rešitve, ki državljanom jemljejo motiv za udeležbo
na lokalnih volitvah.

Akad. prof. dr. Zdravko Mlinar pa je primer dvojnih meril
komentiral, da kadar vidimo en pojav, nanj neposredno reagiramo,
potem pa vidimo drug pojav, pa tudi nanj reagiramo neposredno.
Za širše razmišljanje oziroma za večjo doslednost pa je bistveno,
da različne pojave vidimo hkrati in ne da jih obravnavamo vsakega
zase, predvsem pa da vidimo njihovo medsebojno pogojenost. Ta
dvojnost, ki se pojavlja v Sloveniji, je na eni strani odraz bolj ali
manj klasične teritorialno-hierarhične ureditev, na drugi strani pa
so evropski projekti, ki terjajo soudeležbo na več ravneh in
partnersko sodelovanje med njimi.

Prizadevanja Sveta Evrope so usmerjena tudi v polno izkoriščenje
novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij. Tudi mi bomo
morali storiti vse potrebno, da lokalne oblasti - naši župani, sveti,
občinske uprave, poleg standardnih metod, kot so uradni razglasi,
uradne publikacije, pričnejo uporabljati še vrsto drugih sredstev
za komuniciranje, na primer interaktivne spletne strani in podobno.
Uporabljati kaže tudi bolj posvetovalne oblike odločanja, ki
vključujejo izmenjavo informacij in mnenj, javna srečanja
državljanov, porote državljanov, različne oblike forumov, skupine,
javne odbore, okrogle mize. Ta spekter privlačnih in ciljnim
skupinam namenjenih oblik participacije je pri nas še neizkoriščen,
dejansko pa so tu velike možnosti; z njihovo uporabo bi povečali
interes za sodelovanje v lokalni in bodoči pokrajinski samoupravi.

Povzetki uvodnih referatov
in razprav so pripravljeni
po dobesednem zapisu (magnetogramu) posveta
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Spletna stran Državnega sveta Republike Slovenije: http://www.sigov.si/dsvet/
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