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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 lokalno samoupravo in regionalni razvoj k nacionalnemu programu
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na
45. seji, dne 3. 4. 2001, obravnavala nacionalni program varstva
pred naravnimi in drugimi nesrečami (EPA 3-III), ki gaje Državnemu
zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo Vlada Republike
Slovenije.

vseh organov, ki so odgovorni za varstvo pred nesrečami.
Komisija ugotavlja, da je temeljna naloga države v tem, da
spodbuja preventivno dejavnost na področju varstva pred
nevarnostmi in nesrečami. Zato pa mora v prihodnje za te
namene zagotoviti več sredstev.

Državni podsekretar v Ministrstvu za obrambo Miran Bogataj je
predstavil predlog nacionalnega programa varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, ki predstavlja temeljni dokument na področju
varstva pred nesrečami. Opozoril je, da je področje financiranja
nalog varstva pred naravnimi nesrečami najmanj dodelano. Z
nacionalnim programom ni mogoče zagotoviti kvalitetnih
preventivnih ukrepov, je pa možno to zagotoviti s sredstvi
proračuna države in lokalnih skupnosti. Poudaril je, da se namenja
premalo pozornosti zavarovanju premoženja pred naravnimi in
drugimi nesrečami. Pri nas se še vedno ohranja nekdanji sistem
solidarnosti, medtem ko v drugih državah rešujejo odpravljanje
posledic nesreč v okvirih tržne ekonomije - zavarovanje, riziki.

3. Komisija opozarja na vsakoletno zmanjševanje finančnih
sredstev za naloge varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami, predvsem pa na neuravnoteženo financiranje
posameznih nalog. Glede na to, da je namen preventivne
oblike delovanja varstva pred nesrečami preprečiti nevarnost,
že obstoječe nevarnosti pa zmanjšati oziroma odstraniti, je
po mnenju komisije nesprejemljivo, da se ne vodi evidenca o
sredstvih za preventivo. Zato ni znano, kolikšna sredstva
namenjajo ministrstva in lokalne skupnosti za preprečevanje
nesreč oziroma ublažitev njihovih posledic. S tem pa tudi ni
možno ugotoviti, kakšna je dejanska učinkovitost naložb na
tem področju.

V razpravi je komisija k predlogu nacionalnega programa oblikovala
naslednje ugotovitve In stališče:

4. Komisija ugotavlja, da se namenja posegom v prostor
premajhna pozornost, saj se gradi na območjih, ki so
izpostavljena naravnim nesrečam (npr. potresna ogroženost,
plazovi, poplave). Zato je potrebno pri pripravi prostorskih
sestavin plana Republike Slovenije in prostorskih načrtih
lokalnih skupnosti v večji meri upoštevati nevarnosti naravnih
in drugih nesreč.

1. Komisija podpira nacionalni program varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, ki je v osnovi usmerjen k preventivnim
oblikam varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
2. Komisija pričakuje, da bo Uprava Republike Slovenije za
zaščito in reševanje, ki izvaja upravne in strokovne naloge
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zagotovila pri
načrtovanju preventivnih ukrepov učinkovito koordinacijo

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Poročilu o izvajanju
programa DARS d. d. v letu 1999
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
43. seji, dne 7.3.2001, obravnavala Poročilo o izvajanju programa
DARS d.d. v letu 1999 (EPA 99-III).

Krška vas-Obrežje, Hajdina-Ptuj), dolgotrajni in zapleteni postopki
pri odkupovanju potrebnih zemljišč (Kozina-Klanec, ŠentjakobKrtina), zahtevno in dolgotrajno projektiranje nekaterih odsekov
(Klanec-Ankaran, priključek Lopata na AC Hoče-Arja vas) in
dolgotrajnost postopkov oddaje del zaradi pritožb ponudnikov
(Trojane - Blagovica).

Komisija se je seznanila tudi s Poročilom o izdvajanju sredstev in
namenski porabi sredstev za graditev državni cest, določenih v
nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji
od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999 in s stališči CIPRA Slovenija o
načrtovani gradnji avtoceste na odseku Vrba - Peračica.

Član Uprave DARS-a mag. Stanko Debeljak je podal informacijo
o finančnih virih za leto 1999 in 2000. Poudaril je, da je Državni
zbor Republike Slovenije v letu 1999 zaradi intervencij v kmetijstvu
in sprememb namembnosti zemljišč spremenil konstrukcijo virov
financiranja.

Predstavnica DARS-a Helena Garzarolli je predstavila poročilo o
izvajanju programa DARS v letu 1999 in podala razloge za
razmeroma nizko (84%) finančno realizacijo programa glede na
dosedanje letno doseganje planov. Ključni razlogi so: dolgotrajno
usklajevanje poteka tras v prostoru s preverjanjem številnih variant (Lenart-Cogetinci-Vučja vas, Gorišnica-Ormož, Rebrnice,

Državni sekretar v Ministrstvu za promet Anton Šajna je na kratko
pojasnil nekatere vidike, ki so v letu 1999 oteževali izvajanje
nacionalnega programa izgradnje avtocest. Pojasnil je, da se sedaj
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pripravlja študija o stroških avtocestnega programa, na podlagi
katere bo pripravljen rebalans nacionalnega programa izgradnje
avtocest. Program se po predvideni dinamiki del ne bo mogel
uresničevati. Poudaril je, da je potrebno na novo opredeliti, kako
se bodo v bodoče odvajala sredstva iz bencinskega tolarja in
prevetriti prioritete glede na finančne vire, ki bodo dale najboljše
rezultate. Predvsem na Ministrstvu za promet razmišljajo o novih
alternativnih virih - privatnem kapitalu, da dinamika gradnje ne bi
bila ogrožena.

finančna sredstva kot so bila predvidena v nacionalnem
programu.
Na vprašanje, ali je bolje graditi avtocestno omrežje z domačimi
viri ali z najemanjem tujih kreditov je Anton Šajna pojasnil, da
je trenutna finančna situacija v Sloveniji taka, da ni mogoče
slediti vsem potrebam in željam z domačimi viri. Zato bo
potrebno iskati rešitve v smeri tujih vlagateljev, ki so
zainteresirani za vlaganje kapitala v našo prometno
infrastrukturo.

Komisija se je seznanila s stališči CIPRA-Slovenija, ki nasprotuje
gradnji nepoglobljene JV variante avtoceste na odseku VrbaPeračica. Po njihovem je ta varianta z naravovarstvenega vidika
in z vidika ohranjanja identitete alpskega oziroma predalpskega
prostora nesprejemljiva. Ocenjujejo tudi, da lokalno prebivalstvo
ni bilo dovolj vključeno v postopek vrednotenja in izbora načrtovanih
variant avtoceste. Stališče Urada za prostorsko planiranje je
pojasnila Andreja Kumar, ki je poudarila, da postopek vključevanja
trase v prostor še ni končan. Ob tem je tudi pojasnila, da so bili pri
izbiri nepoglobljene variante enakovredno upoštevani vsi kriteriji,
ki so določeni v prostorskem planu Slovenije.

Na vprašanje kako daleč so razmišljanja o vključevanju
privatnega kapitala v financiranje gradnje avtocestnih odsekov
je Anton Šajna odgovoril, da so opravljene študije, na kakšen
način bi bilo treba pristopiti k vključevanju zasebnega sektorja.
To ne bi bilo možno prej kot v 2-3 letih. Poudaril je, da bo
privatni investitor zainteresiran le, če bo imel dobiček in že
vnaprej jasno postavljene kriterije (npr. znana trasa, lokacijski
načrt). Možno je tudi, da se že del zgrajenih avtocest vklopi v
koncesijo kot "odpustek" za pokrivanje stroškov pri gradnji
novih odsekov.

Državni svetniki Franc Batagelj, Janez Praper, Jurij Kuštrin in
Milan Ozimič so v razpravi postavili vrsto vprašanj, ki so se
predvsem nanašala na finančno realizacijo izgradnje avtocestnega
omrežja:

Komisija je po razpravi sprejela naslednje stališče:
1. Komisija se je seznanila s Poročilom o izvajanju programa
DARS d.d. za leto 1999 in ga sprejema. Seznanila se je tudi s
podatki in pripravami poročila za leto 2000.

Zakaj t. i. italijanski kredit ni bil realiziran, čeprav je bil zapisan
kot možen tuj finančni vir. Mag. Stanko Debeljak je povedal,
da sta slovenska in italijanska stran konec leta 2000 izmenjali
diplomatski noti z izjavo, da je postopek končan in s tem
odobren kredit v znesku 92 milijard 502 milijona sit. Poudaril
je, da je kredit zelo ugoden, saj je brezobresten, vračal se bo
v petnajstih enakih letnih obrokih in prvi obrok zapade v plačilo
tri leta po aktiviranju gradnje ali dogradnje druge etape t. i.
Rebrnice. Republika Italija je ta sredstva namenila deželi
Furlaniji Julijski krajini za spodbujanje njenega gospodarskega
razvoja.

2. Komisija ugotavlja, da povečevanje investicijskih vrednosti
avtocestnih odsekov, ki so posledica različnih vzporednih
procesov, ogroža izgradnjo avtocestnega omrežja v skladu
z veljavnim rokovnikom. Kljub temu komisija pričakuje, da se
bo realizacija nacionalnega programa izgradnje avtocest v
čim večji meri nadaljevala z zastavljenimi cilji. Seveda pa bo
potrebno za uresničevanje avtocestnega nacionalnega
programa zagotoviti predvidene vire finančnih sredstev in
iskati alternativne vire, predvsem privatni kapital.

Na vprašanje, zakaj je bilo v letu 1999 v primeru odseka
Vipava -Podnanos zelo nizka finančna realizacija, je Helena
Garzarolli pojasnila, da je to posledica velikega števila dodatnih
idejnih preveritev, strokovnih podlag za lokacijske načrte in
zamude pri pridobivanju zemljišč. V letnem planu za leto 2001
je predviden zaključek tega odseka in predaja prometu.

3. Komisija pričakuje, da bo rebalans nacionalnega programa
izgradnje avtocest vključeval take rešitve, ki bodo v skladu z
razpoložljivi finančnimi sredstvi zagotavljale optimalno izvedbo
programa.
4. Komisija poziva Ministrstvo za okolje in prostor, da ponovno
preuči vse variante načrtovane avtoceste na odseku Vrba Peračica ter v sodelovanju z občino Radovljica poišče rešitev,
ki bo z okoljevarstvenega vidika najprimernejša.

Na vprašanje, ali je letošnji program gradnje avtocest kakorkoli
ogrožen, glede na to, da rebalansa še ni, je Anton Šajna
povedal, da bodo potekala dela v skladu z nacionalnim
programov, vendar pa so za leto 2001 predvidena nižja

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Poročilu o jedrski in sevalni
varnosti v Sloveniji v letu 1999
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na
43. seji, dne 7. 3. 2001 , obravnavala Poročilo o jedrski in sevalni
varnosti v Sloveniji v letu 1999 (EPA 1295-11).

skladišča RAO v Zavratcu. Izpostavil je uspešno sodelovanje
slovenske delegacije na Generalni konferenci Mednarodne
agencije za atomsko energijo in pregledovalnem sestanku držav
pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti, ki državam nalaga
naloge, ki naj bi prispevale k povečanju varnosti jedrskih elektrarn.
Države pogodbenice so na tem sestanku, ki je bil aprila 1999 na
Dunaju, predstavile nacionalna poročila o izpolnjevanju zahtev
konvencije in jih dale v presojo ostalim pogodbenicam. Slovensko
poročilo je bilo uspešno predstavljeno, sprejela ga je tudi avstrijska
delegacija. Mag. Gregorič je opozoril na nominalno zmanjševanje
finančnih sredstev v letu 1999 za izvajanje programov jedrske in

Direktor Uprave RS za jedrsko varnost mag. Miroslav Gregorič
je predstavil poročilo, ki predstavlja redno obliko obveščanja tako
strokovne kot laične javnosti o stanju jedrske in sevalne varnosti
ter varovanju jedrskega materiala v naši državi. Poudaril je, da je
bila v letu 1999 izvršena trajna vrnitev izrabljenega jedrskega
goriva iz raziskovalnega reaktorja TRIGA v Podgorici (oziroma
Brinju) v ZDA in uspešno izvedena končna faza sanacije zasilnega
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sevalne varnosti, varstva odpadkov in monitoring, ta trend pa se
nadaljuje tudi v letošnjem predlogu proračuna.

sevalni varnosti v letu 1999, ki je strokovno in pregledno
predstavljeno ter podkrepljeno s številnimi preglednicami.

Na vprašanje predsednika komisije Janeza Praperja, ali obstajajao
podatki o koncentraciji radona v rudniku Mežica, ki ne obratuje
več, je mag. Gregorič odgovoril, da se meritve opravljajo samo
za objekte v sklopu jedrskega gorilnega cikla. Vendar pa po
njegovem ni noben delavec v Sloveniji prekoračil zakonsko
predpisane doze 50 mSv.

2. Komisija ponovno opozarja na zmanjševanje proračunskih
sredstev, namenjenih Upravi RS za jedrsko varnost, saj je s
tem otežena izvedba že zastavljenih programskih usmeritev
na področju jedrske in sevalne varnosti. Ob tem tudi opozarja
na prepočasno uveljavljanje slovenske zakonodaje na
področju ravnanja z RAO in izrabljenim jedrskim gorivom in
njeno uskladitev na področju varstva pred sevanji z
evropskim pravnim redom. Zato pa so potrebna večja finančna
sredstva, ki bodo zagotavljala spoštovanje in izpolnjevanje
zahtev EU.

Državnega svetnika Jurija Kuštrina je zanimalo, kakšen je nadzor
Uprave RS za jedrsko varnost nad finančnim in strokovnim delom
sanacije rudnika urana na Žirovskem vrhu in kako je s
dokončanjem sanacije tega objekta. Mag. Gregorič je poudaril, da
se po veljavnih slovenskih predpisih odlagajo na odlagališču Boršt
in Jazbec radioaktivni odpadki, zato sta po mnenju URSJV to
jedrska objekta. Stališče vodstva RŽV pa je, da to nista jedrska
objekta. Zato je prišlo med obema do nesoglasja, saj je vodstvo
RŽV menilo, da so bili v postopku pridobivanja dopolnilnega
lokacijskega dovoljenja izpoljneni vsi pogoji, URSJV pa je ocenila,
da temu ni tako in izdala leta 1999 negativno poprejšnje soglasje.
Mag. Gregorič je tudi poudaril, da URSJV ne izvaja finančnega
nadzora RŽV temveč le nadzira, ali deluje v skladu z veljavno
zakonodajo.

3. Po mnenju komisije bi bila nujno potrebna kadrovska okrepitev
na področju varstva pred sevanjem, saj je delavcev na tem
področju glede na priporočilo misije EU še vedno premalo.
4. Komisija opozarja na nesodelovanje URSJV pri pripravi
predloga zakona o spremembah in dopolnitva zakona o
trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in posledic
preprečevanja rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, kar
je nesprejemljivo. Po mnenju komisije je treba v predlogu
zakona jasno definirati pristojnosti nadzornih organov in
določiti URSJV kot inšpekcijski organ.

Komisija je po razpravi sprejela naslednje stališče:
1. Komisija pozitivno ocenjuje predloženo poročilo o jedrski in

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev - hitri postopek
Komisija za politični sistem je na 60. seji, dne 19. 3. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o organizaciji in delovnem področju ministrstev (EPA 134-111), ki
ga je državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.

Komisija nadalje meni, da bi morala biti novela zakona o organizaciji
in delovnem področju ministrstev sprejeta istočasno, to je v paketu
z novelo zakona o vladi, saj bi s tem zagotovili preglednost in
preprečili retroaktivno veljavnost vsebinsko povezanih zakonov.
Smiselno enaka pripomba velja tudi za določilo 33., 34. in 35.
člena predloga novele zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev, ki
spreminja določila dodatnih treh drugih zakonov.

Komisija načelno podpira predlog navedenega zakona.
V razpravi so člani komisije opozorili na slabo odzivnost Ministrstva
za gospodarstvo, ki je po novi združitvi najbrž s finančnega vidika
racionalno organizirano, vendar pa je slabo odzivno za sindikate,
ki se nanje obračajo ob razreševanju problemov, ki jih prinaša
racionalizacija dela novo organiziranega ministrstva.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi
zakona o sodniški službi - hitri postopek
Komisija za politični sistem je na 60. seji, dne 19.3.2001,
obravnavala predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o
sodniški službi EPA 1330-11), ki je državnemu zboru predložen v
sprejem po hitrem postopku.

bo novela pospešila učinkovitost dela sodišč in tako zagotovila
znižanje sodnih zaostankov.

Komisija podpira predlog spremembe zakona, saj pričakuje, da

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o brezplačni pravni pomoči
- hitri postopek
Komisija za politični sistem je na 60. seji, dne 19.3.2001,
obravnavala predlog zakona o brezplačni pravni pomoči (EPA
1301 -II), ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila v zakonodajni
postopek po hitrem postopku.

ki jih določa 26. člen predloga zakona, zagotovljena pravna pomoč
tudi za področje zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter zavarovanja za primer brezposelnosti.
Komisija predlagatelju zakona predlaga, da preuči možnost, da bi
v 29. člen predloga zakona, ki določa osebe, pooblaščene za
izvajanje pravne pomoči, uvrstil tudi nevladne organizacije; med
njimi predvsem sindikalno službo pravne pomoči, ki je že
usposobljena za opravljanje tega dela. Tako organizirana
brezplačna pravna pomoč bi po mnenju komisije znižala ceno teh
storitev in zagotovila še kako potrebno preventivno pravno pomoč.

Komisija načelno podpira predlog zakona o brezplačni pravni
pomoči.
V razpravi so člani komisije opozorili na vprašanje ali je za izvajanje
brezplačne pravne pomoči zagotovljena zadostna višina sredstev,
da ne bi odliv teh sredstev znižal sredstva, namenjena za
izvrševanje drugih nalog vrhovnega sodišča.
Komisija nadalje meni, da bi morala biti med oblikami pravne pomoči,

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo in Komisije za malo gospodarstvo in turizem k predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost
- hitri postopek

tem pa bi vsi ti davkoplačevalci kreditirali državo. Vedeti pa
moramo, da preplačila davkov v določenem obdobju lahko
nastanejo zaradi investicijskih vlaganj, večjih nabav blaga ali
storitev zaradi sezonskih nihanj, zaradi izvoza blaga pri tistih
gospodarskih subjektih, ki nimajo statusa pretežnega izvoznika
(status se preseže v primeru, ko je izvoz večji od 51 % ustvarjenih
prihodkov).
Komisiji ocenjujeta, da je predlagatelj v predlaganem zakonu
zasledoval le cilj, kako dodatno napolniti državni proračun (iz
tega naslova namreč predvideva priliv v višini 7 milijard tolarjev).
Pri tem pa seveda gre za dodatno finančno obremenitev
gospodarstva, predvsem tistega dela, ki investira in ni pretežno
izvozno usmerjen. Nelikvidnost je v Sloveniji velik problem, še
posebej v malem gospodarstvu, kjer gre za podrejeni položaj
podizvajalcev dobav blaga in storitev. Nekatere države so ta
problem v zadnjem času reševale tako, da so za določena
investicijska vlaganja v gospodarstvu oprostile subjekte plačila
vstopnega DDV, prav zaradi tega, da so investicije cenejše (primer
Italija).

Komisija za gospodarstvo In Komisija za malo gospodarstvo
in turizem sta na seji, dne 20.3.2001, obravnavali predlog zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost
(EPA 650-II), ki ga je v hitri postopek državnemu zboru predložil
poslanec Ciril Pucko.
Komisiji sta podprli amandma k 5. členu predlaganega zakona, ki
ga je državnemu svetu posredovala Obrtna zbornica Slovenije,
podpira pa ga tudi Gospodarska zbornica Slovenije.
Amandma k 5. členu:
5. člen predloga zakona se v celoti črta.
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
Obrazložitev
Predlagatelj je s spremembo 53. člena osnovnega zakona o davku
na dodano vrednost želel doseči, da davčni zavezniki, ki niso
pretežni izvozniki, ne bi mogli več zahtevati vračila preplačila iz
naslova vstopnega davka. Na ta način bi lahko preplačilo
poračunavali samo z izstopnimi davki v naslednjih obdobjih. S

Komisiji ocenjujeta, da bo predlagana sprememba zakona imela
negativne posledice v gospodarstvu.

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin - hitri postopek
organizmov na rastlinah, rastlinskih proizvodih in nadzorovanih
predmetih. Urejeno bo tudi biotično varstvo rastlin, pridobivanje,
izmenjava podatkov in informacijskih sistemov, pristojbine, stroški
in odškodnine. Podobno kot na področju veterine pa naj bi bile
zakonsko urejene javne službe s področja zdravstvenega
varstva rastlin ter inšpekcijski nadzor.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 37. seji,
dne 3. 4. 2001, obravnavala predlog zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin (EPA 1336-11), ki gaje Državnemu zboru Republike
Slovenije predložila v obravnavo Vlada Republike Slovenije.
V obrazložitvi je predstavnica predlagatelja zakona poudarila, da
omenjeni zakon sodi v skupino tako imenovanih EU zakonov; z
zakonom naj bi bilo evropsko primerljivo urejeno področje
zdravstvenega varstva rastlin, ukrepi in obveznosti v zvezi s
preprečevanjem vnosa, pojava in širjenja ter zatiranja škodljivih

Komisija ugotavlja, da je zakonsko besedilo usklajeno z osnovnimi
direktivami, s čimer bo omogočena vzpostavitev osrednjega
organa za to področje, to je Uprava za varstvo rastlin. S tem bo
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urejeno tudi področje registracije pridelovalcev, predelovalcev,
uvoznikov ter distributerjev rastlin, kar bo omogočilo tudi boljši
nadzor v prometu semen in rastlin.

zato predlagajo, da se ta kriterij črta. Odprta ostajajo vprašanja
glede ureditve prometa in prodaje sredstev za varstvo rastlin,
kriterijev glede prostorov in izobrazbe, ureditev področja
certificiranja in testiranja naprav za nanašanje fitofarmacevstkih
sredstev ter vsebine seznamov VA in VB.

Komisija meni, da predlog zakona temelji na načelih vzpostavitve
sistema, ki bo omogočal ustrezno varovanje zdravja rastlin v
državi tudi po ukinitvi nadzora na mejah z državami, članicami
EU.

V odgovoru na zastavljena vprašanje je predstavnica predlagatelja
zakona med drugim poudarila, da so vsi podzakonski predpisi v
glavnem že pripravljeni ter da se dejansko čaka samo še na
sprejetje zakona, ko bodo hkrati objavljeni tudi podzakonski akti.
Glede zaostrovanja pogojev glede odškodnine pa je poudarila,
da pravni red EU tega ne pozna, saj imajo vsi pridelovalci svoj
pridelek zavarovan pri zavarovalnicah.

Komisija ocenjuje, da je potrebno zagotoviti ustrezno varovanje
zdravja rastlin tudi v drugih državah z uskladitvijo in izvajanjem
postopkov ter zahtev, ki veljajo na skupnem trgu. Zato pa je nujno
potrebno sodelovanje med državami s ciljem medsebojne
izmenjave podatkov ter vzpostavitvijo skupnih podatkovnih osnov
na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Po razpravi je komisija predlog zakona o zdravstvenem varstvu
rastlin podprla, hkrati pa oblikovala naslednja stališča in
ugotovitve:

Predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je opozoril
na nekatera odprta vprašanja, predvsem v tistem delu predloga
zakona, kjer prepušča izdelavo seznamov izvršilnim predpisom,
ki pa niso predloženi. Brez omenjenih seznamov ni mogoče
primerjati niti skladnosti z ureditvijo EU, niti razlike med sedanjo in
predlagano ureditvijo in s tem povezano zahtevnostjo prilagoditve.
Ker gre za zahtevne akte, bi bilo primerno pripraviti izvršilne
predpise že ob sprejemu zakona ali pa vsaj v obrazložitvi predloga
zakona opozoriti na širino in na obseg sprememb, ki bodo glede
na sedanjo ureditev tega področja in dejansko rastlinsko pridelavo
najpomembnejše.

1. Komisija ugotavlja, da bo zakonski predlog z vsemi ustreznimi
podzakonskimi akti veliko težje uresničevati v praksi glede
na to, da v določenih pogojih še ne izpolnjujemo vseh tistih
dejanskih pogojev, ki bi jih morali za vstop v Evropsko unijo.
2. Komisija meni, da je potrebno določiti prehodno obdobje, da
se ne samo iz formalno pravnega vidika, ampak iz dejanskega
vidika čim večji del tovrstnega gospodarstva prilagodi
razmeram, ki so potrebne pred vstopom v Evropsko unijo.

V 19. členu predloga zakona je določeno, za katere zavezance je
obvezen vpis v register, ni pa nobenih meril ali osnov za omenjena
seznama, kadrovskih pogojev in drugih rastlin, proizvodov in
predmetov, ki s seznamom niso zajeti.

3. Komisija predlaga, da se ponovno preuči pogoje za
odškodnino v primeru uničenja ali odstranitve rastlin in
rastlinskih proizvodov, kadar gre za to dejavnost kot glavni
vir preživljanja in ko gre za odškodnine, za katere
zavarovalnice pri nas ne zavarujejo.

V 89. členu predloga zakona je predpisano, da mora minister
izdati izvršilne predpise najkasneje v dveh letih po uveljavitvi
zakona, pridelovalci pa se morajo vpisati najkasneje v enem letu
po uveljavitvi zakona, zato je potrebno rok uskladiti tako, da se
rok za vpis pridelovalcev določi glede na uveljavitev izvršilnih
predpisov.

4. Glede na to, da je izvedba predlaganega zakona pogojevana
s številnimi podzakonskimi predpisi, komisija predlaga, da se
jo vključi v pripravo in seznanitev s temi predpisi, skupaj s
ustreznimi strokovnimi odbori pri Zadružni zvezi Slovenije in
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

Predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je opozoril
tudi na 59. člen predloga zakona, ki zaostruje pogoje za
odškodnino v primeru uničenja ali odstranitve rastlin in rastlinskih
proizvodov za primere, ko je ogroženo preživetje zavezanca;

Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Jože
Resman.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o
spremembi zakona o Triglavskem narodnem parku - skrajšani postopek

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvo| je na
42. seji, dne 13.2.2001, obravnavala predlog zakona o spremembi
zakona o Triglavskem narodnem parku (EPA 93-III).

predlagano spremembo, saj pomeni bolj operativno reševanje
problemov, s katerimi se soočajo prebivalci tega območja, s tem
pa tudi normalno življenje in razvoj lokalnega prebivalstva.

Uvodoma je poslanec in sopredlagatelj Dušan Vučko predstavil
predlog zakona, ki predvideva bolj operativno in učinkovito
uresničevanje določbe 14. člena tega zakona. Ta omogoča, da se
izjemoma dovolijo posegi v prostor, ki so prepovedani z 12. in 13.
členom ZTNP, s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Sedaj je
potrebno soglasje Državnega zbora Republike Slovenije, to pa
predstavlja za prebivalce znotraj območja Triglavskega narodnega
parka, ki imajo velik interes za razvoj tega območja, izredno
težko in dolgotrajno pot. Po njegovem mnenju je potrebno konflikt
med potrebami lokalnega prebivalstva in državo zmanjšati.

Komisija je po razpravi sprejela naslednje stališče:
1. Komisija podpira predlog zakona o spremembi zakona o
Triglavskem narodnem parku,.saj zagotavlja operativnejše in
hitrejše reševanje problemov, s katerimi se srečujejo lokalni
prebivalci.
Po mnenju komisije je potrebno ljudem, ki živijo znotraj območja
narodnega parka, zagotoviti možnost vsesplošnega razvoja,
predvsem gospodarskega in turističnega razvoja, seveda
ob upoštevanju varstva narave. V interesu države je, da ljudje
ostanejo na tem območju. Zato je potrebno vzpodbuditi vse

Državni svetnik in direktor Sklada za spodbujanje razvoja
Triglavskega narodnega parka Jože Resman je pozitivno ocenil
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aktivnosti, ki se nanašajo na nadaljnji razvoj tega območja in
ljudi, ki so življenjsko vezani na to območje.

3.

2. Komisija opozarja, da je aktivnejše prebivalstvo znotraj meja
Triglavskega narodnega parka tudi pomemben faktor
ekološke ureditve parka v celoti.

Komisija predlaga, da Državni zbor Republike Slovenije
predlog zakona čim prej obravnava in sprejme, saj je potrebno
prebivalcem znotraj zaščitenega območja omogočiti hitrejše
pridobivanje dovoljenj za posege v prostor, ki so
okoljevarstveno utemeljeni.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o dopolnitvi zakona o
zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do
pokojnin iz republik nekdanje SFRJ - skrajšani postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 41. seji, dne 31.1. 2001,
obravnavala predlog zakona o dopolnitvi zakona o zagotavljanju
socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do
pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (EPA 1313-11) - skrajšani
postopek in ga podprla.

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije
Vekoslava Krašovec.

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 državnih svetnikov Jožeta lica in dr. Zoltana
Jana v zvezi z nakupom novega osebnega avtomobila BMW 740 za potrebe zunanjega
ministra
Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 7. 2. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica in državnega
svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi z nakupom novega osebnega
avtomobila BM W 740 za potrebe zunanjega ministra ter na podlagi
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

Vprašanja državnih svetnikov Jožeta lica in dr. Zoltana Jana se
glasijo:
1. Zakaj je bil potreben nakup novega osebnega avtomobila
BMW 740 za potrebe zunanjega ministra?
2. Ali je nakup avtomobila takšnega standarda v skladu z merili
in drugimi objektivnimi predpisi, ki določajo stroškovni in
kvalitetni razred osebnih avtomobilov v lasti Republike Slovenije
za potrebe posameznih organov Vlade RS in kdo je odgovoren
za takšno naročilo?
3. Koliko nakupov novih avtomobilov, kakšne kategorije, v kakšni
vrednosti se načrtuje v letošnjem letu 2001?
4. Koliko nakupov druge opreme, kot pohištva ipd., je predvideno
v istem letu in za kakšno ceno?
5. Ali so že sprejeti sklepi o krčenju vrednosti in količine nakupov
glede na slabo proračunsko situacijo?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnih
svetnikov Jožeta lica in dr. Zoltana Jana in predlaga Vladi
Republike Slovenije, da vprašanja preuči in nanje odgovori.
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Obrazložitev

izvedel javno naročilo v skladu z obstoječo zakonodajo.

Proračun za leto 2001 še ni sprejet. Vladni predstavniki priznavajo,
da obstoji primanjkljaj dohodkov in da bo težko kriti vse izdatke.
Predlagajo sprejem novih davkov, povečanje davčnih obveznosti
in krčenje izdatkov.
V kakšnem sorazmerju je potem nabava novih avtomobilov in
druge potrošne opreme, ki v ničemer ne more prispevati k
učinkovitosti vladnih organov in ugledu države, ampak samo veča
proračunski primanjkljaj?

Javni razpis za nakup vozil za potrebe državnih upravnih organov,
ki je vključeval tudi vozilo Ministrstva za zunanje zadeve, je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/00 z dne 23.6.2000. Pogodba
z izbranim ponudnikom za vozilo BMW 740iAL v vrednosti
14.988.100,03 SIT je bila podpisana 27. septembra 2000, vozilo
pa je bilo dobavljeno 30. oktobra 2000. Doslej ga je uporabljalo
Ministrstvo za zunanje zadeve, trenutno pa je vozilo v sestavi
voznega parka Generalnega sekretariata Vlade Republike
Slovenije.

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da v skladu s
96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori
na vprašanja.

Uredba o uporabi službenih avtomobilov v organih državne
uprave (Uradni list RS, št. 60/99) določa omejitve prostornine
motorja samo za službene avtomobile s pravico do stalne osebne
uporabe. V navedenem primeru gre za službeno vozilo Ministrstva
za zunanje zadeve, namenjeno službeni uporabi ministra, ki ima
status varovane osebe.
V predlogu proračuna za leto 2001 je pri Servisu skupnih služb
Vlade Republike Slovenije predvidenih 100.000.000,00 SIT za
nakup 39 vozil, od tega za državne organe (operativne službe
ministrstev, inšpekcije, Geodetsko upravo Republike Slovenije
ter Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije) osemnajst
vozil in za upravne enote enaindvajset vozil. Načrtovan je nakup
vozil srednjega in nižjega cenovnega razreda.

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Vlada Republike Slovenije na zastavljena vprašanja državnih
svetnikov odgovarja naslednje:

V predlogu proračuna za leto 2001 je za opremo državnih organov
(opremo poslovnih prostorov, računalniških prostorov, prostorov
za hrambo in zaščito osebnih dokumentov, posodobitev in
zamenjave telefonskih central in drugih telekomunikacijskih
vozlišč) predvidenih 165.878.000,00 SIT.

Vlada Republike Slovenije je 2. marca 2000 na podlagi sprejetega
proračuna za leto 2000 potrdila načrt nabav vozil za potrebe
državnih upravnih organov, v katerem je bila med drugim
predvidena tudi nabava vozil za Ministrstvo za zunanje zadeve. V
skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije, sprejetim dne 6.
marca 2000, je bila zaradi učinkovite in gospodarne rabe
proračunskih sredstev Servisu skupnih služb naložena izvedba
enotnega postopka nabav, zlasti za nabave osebnih vozil. Na
podlagi navedenega sklepa je Ministrstvo za zunanje zadeve 18.
aprila 2000 izkazalo potrebo po novem vozilu za potrebe
ministrstva, ki naj bi pomenilo enakovredno zamenjavo za
dotrajano vozilo znamke BMW 740iAL, letnik 1994, in predlagalo
prenos sredstev. Vlada Republike Slovenije je 22. junija 2000
potrdila prenos sredstev Ministrstva za zunanje zadeve na
postavko Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije, ki je

Zaradi omejenih proračunskih sredstev so v predlogu proračuna
za leto 2001 sredstva za tovrstne nabave skrčena in dejansko
ne predstavljajo potrebne višine finančnih sredstev za zamenjavo
dotrajanih osnovnih sredstev in realizacijo vseh nujnih nabav
novih osnovnih sredstev.
Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije opravlja vse
nabave osnovnih sredstev na podlagi načrtov nabave, ki jih potrdi
Vlada Republike Slovenije, in na podlagi veljavnih predpisov za to
področje.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s
podpisom pogodbe med družbo KOTO in Republiko Slovenijo o toplotni obdelavi
živalskih odpadkov ter začasnim skladiščenjem pred sežigom
Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 29. 3. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z podpisom
pogodbe med družbo KOTO in Republiko Slovenije o toplotni
obdelavi živalskih odpadkov ter začasnim skladiščenjem pred
sežigom dne 9.1.2001 ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Na kakšni osnovi je bila podpisana pogodba med družbo
KOTO in Republiko Slovenijo, ki jo je podpisalo Ministrstvo za
okolje in prostor (v nadaljevanju MOP) o toplotni obdelavi
živalskih odpadkov ter začasnim skladiščenjem pred sežigom
dne 9.1.2001?
MOP naj predloži celotno besedilo podpisane pogodbe.
MOP naj predloži specifikacijo cene 41.50 tolarjev za kg
odpadkov oziroma predelane surovine.
Ali je v tej ceni obračunana tudi postavka za nove investicije
družbe KOTO?
Ali je družba KOTO imetnik koncesije za predelavo klavniških
odpadkov? Če je tako, naj MOP predloži pogodbo o podelitvi
koncesije družbi KOTO.
Zakaj ni MOP razpisalo natečaj o najugodnejšem ponudniku
za toplotno obdelavo živalskih odpadkov in začasno
skladiščenje?
Kaj bo s skladiščenjem obdelanih odpadkov - kostne moke,

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za okolje in prostor,
da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo:
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kam se bodo skladiščili in kdo bo plačal stroške?
Ali je MOP upoštevalo slabo stanje proračunskih financ? Iz
katere proračunske postavke bo MOP plačalo podjetju KOTO
omenjene stroške?
Koliko je na trgu znašala do sedaj prodajna cena za kg mesno
kostne moke?
Za kakšno obdobje je sklenjena pogodba o plačilu družbi
KOTO za ceno 41.50 tolarjev za kg odpadkov?
Kdo so lastniki družbe KOTO in ali je med njimi kdo, ki se je
pogovarjal z družbo KOTO v imenu vlade oziroma ali obstaja

kakšna sorodstvena zveza med lastniki družbe KOTO in
med člani pogajalske skupine slovenske vlade?

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s
sklenitvijo pogodbe z družbo KOTO o toplotni obdelavi živalskih odpadkov
Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 29. 3. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s sklenitvijo
pogodbe z družbo KOTO o toplotni obdelavi živalskih odpadkov
ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji
SKLEP

Koliko je bilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
pristojno kot stranka v imenu države sopodpisati pogodbo, ki
jo je sklenilo Ministrstvo za okolje in prostor z družbo KOTO
o toplotni obdelavi živalskih odpadkov?
Ali je bilo ministrstvo seznanjeno s pogodbo in ali je dalo
soglasje?
Če ministrstvo ni bilo seznanjeno, ali je uvedlo primerne
postopke?

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo:

Državni svet predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano , da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta
v roku 30 dni odgovori na vprašanja.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnih svetnikov dr. Zoltana Jana in Borisa
Šuštaršiča v zvezi s pripravo pogojev za pričetek usmerjanja otrok s posebnimi
potrebami v odgovarjajoče programe

Državni svet Republike Slovenije je na 60. seji, dne 29.3. 2001, v
sladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana in državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s pripravo pogojev za pričetek
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami v odgovarjajoče programe
ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem
svetu sprejel naslednji

2. Kdaj bodo srednje šole zagotavljale učencem s posebnimi
potrebami ustrezne pogoje za vključevanje v učni in vzgojni
proces?
3. Kdaj bodo pripravljeni pogoji za vključevanje otrok s posebnimi
potrebami v ustrezne programe na šolah (npr. usposobljeni
učitelji za izvajanje programov, usposobljeni strokovni delavci
na šoli za izdelavo individualiziranih programov, zagotovljena
materialna in strokovna opora ter sodelovanje staršev)?

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika dr. Zoltana Jana in državnega svetnika Borisa Šuštaršiča
in predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, da vprašanja
preuči in nanje odgovori.

4. Ali so v državnem proračunu zagotovljena finančna sredstva
za uzakonjeno pravico otrok s posebnimi potrebami do
vključevanja v ustrezne programe?

Vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana in državnega
svetnika Borisa Šuštaršiča se glasijo:

5. Kdaj se bo študentom s posebnimi potrebami, ki se vključujejo
v študijske programe v skladu z zakonom, ki ureja visoko
šolstvo in v skladu s statuti visokošolskih zavodov, pričela
zagotavljati potrebna dodatna oprema in kaj ta oprema
dejansko obsega?

1. Kdaj bodo pripravljeni vsi pogoji (izdelani podzakonski akti in
formularji, imenovane šolske uprave, imenovane in
usposobljene komisije itd.), da se bo lahko pričelo z
usmerjanjem otrok s posebnimi potrebami v odgovarjajoče
programe?

6. Kdaj bo staršem in drugim upravičenim institucijam ponovno
dostopno strokovno mnenje, na podlagi katerega se po določbi
39. člena Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
dokazujejo pravice otrok s posebnimi potrebami po drugih
zakonih? Po katerih kriterijih in po kakšnem postopku bo

novo skupino otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
v zakon za predšolske otroke, zakon o osnovni šoli, zakon za
poklicne in srednje šole ter gimnazije), da bo mogoče izvajati
postopek usmerjanja.

določena vrsta in stopnja invalidnosti otroka s posebnimi
potrebami, če to zajema pisna zahteva, ki se vloži pri centru
za socialno delo?

Otrok s posebnimi potrebami ni več možno usmerjati v institucije,
ampak v posebne programe, ki pa še niso pripravljeni (npr.
programi za otroke s primanjkljaji na posameznih področjih učenja).

Obrazložitev
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bil sprejet 16.
6. 2000. Dne 1. 7. 2000 so komisije za razvrščanje otrok in
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju
prenehale sprejemati nove predloge za razvrščanje otrok ( kar je
bilo določeno s posebnim dopisom). Jeseni 2000 je Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport poslalo vsem institucijam dopis, v
katerem je zaprosilo prizadete institucije za imena članov komisij
za usmerjanje. Komisije do sedaj še niso bile imenovane.

Kot je že omenjeno, bi morali na osnovi novega zakona imenovati
nove komisije in jih tudi usposobiti za pripravo strokovnih mnenj
po novi zakonodaji (definirane naj bi bile posebne vzgojnoizobraževalne in druge potrebe otrok, da bodo učitelji in drugi
strokovni delavci na šoli lahko sestavili individualizirane načrte
dela za posamezne otroke), kar pa še ni realizirano.

Zaradi prenehanja razvrščanja in neizvajanja usmerjanja otrok s
posebnimi potrebami je veliko število otrok in mladostnikov ostalo
brez ustreznih materialnih pripomočkov in ustrezne strokovne
pomoči. Starši in strokovni delavci na šolah so že obupani, saj ne
vedo, kdaj in kako bo rešen problem usmerjanja otrok s posebnimi
potrebami.

Nedorečena je tudi vloga učitelja v komisiji za usmerjanje
(uzakonjena novost). Smiselno bi bilo, da bi bil kot stalen član
komisije otrokov vzgojitelj ali učitelj. Učitelje je potrebno seznaniti
z novostmi, ki jih prinaša novi zakon v vzgojno-izobraževalni
proces rednih šol in jih usposobiti za izvajanje posebnih programov
(v šolah je večina učiteljev slabo seznanjena z novostmi), saj
predvsem za te naloge niso usposobljeni.

Srednje šole sploh nimajo podatkov o učencih s posebnimi
potrebami, ki so vključeni v izobraževanje na njihovih šolah. Tako
se dogaja, da se učencem, ki imajo vedenjske ali duševne motnje
in bolezni ter so vedenjsko neprilagojeni, ne zagotavlja ustrezne
skrbi in dodatne strokovne pozornosti, ker jih odkrijejo šele, ko je
nastala huda ali celo nepopravljiva škoda. Za te mladostnike je še
bistveno slabše poskrbljeno kot za telesne invalide. Osnovne
šole ne smejo sporočati teh podatkov in tako se že tako zapleten
in mnogokrat stresen prehod iz osnovne v srednjo šolo razvije v
brezizhoden zaplet, ki ima negativne posledice tako za učenca s
posebnimi potrebami kot za njegove sošolce.

Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami je proces, ki terja več
pregledov otroka pri številnih strokovnjakih in ne le enkraten
pregled, zato komisije potrebujejo dovolj časa. Čeprav bi bili že
zagotovljeni vsi potrebni pogoji za izvajanje postopka, bodo jeseni
težave, saj ne moremo pričakovati, da bodo komisije otroke
usmerile v poletnih mesecih. V šolah s prilagojenimi programi so
že sedaj zaskrbljeni, ker ne vedo, koliko otrok bodo dobili in zato
ne morejo načrtovati svojih kapacitet za naslednje šolsko leto.
V tretji obravnavi predloga zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami v Državnem zboru Republike Slovenije sta bili podani
sistemski rešitvi, ki ju vsebujeta 5. in 6. vprašanje. Gre za specifičen
položaj študentov invalidov, ki potrebujejo za študij ustrezno
bivanje, nego, prevoz in posebne tehnične pripomočke oziroma
opremo. Več ekonomskih olajšav, ki jih lahko koristijo invalidni
otroci, je vezano na uradno dokumentacijo (to so različna
strokovna potrdila), ki pa je zaradi neizvajanja veljavnega Zakona
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami nedosegljiva.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je prinesel
določene spremembe, zaradi česar se delo z otroci s posebnimi
potrebami ne more več opravljati po starem zakonu, po novem
pa ni zagotovljenih pogojev, da bi se delo lahko opravljalo.
Tako se po novem zakonu usmerjanje izvaja in financira v okviru
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. Namesto centrov za
socialno delo vodijo postopek šolske uprave, ki še niso imenovane.
Pripraviti je potrebno nove podzakonske akte, ustrezne formularje
itd. Verjetno bo potrebno spremeniti tudi določene člene v
posameznih zakonih, ki opredeljujejo populacijo otrok s posebnimi
potrebami in oblike pomoči (npr. spremeniti terminologijo, dodati

Državni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
da v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30
dni odgovori na vprašanja.
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za znanost in tehnologijo ter Slovensko
društvo za evropsko kulturo - Klub Alpbach so 29. maja 2000 pripravili predavanje z
naslovom VLOGA MAJHNIH DRŽAV V MODERNEM SVETU. Predaval je dr. Heinrich
Pfusterschmidt-Hardtenstein.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je pozdravil navzoče,
še posebej veleposlanika Republike Avstrije v Sloveniji dr.
Gerharda VVagnerja, predsednika kluba Alpbach profesorja dr.
Andreja Umeka, državno sekretarko Ministrstva za znanost in
tehnologijo docentko dr. Verico Trstenjak in svetovalca predsednika
Državne-ga zbora Miho Burgerja.

monarhov v Avstriji in to velja tako za Vojvodino Štajersko kot za
Vojvodino Kranjsko, tako za cesarja Leopolda I. kot za cesarico
Marijo Terezijo. Pravo oblikovanje države kot institucije je sledilo
na dunajskem kongresu, ki so mu sledili še kongres v Aachnu,
pozneje, v 20. letih 19. stoletja, tudi ljubljanski kongres. Majhne
države naj bi na teh kongresih samo poslušale, so pa bile vključene
tudi v pogajanja. V 19. stoletju so bile teoretično enakopravne z
velikimi državami. Pri tem so se naslanjale tudi na pravice
posameznikov; analogno naj bi veljalo tudi za države, pri čemer je
šlo na primer za zahteve, ki so izhajale iz francoske revolucije.
Vedno so sicer obstajali problemi glede razlik med vlogo velikih in
majhnih držav, med dejansko in teoretično enakostjo ali neenakostjo. Vendar se je to dogajalo v nekem okviru, ki je v Evropi do prve
svetovne vojne obsegal trideset večinoma evropskih držav, ki so
bile po svoji strukturi zelo podobne, homogene.

Predavatelja dr. Heinricha Pfusterschmidta-Hardtensteina je
predstavil kot dolgoletnega predsednika kluba Alpbach v Avstriji,
doktorja prava, ki je svoje znanje oplemenitil s študijem nacionalne
ekonomije v Združenih državah Amerike, deloval pa je tudi kot
ataše v Haagu ter kot veleposlanik na Nizozemskem in Finskem.
Vodil je oddelek za gospodarsko integracijo v avstrijskem
zveznem ministrstvu za zunanje zadeve in bil direktor diplomatske
akademije na Dunaju.
Kot temo predavanja je napovedal oris procesov v državah, ki jih
uvrščamo med majhne, kamor Slovenija zagotovo sodi, in sicer v
zadnjih treh desetletjih, to je od začetka 70. let pa vse do danes,
s poudarkom na gospodarskih in političnih spremembah.

V 60. letih sem izhajal iz teh dejstev in poizkusil sem povedati,
kakšne možnosti imajo majhne države, kaj zmorejo in kakšen je
njihov položaj v primerjavi z velesilami. Nisem torej govoril o
vprašanju države kot take, vendar je to danes potrebno, kajti vse
bolj ugotavljamo, da imamo institucije nad državo in pod njo. Pod
državo so regije, nad državo so mednarodne organizacije, ki
igrajo vedno bolj odločilno vlogo v družbenem in gospodarskem
razvoju. Po klasičnem mednarodnem pravu je priznanje države
odvisno od treh dejavnikov; od naroda, ozemlja in dejansko
izvajane državne oblasti. Dodal bom še četrto kategorijo, ki sem
mi zdi zelo pomembna, o tem pa bom več govoril pozneje.

Dr. Heinrich Pfusterschmidt-Hardtenstein se je zahvalil za
povabilo in dejal, da občuti ob tem posebno čast in veselje ter to
tudi pojasnil:
Prihajam v državo, ki jo poznam preko materine družine - mati je
bila rojena v Celju, ded je bil eden izmed zadnjih ali pa celo zadnji
visoki avstrijski uradnik v tej deželi. Znal je tudi slovensko, jaz žal
ne, za kar se opravičujem. Kot neodvisni avstrijski državljan bi se
rad pogovarjal s prijatelji o problemih odkrito, brez kakršnih koli
navodil, na katera bi bil vezan, in izhajajoč iz lastnih izkušenj.

Oglejmo si najprej razvoj prebivalstva. Še pred tridesetimi leti je
imel svet med dva in pol in tremi milijardami prebivalcev, danes
nas je šest milijard. Od teh jih živi več kot tretjina v dveh velikih
državah - na Kitajskem in v Indiji, ki imata vsaka več kot milijardo
prebivalcev. Danes je na svetu deset ali enajst držav, ki imajo več
kot sto milijonov prebivalcev, v Evropi pa imamo samo eno državo,
ki se temu nekoliko približa. To je ponovno združena Nemčija, ki
je po statistikah iz leta 1997 na dvanajstem mestu po številu
prebivalcev na svetu. Ob ustanovitvi Združenih narodov smo
imeli 35 držav, danes je po statistikah 192 držav. Kitajska z eno
milijardo in Vatikan, ki je tudi priznan kot samostojna država, z
850 prebivalci sta teoretično enaki državi. Imamo pa seveda
države, kot je na primer Indija, ki predstavljajo konglomerat
narodov. Mednje spadajo tudi ZDA, ki so z 267 milijoni na tretjem
mestu po številu prebivalcev. Približno šestdeset držav ima manj
kot milijon prebivalcev. Imamo države z desetimi milijoni, kot je na
primer Belgija, ki je na 74. mestu, Slovenija pa je po številu
prebivalcev na 140. mestu. Zato je tudi težko odgovoriti na
vprašanje, kaj je majhna in kaj srednje velika država, kajti samo
število prebivalcev ni zadosten kriterij. Pri prebivalstvu je namreč
treba upoštevati tudi izrazito povečanje mobilnosti. Včasih so lahko
računali s tem, da je človek živel na nekem območju s premerom
25, 30 kilometrov, danes gre v državah blaginje vsak na dopust.
Kot roj čebel, ki je pozimi skupaj, poleti pa se razširi po vsem
svetu.

Pred leti sem napisal knjižico o vlogi majhnih držav v svetu in
sicer za avstrijsko ministrstvo za izobraževanje in šolstvo. Ko so
mi pred časom predlagali, naj napišem nekaj novega o tej tematiki
in sem ponovno prebral, kaj sem napisal takrat, je name naredilo
močan vtis spoznanje, da so se v treh desetletjih zgodile tako
številne spremembe tudi kar zadeva položaj držav.
V 60. letih sem izhajal iz tega, da obstajajo majhne in velike države
in da je država center mednarodnih odnosov. Danes pa si moram
zastaviti vprašanje, ali je država dejansko še vedno center; ali ne
prihaja do nekakšnega izvotljevanja z dveh strani; ali gre samo
za različne velikosti ali pa gre morda za veliko več, za mnogo bolj
načelne stvari. Ta problematika je za Avstrijo prav tako pomembna
kot za Slovenijo, kajti ohraniti hočemo našo identiteto. Moramo pa
seveda videti, v čem je ta identiteta in kako jo lahko ohranimo.
Država je proizvod renesanse, ko so zaradi socialnega, gospodarskega, političnega razvoja ločili zasebno vladavino vladarjev
od nalog skupnosti. To se je zgodilo na primer v italijanskih mestih
in na Nizozemskem. Prišlo je do ločevanja med državo in oblastjo
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To je povezano tudi z drugo točko in sicer z ozemljem oziroma z
razmejitvijo. Meje so bile včasih zelo tesno zaprte. Za odhod v
tujino je bil potreben potni list, na meji je bilo treba čakati uro ali
več; danes pa so meje v Evropski uniji komajda še vidne in ljudje
so v stalni povezavi drug z drugim tudi z mobilnimi telefoni. Vzhodni
sistem Sovjetske zveze in komunizma se je zrušil, konec koncev
zaradi gospodarskih težav, meje pa so postale prepustne in svet
bolj povezan zaradi radia, televizije, mobilnih telefonov in
računalnikov.

možnost, da svojim državljanom nudijo določeno varnost, urejeno
državo in dobro delovanje le-te.

Ko je imel De Gaulle leta 1968 težave s francoskim frankom, je še
lahko zaprl meje in je tako prestregel svoje sodržavljane, ki so
nameravali naložiti denar v bankah v Ženevi. Ko pa je imel
Mitterrand v začetku 80. let podobne težave, je bil denar čez
mejo, še preden so se oblasti tega zavedle.

Za državo je zelo pomembno, da ima lasten profil, to pomeni, da
je od zunaj razpoznavna, da ima identiteto. Lahko bi rekli, da je za
Avstrijo to pravzaprav enostavno, ampak ni bilo lahko. Po drugi
svetovni vojni smo imeli s prepoznavnostjo velike težave. Včasih
je težava tudi v tem, da predstavljamo z Dunajem nekaj popolnoma
drugega kot z Alpami. Kaj bomo postavili v ospredje? Kaj je
pravzaprav Avstrija? Za številne ljudi je Avstrija Dunaj ali pa
Tirolska, so Johann Strauss, Mozart ali pa smučarji kot na primer
Toni Sailer, Anne Marie Proll-Moser, Franz Klammer ali Hermann
Maier; vsi ti pomenijo nekaterim več kot Avstrija. Trenutno nas
teži breme preteklosti in to seveda ni prednost. Tudi za vas je
težko, ker je tudi vaša država del skupne dediščine. Če greste v
cesarski dvorec Hoffburg na Dunaju, potem je tam ravno tako del
vaše preteklosti kot je to recimo del preteklosti nekega Salzburžana ali pa avstrijskega Štajerca, mogoče celo več kot nekega
Salzburžana, ker Solnograško nekaj časa ni bilo v skupni monarhiji. S tem se morate soočiti. Potem se morate soočiti še s skupno
preteklostjo v Jugoslaviji, pa s tem, da vas zaradi podobnosti
imen zamenjujejo s Slovaško ali Slavonijo. Mislim, da je za vas
pravzaprav zelo velika naloga, da poizkusite najti oziroma izdelati
jasen profil in povezati zgodovino z moderno državo; da
kontinuirano zlagate v mozaik, da razmislite, kaj je treba postaviti
v ospredje. Gre za profil, za osebnost dežele. Drugo izhodišče pa
je vsekakor jezik. Imate veliko prednost, da se vedno in povsod,
kjer se srečate in slišite slovenščino, počutite doma. Da ste med
svojimi ljudmi. To sem doživel na Finskem in to je treba negovati,
kajti to je zakladnica identitete. Tudi države, kot sta Avstrija in
Nemčija, imajo težave s tega vidika: angleščina je na pohodu,
francoščina se tudi že opušča kot svetovni jezik. Cilj bi moral biti,
da bo vsak Slovenec govoril še dodatni, svetovni jezik.

Majhne države posvečajo veliko pozornost lastni identiteti in svoji
zgodovini. Težišče dela v majhnih državah, kot sta tudi Avstrija in
Slovenija, bo v prihodnje ugotoviti, kaj je najbolj bistveni del naše
identitete, to identiteto ohraniti in še razvijati. Za majhne države v
Evropi je pomembna raznovrstnost in samobitnost in o tem bi
želel navesti nekaj poudarkov kot osnovo za razpravo.

To me pelje do tretje točke in sicer k učinkovitosti državne oblasti.
V skladu s starimi pravili je bila država nekoč najvišja instanca, ki
je urejala, kaj se mora dogajati znotraj meja, to tudi nadzorovala,
lahko na to vplivala, navzven pa je zastopala svoje državljane.
Ker je bila suverenost povezana z državo, naj nihče ne bi govoril
o notranjih zadevah, to pa se je danes v veliki meri že razblinilo.
Ustavnopravno smo s pristopom k Evropski uniji del svoje suverenosti prenesli nanjo, izhodišče za to pa je še vedno naša lastna
ustava. Teoretično je to prav gotovo tudi prav, toda mislim, da se
tisti, ki so pri tem sodelovali, niti zavedali niso, kako bo Evropska
unija posegla v naš pravni sistem. In ne samo Evropska unija,
tudi Združeni narodi, ki so vsaj zaenkrat teoretično še vedno
instanca, kjer so vse države enake. Država ima danes reprezentativne funkcije, se pravi, da smo soočeni z izginjanjem dejanske
državne oblasti. To je dejstvo, ki ga moramo upoštevati. Ne moremo
na primer voditi politike proti zločincem, kriminalnim združbam,
ne da bi uskladili policijsko delo z drugimi državami. Državni aparat
je danes drugačen kot včasih, ni več tako enovit; računati moramo
s tem, da obstajajo neposredni odnosi med oblastmi v pokrajinah,
neposredni čezmejni odnosi med različnimi resorji. Le na ta način
je lahko vsakodnevno življenje vsakega posameznika kolikor
toliko normalno.
Delovni naslov knjige, ki jo želim napisati, je "Majhna država sploh še država?". To je morda slišati zelo žalostno, ampak če
izhajamo iz koncepta suverenosti države, obstaja danes de facto
le ena država, ki je popolnoma suverena.To so ZDA, edina država,
ki ima možnost, da tudi z vojaškimi sredstvi poseže kjerkoli v
svetu. Francozi in Angleži so se temu odpovedali že prej; eni so
grozili z jedrskim orožjem, drugi mislijo, da se lahko še branijo.
Toda če se spomnimo na primer Falklandskega otočja in podobnih
primerov, je bilo reševanje sporov doslej možno samo z ameriško
logistiko. Avstrija je teoretično in tudi de facto v skladu z ustavo
nevtralna in hvala bogu imamo sosede, za katere lahko
domnevamo, da za nas ne bodo nevarnost. Vendar je pravzaprav
nemogoče obraniti celotno ozemlje naše nevtralne države oziroma
preprečiti, da bi bile druge države napadene preko našega ozemlja.
Soočeni smo torej s situacijo, ko naša osnovna struktura - ustava,
uprava, vlada - prej ali slej temelji na državi, država je še vedno
najmočnejša enota, vendar moramo živeti z drugimi instancami,
ki de facto stalno posegajo v suverenost, začenši s komisijo
Evropske unije, pa vse do institucij za varstvo človekovih pravic,
Sveta Evrope in podobno.

Identiteto je seveda treba iskati v kulturi. In če se ukvarjate s tem,
kako to učinkuje navzven, morate vedeti, da je to dvosmeren
samodejni proces, ki se odvija tudi od zunaj navznoter, da je to
proces za narod, za državo, kjer je vse tesno prepleteno, če se
ukvarjate s tujino, se morate ukvarjati tudi sami s seboj, in sicer
ne kot nasprotje drugih, temveč kot nekaj, kar vas povezuje z
drugimi. To velja tudi za vaše sosede na drugi strani Karavank,
torej ne samo za vas. Če imamo na svojem ozemlju ljudi, ki govorijo
jezik soseda, moramo to negovati, kajti to so vezni členi. Sam
sem bil vedno navdušen, srečen, če sem obiskal slovensko
gimnazijo, ker mislim, da je to pomembna ustanova.
Najpomembneje pa se je osredotočiti na najbolj bistveno. Bil sem
v Luksemburgu, na Nizozemskem in na Finskem in v teh treh
državah - predvsem v Luksemburgu - se poskušajo ukvarjati z
najbolj bistvenim, vse ostalo pa izločijo. Vsaka država ima lastne
interese in ne predstavljajte si, da lahko storite nekaj, kar bo
premaknilo svet, ker to lahko storijo Nemci in Francozi, vi pa
morate storiti to, kar lahko počnete vi. Avstrijci na primer ne bomo
vplivali na svet s svojim pomorstvom. Ko bo Slovenija vstopila v
Evropsko unijo, si bomo lahko skupaj porazdelili določene stvari.
Če lahko vi naredite nekaj bolje, zakaj ne bi Slovenija govorila tudi
v imenu Avstrije? V tem vidim možnosti za prihodnost.

Glede vprašanja majhnih držav pa obstaja tudi drugi vidik: med
dvanajstimi najbogatejšimi državami z največjim bruto domačim
proizvodom je kar 8 do 10 držav, ki spadajo med majhne in
najmanjše države. Na vrhu je Luksemburg in tudi Avstrija je med
temi državami, med velikimi državami pa so to ZDA, Japonska in
Nemčija. Dejstvo je, da so majhne države bolj sposobne dobro
upravljati svoje ozemlje, da imajo manj težav s financami, da
imajo lahko bolj pregledne vladne funkcije in zaradi tega tudi

Kar zadeva notranjo politiko gre za posebno težak problem,
ampak prvo pravilo mora biti naslednje: notranja politika se mora
dogajati samo v lastni državi, torej se nikakor ne sme vpletati
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tujca v lastno notranjo politiko. Mi smo to pred letom 1938 žal
počeli in stvar se je slabo končala, če danes sprejemamo ukrepe,
kot je na primer oblikovanje vlade, moramo ostati seveda v okviru
amsterdamske pogodbe, ne pa v okviru kakšne bilateralne
pogodbe. To govorim zato, ker obstaja za majhne države nevarnost možnega pritiska večjih držav. Danska, Švedska, Finska ne
bodo mogle izigrati Nemčije, obratno pa bi bilo mogoče in to je
treba preprečiti. To je naloga majhnih držav, ki je pravzaprav v
interesu skupnosti, celote torej. In če je Evropa strukturirana
tako, da nimamo na eni strani "velikih uteži" in na drugi strani
majhnih, potem bo to delovalo, sicer pa ne. Pri tem gre tudi za
problematiko neposredne demokracije. Pri večinskem glasovanju
bi lahko pod določenimi okoliščinami 80 milijonov nemško
govorečih in 50 milijonov francosko govorečih pridobilo takšno
nadvlado, da bi bil ogrožen interes manjšin, recimo Fincev. Te
zadeve bo potrebno še razdelati in mislim, da bo to v prihodnje
eden težjih problemov evropske širitve.

dati. Vaša glavna naloga je, da se kolikor se le da natančno
informirate, da natančno analizirate in na podlagi tega postavite
prioritete. To je zelo težko, ker imate opravka z notranjepolitičnimi
strukturami, z različnimi ljudmi, ki zastopajo najrazličnejše interese,
ampak samo tako boste uspeli.
Oglejmo si kot primer Luksemburžane. Vedno so se zanimali za
vprašanja jekla, pri tem vprašanju so bili vedno v vodilnem položaju
in dosegli so to, kar so hoteli doseči: premog so prepustili Belgijcem.
Pomembno je uveljaviti bistveno, videti, kje je mogoče najti prijatelje
v okviru Evropske skupnosti. Upam, da boste te prijatelje v mojih
sodržavljanih in v Avstriji tudi našli, zato je dobro, če tesno
sodelujemo. Rekel bi, da je v okviru povezav z Alpbachom vaš
vstop v Evropsko unijo pravzaprav že realiziran. Vaša prednost
je homogena država, saj ste večino ljudi, ki govorijo vaš jezik in ki
imajo vašo tradicijo, združili v eni državi.To je zelo dobro izhodišče,
to tudi zmanjšuje probleme v soseščini. Zaradi tega mislim, da bi
morali biti sposobni zastopati interese celotnega našega prostora,
ki morda tudi ne sovpadajo z interesi Portugalcev, Špancev, Fincev,
Francozov itd.

Naslednja točka je ideja regij in negovanje dobrih sosedskih
odnosov. Tu je treba tesno sodelovati, če seveda imamo skupne
interese. Določen prostor se oblikuje na primer okoli Maastrichta,
potem okoli Basla, pa recimo v bližini italijanskega Vidma.
Sodelovanje s sosedi je treba podpirati, kajti to bo imelo v prihodnje
zelo pomembno vlogo. S tem v zvezi je treba izdelati koncepte, ki
bodo upoštevali dvoje: na eni strani ne moremo imeti tako
imenovanega poljskega parlamenta, na drugi strani pa bomo morali
uravnotežiti razmerja z ustreznimi pravicami za manjše enote,
torej regije, znotraj države.

To je bilo torej nekaj mojih misli, ki naj bi predstavljale spodbudo
za razmišljanje in razpravo.

Tone Hrovat se je zahvalil predavatelju za zanimivo predavanje
in odprl razpravo z vprašanjem, kako vidi prof. dr. PfusterschmidtHardtenstein položaj majhnih držav v novih začetkih prestrukturiranja Evropske unije in v katero smer bodo šle tendence.

Mogoče še ena točka v zvezi s širitvijo na vzhod, čeprav gre v
vašem primeru za širitev na jug. Na poti sem nisem mogel ugotoviti,
kje je pravzaprav meja med Avstrijo in Slovenijo. Slovenija je
danes z gospodarskega vidika enakovredna oziroma ni veliko
drugačna od drugih držav Evropske unije, na primer od Grčije.
Politično naj bi imele države kandidatke polno pravico soodločanja
in mislim, da je pomembna naloga Avstrije, da bo to tudi popolnoma
podprla.

Dr. Heinrich Pfusterschmidt-Hardtenstein
Gre za težko vprašanje, ker vsebuje v mnogočem tudi vprašanje
pogleda v prihodnost. Prav gotovo je interes vsake države, da
kar se da najbolje zastopa svoje koristi in tak je tudi interes velikih
držav, kot na primer Nemčije in predvsem Francije. Nemčija je
politično nekoliko zmanjšana zaradi dveh svetovnih vojn, zlasti
druge, ki se je zgodila z njeno krivdo. Problem A je v tem, da
človek rad nadaljuje s tistim, česar je navajen, B pa je problem
notranje strukture. Nemčija je po koncu vojne prešla nazaj v
resnično zvezno državo, ki nosi v sebi tendenco upoštevanja
manjših enot; Bavarska kot svobodna država lahko po svoji ustavi
sprejema tudi mednarodne pogodbe. Francija je bila vedno nekaj
drugega in je danes kljub veliki decentralizaciji še vedno zelo
centralizirano vodena država s Parizom kot središčem. Pariz
ima skoraj 10 milijonov prebivalcev in predstavlja zelo močno
regijo. Tudi vse prometne povezave so centralno urejene. Velika
Britanija je imela pred 30 oziroma 40 leti še svetovni značaj,
danes pa gre v smeri decentralizacije. Skrbeti moramo za to, da
bo evropsko področje pod ravnijo države federalizirano, tako da
pri glasovanju ne bi prevladal en sam državni interes na račun
drugih. To je seveda zelo težko, toda majhne države morajo tudi
same začeti razmišljati, kako naj to izvajajo v pogajanjih in v
prihodnjih strukturah evropske komisije, parlamenta, ministrskega
sveta. V ZDA je to težje, ker ima senat zelo močan položaj, vendar
so posamezne ameriške zvezne države v primerjavi z Evropo z
jezikom veliko bolj povezane kot na primer Španija in Finska in
imajo tudi neko skupno tradicijo.

Po vsem, kar berem o Sloveniji, je edino, kar bodo države
kandidatke morale premisliti, kako daleč so glede ohranjanja lastne
strukture. Tu gre za primer, ki se verjetno nanaša bolj na države,
kot sta Poljska in Litva, kot pa na Slovenijo. In gre tudi za integracijo
nekdanje vzhodnonemške države NDR, torej sedaj novih dežel
v Nemčiji. Z gospodarskega vidika bi mogoče lahko rekli, da je
bila napaka, da se je marka zamenjala ena proti ena, da je socialno
gledano prišlo do velikega problema, ker so izhajali iz teorije
enakosti. Mislim, da drugače tudi ne bi šlo, vsaj kar zadeva ustavo.
Ampak to ima določene posledice. Notranje strukture, tudi gospodarske, so bile uničene. Podjetij, ki bi bila sposobna preživeti in ki
so bila tudi prilagodljiva oziroma so imela možnosti za prilagajanje,
ne bi smeli prevzemati brez določenih prehodnih obdobij.
Kljub vsemu bomo s širitvijo Evropske unije samo pridobili. Države,
ki bodo pristopile, bodo seveda imele na začetku več težav kot
mi. Pravzaprav si težko predstavljam, da bodo vsi Madžari hoteli
na Tirolsko in živeti tam. Ampak že sedaj imamo prehodna obdobja
in vse države, ki bodo pristopile, si morajo biti na jasnem, da bodo
prevzele zahodne standarde gospodarske konkurence oziroma
gospodarjenja in zahodne finance. Zahodni kapital je zelo močan
in je v stanju uničiti strukture, ki bi se bile sicer sposobne ohraniti
v daljšem prehodnem obdobju. Naloga Slovenije bo prilagoditi
strukture tako, da bo lahko ohranila svoje bistvo in da bo pri
prehodu uveljavila na pomembnih področjih tudi prehodna obdobja.
Tu se res morate osredotočiti na najbolj pomembno. Če boste
imeli v igri preveč zadev, boste ugotovili, da je to nemogoče. Tudi
mi smo zelo pogosto svetovni prvaki v ideji, da moramo izboljšati
svet, recimo, pri jedrski politiki, ampak na koncu koncev moramo
za tiste stvari, na katere ne moremo popolnoma vplivati, plačati
nekje drugje. To pomeni, da drugi rečejo: vsega vam ne moremo

Obstajajo tendence, ki kažejo, da bodo zaradi demokratizacije
šle vse odločitve preko evropskega parlamenta. V tem pa vidim
tudi določeno težavo, ker bodo igrale vlogo velike številke. V tem
trenutku tudi še nimamo pravih evropskih političnih strank.
Obstajajo nekatere povezave v evropskem parlamentu, vendar
česa takega, kot v naših nacionalnih državah, kjer socialni
demokrati, krščansko socialne stranke, liberalne stranke in druge
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Fincih, vem, kako pri Dancih in bojim se, da bo vse to vplivalo na
prihodnji razvoj. Nihče ne bo želel preiti na večinski sistem
glasovanja, ampak na določenih področjih ga bomo potrebovali.
Ni mogoče, da bi vse mirovalo in da skupnost ne bi napredovala
na primer zaradi veta portugalskih ribičev. Natančno bomo morali
opredeliti, kje bomo majhne države rekle: to je naš bistveni interes,
pri tem ne moremo sodelovati, to morate upoštevati, in tukaj bomo
seveda uporabili neke vrste veto, saj gre za podobno zadevo,
kot je senat v Združenih državah Amerike. Razmisliti moramo,
kje je meja, kje lahko rečemo: Tukaj gremo na nož, na katerih
področjih pa smo pripravljeni na večinski sistem.

zastopajo različne interese prebivalcev, na evropski ravni
zaenkrat še ni in to bo dolgoročen proces.
Ugotovili boste na primer naslednje. Vstop v Evropsko unijo je za
vse države kandidatke odvisen od ene države, in sicer od Poljske,
ki je zelo močna, kar zadeva število prebivalstva, pa tudi zaradi
različnih vrst podpore. Nemci, denimo, ne smejo narediti nič proti
Poljski, ker bi si s tem nakopali politične težave. Poleg tega so
Poljaki dobro zapisani pri ljubem Bogu in tudi še drugod imajo
podporo. V 60. letih in vse do leta 1994 smo verjeli, da je Avstrija
zelo za Evropo, prijazna do Evrope in da v Evropski uniji vsi
čakajo na naš vstop. V resnici smo pogajanja, pri katerih sem tudi
sam sodeloval, smeli dokončati šele potem, ko so se Angleži
oddaljili od Efte in šli v smeri evropskega gospodarskega prostora.
In ker smo bili tako pridni, smo dobili prehodno obdobje - mislim,
da tega ne ve nihče niti tukaj in tudi v Avstriji ne, šlo pa je za nekaj
carinskih prednosti za dobo enega leta, kar nam ni prineslo ničesar.

Prof. Dušan Mlinšek, ZVOS, je izhajal iz zakonitosti v naravi in
družbi, kjer obstajata dva trenda: na eni strani globalizacija, na
drugi strani trendi k lokalnemu. Po njegovem mnenju bi morala
Evropa pospeševati lokalno, če hoče uspešno obstajati kot
integralna tvorba. Ob tem pa je vprašal, ali ne obstaja bojazen, da
bi Francija s svojimi centralističnimi težnjami poskušala zavirati
razvoj lokalnega, in pa, ali ne obstaja tudi bojazen konflikta na eni
strani med Francijo in Nemčijo kot največjima evropskima
državama in na drugi strani znotraj same Nemčije.

Gospodarsko gledano bi pri Sloveniji, na primer, morali reči: pogajali
se bomo in jutri bomo to uresničili. Vendar če Poljaki nočejo, tudi
Madžari ne bodo prišli na vrsto. Tega morda vsi še niso dojeli.
Vendar je treba stvari spremeniti, kajti potrebno je urediti
zastopstvo v evropski komisiji, število poslancev v evropskem
parlamentu in v evropskem sodišču. Za vas je odločilno, da ste
majhna država, ki mora braniti svoje interese, če je treba, tudi s
kremplji, mi pa moramo poskrbeti za to, da bodo majhne države
dobile svojo težo. Prav gotovo boste tudi vi našli ljudi, ki vas bodo
pri tem podpirali. To bodo na primer Finci, Danci, Švedi,
Luksemburžani, Belgijci, Nizozemci in prav gotovo vas bodo
podpirali tudi Avstrijci.

Dr. Heinrich Pfusterschmidt-Hardtenstein
Pravzaprav se popolnoma strinjam z vami. Najmanjša enota, ki
naj bi nekaj naredila, naj to tudi naredi, vendar je tako de iure.
Težava je v tem, kako naj to načelo uresničujemo v konkretnih
primerih, ker obstajajo določeni lokalni interesi. Na področju
prometa, na primer, in na lokalnem področju zaradi okolja vsi
seveda hočejo, naj gre cesta raje po ozemlju soseda in odločitev
se potem sprejema na višji stopnji. Kdo bo odločal o tem, ali je bolj
pomembna linija Helsinki-Ljubljana ali pa interesi na lokalni ravni?

Doc. dr. Verica Trstenjak je najprej izpostavila vlogo majhnih
držav pri institucionalnih spremembah organov Evropske unije,
nato pa je želela slišati osebno stališče dr. PfusterschmidtHardtensteina glede ukrepov, ki jih je uvedla Evropska unija ob
zadnji spremembi strukture vlade v Avstriji. Ali so bile mogoče
sankcije delno tudi posledica tega, da je Avstrija majhna država,
je vprašala.

Pravzaprav moramo biti realistični. Vsak je odgovoren tam, kjer
ga bodo spet volili oziroma imenovali. In če se obračate na Avstrijo,
potem morate reči, da to ni samo zato, ker pričakujemo, da ste
tako prijazni do nas, ampak nam morate reči, da je to tudi v
vašem lastnem interesu. Dokler imamo v Evropski uniji državo,
kot je Luksemburg, sem prepričan, da bomo mi, ki smo veliko
večji od njih, tudi imeli naše pravice. Če pa bo kdo napadel
Luksemburg, ga bomo morali braniti, kajti naslednji bo seveda
naslednji na velikostni lestvici ...

Evropska unija je po mojem osebnem prepričanju pri globalizaciji
nekoliko v zaostanku, kajti številne zadeve se dogajajo že daleč
čez evropski prostor. ZDA kot edina prava svetovna velesila
vdirajo z vseh strani s svojim pravnim sistemom, ki je v mnogočem
tudi zelo drugačen, in tudi zaradi dejstva, da je gospodarska moč
ZDA tako koncentrirana. Sedanji položaj v Nemčiji je tak, da Berlin spreminjajo v glavno mesto. Berlin je nekaj drugega kot Bonn,
s tem pa se bo tudi teža premaknila proti vzhodu. To pomeni, da
izginja izraziti interes Nemcev za Francijo. Leta 1963 naj bi nastala
skupna obramba Nemčije in Francije. V Luksemburgu so mi tedaj
povedali, da je De Gaulle govoril z Erhardtom o skupni jedrski
obrambi, sledilo pa je vprašanje, kdo bo to nadzoroval. Francozi
so rekli: "nous", mi, Francija, in tako se je vse skupaj končalo.
Danes pa ne gre več tako. Nemcev je 80 milijonov in to
problematiko moramo skupaj obvladati. Dvomim, da so Francozi
še sposobni vsiliti svoje stališče, tudi zaradi tega, ker Angleži
zelo gledajo na drugo stran oceana.

Kar zadeva drugo vprašanje, pa naslednje. Zelo sem nesrečen
zaradi ukrepov, pa ne samo zaradi Avstrije. Seveda me to zadeva
osebno, pa tudi kot Evropejca, kajti to, kar se je zgodilo, ni v
okviru obstoječih pravil. Šlo je pravzaprav za nekaj bilateralnega,
za nekaj, kjer se ne dogaja Evropska unija, in sicer se je zgodilo
od danes na jutri. Tako kot vidim sam in kot menijo strokovnjaki v
ministrstvu za zunanje zadeve, so to storili ministri in šefi vlad in
sicer brez pravnih temeljev. O tem je treba razpravljati, kajti ukrepe
moramo sprejemati samo na podlagi pravic in pogodb. Če bomo
to opustili, pozabili, potem bomo prišli tja, kjer gre za igro med
velikim in majhnim oziroma močnim in slabotnim. Veliki ima vedno
nek razlog oziroma obrazložitev. In če vam ni prav, vam bo
zagrozil, recimo, z vojsko. Majhen in slaboten se mora opreti na
pravice in Evropa mora biti pravna država oziroma pravno
območje. Zelo mi je žal, da so pri tem sodelovali tudi nekateri zelo
majhni in zdaj se seveda počutijo tudi prizadeti. Vem, kako je pri

Mislim, da nobena od teh držav ne more opustiti povezav, lahko
pa nastanejo težave. Kje so0- ekonomsko gledano - velika
podjetja? Philips v tem smislu ni nizozemsko podjetje, nemška
kemična industrija je povezana deloma z britansko, deloma pa s
francosko. Vprašanje monopola ni več samo evropsko vprašanje
in tudi do teh razprav bo še prišlo, ker je, na primer, Nokia finsko
podjetje, je pa sedaj vodilno podjetje na področju mobitelov in
telekomunikacijskih storitev. Pomembno je torej, da majhni državi,
kot sta na primer Avstrija in Slovenija, sodelujeta tako, da lahko
zastopata skupne interese, kajti na ta način bomo že za malenkost
močnejši. Želimo svet brez atomskega orožja, a Avstrijci tega ne
moremo uveljaviti sami. Tudi Nemci tega ne morejo. Enako velja
za varstvo živali, pa za tranzitni promet in ne vem, kje je pravzaprav
rešitev. Avstrija je seveda tudi delala napake, in sicer smo v
interesu lastnih prevoznikov sprejeli omejitev 45 ton za tovornjake.

Dr. Heinrich Pfusterschmidt-Hardtenstein
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Švicarji so šli v to drugače - njihova omejitev je 28 ton in oni se
sedaj lahko pogajajo, mi ne.

politike in v kolikšni meri se moramo prilagoditi skupnosti. Prav
gotovo se ni treba vsakemu prilagajati popolnoma, temveč toliko,
da še ustreza njegovemu načinu življenja.

Te probleme moramo reševati skupaj. In odgovor je: lokalno
sodelovanje, kolikor se le da.

In še o prvem vprašanju. Luksemburg je tako uspešna država
zaradi sposobnosti prilagajanja. V šestdesetih letih, ko sem prišel
v Luksemburg, je bila tam močno razvita železarska, jeklarska
industrija in ta je ponesla državo navzgor. Luksemburžani pa so
že takrat tudi vedeli, da prihodnost ni v domači proizvodnji, ampak
v predelavi jekla. Ko so ugotovili, da s to industrijo ne bodo preživeli,
so začeli vabiti v državo finančne institucije. Tako so se prilagodili
in ohranili lastno mentaliteto, kulturo itd.

Zapletene so tudi zadeve v kmetijstvu. Avstrijski kmetje tudi prej
niso bili zares zadovoljni in enako velja za francoske kmete. Pri
kmetih je to seveda resnični problem, saj imamo gorske kmete, ki
povsem gospodarsko gledano težko preživijo. Po drugi strani je
treba gledati, kako je s socialnim in družbenim vprašanjem, s
strukturo podeželja. Tu se moramo skupaj braniti pred interesi, na
primer, tudi ZDA. Zakaj bi morali uvažati hormonsko meso? V
posameznih področjih Štajerske najdemo še preostanke kmetij
iz 70., 80. let 18. stoletja. To je pozneje pokupila industrija, nastali
so borovi gozdovi in težava je tudi v tem - sedaj se vračam k
naravoslovju - kaj je zares ekološko pomembno. Vedno znova se
srečamo z vprašanji prilagajanja. Treba bo pač najti pametne
rešitve. Zastopati je treba lastne interese, vendar z mero in jasnim
ciljem, kajti paziti moramo, da zaradi varstva živali ne bomo naredili
iz najboljših sosedov sovražnike in podobno.

Kar zadeva Slovenijo - to velja do neke mere tudi za Avstrijo - bi
bil moj zaključek naslednji: ugotoviti bo treba, kam gre trend, kako
bomo plavali s tokom, ne da bi nas odneslo z njim in ne da bi pri
tem pozabili na lastne interese. Popolnoma odkrit bom. Mi smo šli
s plapolajočimi zastavami v Evropsko unijo in nismo pravočasno
uredili vprašanja anonimnih bančnih računov in še marsičesa
drugega. Smo pač majhna država, nismo velesila - bili smo nekoč
- in natančno moramo vedeti, kje je danes naše mesto. Če bomo
to vedeli, bomo našli tudi prijatelje.

Predzadnji razpravljalec je izpostavil Luksemburg kot primer
majhne države, ki pa je to znala uveljaviti kot prednost, zadnji
razpravljalec pa je menil, da so za področje javne porabe nujni
normativi Evropske skupnosti.

In še nekaj. V celotni razpravi sem poudarjal, da je treba govoriti
o odprtih vprašanjih, težavah. Seveda bodo tudi nasprotovanja,
ampak prihodnosti ne smemo obremenjevati s problemi, ki so
nastajali v prvi polovici tega stoletja. Morali bomo sklepati
kompromise, saj gre za prihodnost nas vseh. Tudi na drugi strani
Karavank bomo morali to odločno povedati.

Dr. Heinrlch Pfusterschmidt-Hardtenstein
In kako bomo to storili politično? Morali se bomo močno zavzemati
za razum, tako da bomo lahko nerazumnim pokazali, da gre za
nerazumnost. To mora biti naš skupni cilj. Edina razlika med vami
in nami je v jeziku in pa v vrednotah. Imamo skupno preteklost in
vse to naj bi povezovalo, naj bi videli kot vrednoto, kot možnost.

V Evropski uniji obstaja cela vrsta standardov oziroma predpisov,
ki ne veselijo vseh, ker gredo v določeno smer. Trenutno je tako,
da če Evropska unija zahteva restriktivno monetarno politiko,
potem to pomeni, da moramo slediti restriktivni monetarni politiki
tudi v naših državah in paziti na izdatke. To je tudi ena od težav
oblikovanja zadnje avstrijske vlade, vsaj jaz vidim to tako.
Določenih interesov niso sprejeli sindikati - gre za vprašanje
pokojnin, potem prestrukturiranja proračuna itd., čeprav obstajajo
napotki Evropske unije. Pravzaprav se moramo vprašati, kje
ohranjamo našo suverenost oziroma samostojnost glede finančne

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je zahvalil uglednemu gostu za zanimivo predavanje, s katerim je dal navzočim
samozavesti, optimizma in energije za nove vzpodbude in izzive
na poti vstopanja Slovenije v Evropsko unijo.

SEJA DRŽAVNEGA SVETA MLADIH

Državni svet Republike Slovenije je v sodelovanju z Gimnazijo Litija 30. marca 2001 pripravil
1. SEJO DRŽAVNEGA SVETA MLADIH

Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Tone
Hrovat je uvodoma pozdravil vse navzoče in se posebej zahvalil
za sodelovanje sekretarki državnega sveta mag. Mariji Drofenik

ter dijakom in mentorjem Gimnazije Litija, ki so leto dni skrbno
pripravljali pilotni projekt "Mladi v demokraciji". Izrazil je navdušenje nad odgovornim raziskovalnim delom dijakov in rezultati
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projekta. Poudaril je, da je letošnje leto obeleženo s praznovanjem
desete obletnice, ko smo se izrekli za samostojnost, sedaj pa
obdobje tranzicije zaključujemo tudi na ta način, da mladi
prevzemajo pobudo za samostojno demokratično odločanje.
Bistvenega pomena za demokracijo pa ni le večstrankarski sistem,
temveč tudi razvitost civilne družbe, ki se vključuje v sistem
zakonodajne iniciative. Mladi v starostni skupini od 14 do 29 let
predstavljajo v Sloveniji kar 20 odstotkov celotne slovenske
populacije. Predlog za zastopanost mladinskih interesov kot dela
civilne družbe zatorej ne more biti zanemarljiv.

nostmi. Kvaliteta in pomen delovanja državnega sveta je predvsem
v zastopstvu različnih družbenih interesov. Na ta način so prek
institucionaliziranega sistema stekle že številne razprave o
različnih problemih in prav je, je poudaril dr. Kristan, da so
priložnost dobili tudi mladi. Dodal je še, da so prav zaradi navedenih
razlogov povsem neumestna in nerazumna razmišljanja o ukinitvi
državnega sveta na račun povečanja števila poslancev v državnem zboru.
Dijakom je izrekel priznanje za opravljeno analizo mednarodnega
stanja podobnih institucij kot je državni svet mladih ter jim zaželel,
da čim bolje izkoristijo priložnost nastopa in javnosti predstavijo
problematiko ter tudi rešitve in tako pokažejo svojo zrelost.

Namen pilotnega projekta "Mladi v demokracij/' je bil predvsem
pomagati mladim Slovenije k boljšemu razumevanju demokratičnih
procesov in v spodbujanju k demokratičnem razmišljanju in
odločanju. Poudaril je, da pomeni demokracija tisto možnost
odločanja, ki vsem državljanom omogoča svobodno izražanje
misli, predlogov in izbire.

Dominik S. Černjak, predsednik Stranke mladih Slovenije, je
uvodoma navedel, da so se ustanovitelji ob procesu formiranja
stranke srečevali z mnogimi težavami in neodobravanjem
nekaterih političnih strank. Le-te so bile namreč mnenja, da naj
politika ne bo domena mladih. Predsednik Černjak pa je izrazil
prepričanje, da bi morali biti prav mladi aktivni v politiki, saj državne
institucije odločajo o njihovi prihodnosti. Prav zato se morajo
prihajajoče generacije seznaniti z vsemi demokratičnimi načeli in
z vsemi instrumenti, ki jih lahko uporabijo v procesu odločanja.
Obdobje, ko so mladi svoje pravice uveljavljali v revolucijah, je
dejal, je minilo, sedaj pa je čas za razumno uporabo vseh
demokratičnih orodij. Ob koncu je še poudaril, da je za mladega
človeka pomembno predvsem spoznanje, da mora odločati o
sebi in se boriti za svoje pravice, saj bodo v nasprotnem primeru
o njem odločali drugi.

Predsednik Hrovat je nato k vodenju 1. seje državnega sveta
mladih povabil profesorja Gimnazije Litija Damjana Štrusa, za
uvodne besede pa je naprosil tudi ravnatelja Gimnazije Litija Vinka
Logaja ter državnega svetnika, predstavnika interesov vzgoje in
izobraževanja dr. Zoltana Jana.

Povzetek uvodnih prispevkov in razprav
Vinko Logaj, ravnatelj Gimnazije Litija, je poudaril, da je bil
projekt za Gimnazijo Litija, ki deluje četrto leto, velik izziv. Obenem
pa je pomenil za dijake odgovornost in priložnost, da prvič javno
nastopijo in predstavijo nekatere lastne poglede na tista področja
šolskega in izvenšolskega življenja, s katerimi se vsakodnevno
srečujejo.

Mag. Marija Drofenik, sekretarka državnega sveta, je nadaljevala z mislimi Dominika S. Černjaka in dejala, da je filozofija
izražanja lastnih interesov najpomembnejše orodje pri lobiranju v
evropskem parlamentu. Madžarska, Češka in Poljska imajo v
Bruslju že uveljavljene gospodarske, sindikalne in druge družbene
strukture in se trudijo, da bi bili njihovi interesi čim bolj jasno
določeni. Slovenija si za uveljavitev teh interesov šele prizadeva,
je dejala.

Pogled mladih je bil vedno kritičen in to se je pokazalo tudi tokrat.
Soočenje vidikov mentorja in dijakov ter raziskovalni pristop do
izbrane tematike je na koncu pripeljal ne le do nekaterih površinskih
ali delnih ugotovitev, kakršnim smo pogosto priča, pač pa do
globljih razmišljanj, ki odpirajo pereča vprašanja naše družbe ter
poslanstva šole. Dijaki so prodrli v svet vrednot, ki se jih ni mogoče
naučiti, temveč so del vzgojnega procesa, ki nima konca in je tudi
odraz družbene klime.

Poudarila je, da so dijaki Gimnazije Litija v teku svoje raziskave
dognali, da obstajajo poleg evropskega parlamenta mladih
podobne institucije na vseh kontinentih. Le-te so v Združenih
državah Amerike, parlament mladih imajo tu tudi na ravni držav in
celo lokalnih skupnosti, v Avstraliji, Afriki, Evropi in celo v Aziji.
Dijaki so dokazali, da na tem področju Slovenija torej zamuja.
Državni svet je po svoji ustavni vlogi zastopstvo vrste interesov,
torej tudi interesov mladih, je dejala, in jih povabila k sodelovanju
z državnim svetom, zlasti z izražanjem predlogov in potreb tam,
kjer jih najbolj občutijo in ki so morda včasih oddaljeni od realnih
stališč države in politike. Za ilustracijo je navedla, da so na
Danskem mladi zbrali 400 zakonskih predlogov, jih preučili in jih
po lastni presoji nato blizu 60 predlagali v obravnavo. Danski
parlament je 4 zakonske predloge dejansko sprejel.

Za konec je še navedel, da so dijaki in mentorji Gimnazije Litija s
prvo sejo državnega sveta mladih želeli stopiti ob bok podobnim
organizacijam v Evropi. K sodelovanju je povabil tudi druge
gimnazije in srednje šole v slovenskem prostoru, saj bodo na ta
način prispevali k sooblikovanju zakonodaje za generacije, ki
vstopajo v svet odraslih.
Državni svetnik dr. Zoltan Jan, predstavnik interesov vzgoje
in izobraževanja, je izrazil prepričanje, daje za mlade dragoceno
predvsem spoznanje, kako dolgotrajna in zahtevna je pot do
sprejetja zakona. Na tej poti je potrebno potrpežljivo usklajevati
različne interese, dijaki pa so se med delom pri projektu seznanjali
z osnovami kompromisnih rešitev. Zbranim je čestital za dosežke
in jim zaželel uspešno delo tudi vnaprej.

Projekt "Mladi v demokraciji" ima dva osnovna cilja, je navedla.
Prvi cilj je, da mladi pobližje spoznajo delo parlamenta, drugi cilj pa
je neposredno navezan na življenje mladih. Probleme, s katerimi
se dnevno srečujejo, so mladi raziskovalci izpostavili kot točke
za razpravo na 1. seji državnega sveta mladih, v obliki sklepov
pa predlagali tudi nekatere rešitve.

Dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta prvega sklica,
je prepričan, da se s tem projektom odpira nova doba in morda
tudi nova institucija, ki bo imela posluh predvsem za vprašanja
mladih. Poudaril je, da je pomembno tudi spoznavanje z močjo
ideje dvodomnosti. Glede dvodomnosti v Sloveniji je dr. Kristan
namreč prepričan, da je pomembna kot demokratičnejša oblika
parlamentarizma in kot specifična struktura z natančnimi pristoj-

Za konec je mladim zagotovila, da bodo sklepe predstavili na eni
prihodnjih sej državnega sveta in jim zaželela uspešno nadaljevanje
dela.
Profesor Damjan Štrus, ki na Gimnaziji Litija poučuje matematiko
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in fiziko, je vodil 1. sejo državnega sveta mladih. Uvodoma se je
zahvalil za strokovno pomoč predsedniku državnega sveta
Tonetu Hrovatu in sekretarki mag. Mariji Drofenik in izrazil prepričanje, da je mladinska problematika zelo raznolika in obširna.
Poudaril je, da je seja obenem predstavitev v celoti neodvisnega
raziskovalnega dela projektne skupine v okviru tistih tem, ki so
pri dijakih vzpodbudile zanimanje.

tudi v sodelovanju z Unicefom. Mladinski parlament je s svojim
odgovornim delovanjem dosegel celo to, je opozoril, da lahko
posega v odločitve vlade, ki se nanašajo na mlade. Zanimivo je
tudi to, je navedel, da imajo pravico monitoringa za tisti del
proračuna, ki se nanaša na mlade.
Britanski parlament mladih je še dokaj nerazvit. V njem skušajo
reševati izobraževalne in mladostniške probleme ter spodbujajo
šole k ustanovitvi šolskega parlamenta, ki bi se ukvarjal z resnejšimi problemi v državi.

Osem dijakov Gimnazije Litija, izbrani so bili glede na pripravljenost
za odgovorno raziskovalno delo, je preteklo leto svoj prosti čas
posvečalo raziskavi, kako delujejo podobne mladinske institucije
po svetu in s kakšnimi problemi se med šolanjem srečujejo dijaki.
Predlagal je, da bi povabili k sodelovanju dijake po vsej Sloveniji in
na ta način razširjali projekt.

Na Švedskem je bil mladinski parlament prvič sklican leta 1998.
Odtlej seje potekajo vsako drugo leto, je pojasnil. Cilj parlamenta
je uvajati mlade v politiko in dijakom pokazati čim bolj realno sliko
parlamenta in parlamentarnega dela.

Mitja Adamlje, dijak Gimnazije Litija, je zbrane uvodoma pozdravil z besedami nekdanjega ameriškega predsednika Johna
F. Kennedyja: "Ne sprašujte se, kaj lahko država naredi za vas!
Vprašajte se, kaj lahko vi naredite zanjo!" Dejal je, da je bila ta
misel projektni skupini vodilo ob preučevanju mladinske problematike. Večina mladih ima do politike negativen ali nevtralen odnos,
je ugotovil in dodal, da to nikakor ni dobro izhodišče za uvajanje v
demokratično razmišljanje. Generacija, ki ji pripada tudi sam, bi
se morala bolj zavedati pomena izražanja svojih zamisli in mnenj,
ki jih lahko posreduje na javnih razpravah, tribunah in posvetih.

V Sloveniji že deseto leto potekajo srečanja otroškega parlamenta,
ki združuje osnovnošolce. Doslej so obravnavali teme, ki se
nanašajo na problematiko socialnega standarda, prosti čas otrok
in droge.
Zelo pomembna institucija je evropski mladinski parlament, je
poudaril. To je neodvisna, neprofitna izobraževalna organizacija,
ustanovljena leta 1987 v Nemčiji. Od leta 1991 deluje v Veliki
Britaniji in ima sedež v Oxfordu. Parlament letno organizira do tri
mednarodna srečanja, ki vsakokrat potekajo v drugi evropski
državi. Na vsakem srečanju se zbere od 250 do 300 učencev
različnih narodnosti. Parlament je odprt za vse srednje šole, cilj
njegovega delovanja pa je predvsem promocija evropske dimenzije v izobraževanju, je zaključil.

Pojasnil je, da so vse ideje združili v eno misel: "Preko demokracije
v nov, boljši jutri!" Pri svojem delu so se soočali z mnogoterimi
težavami, najbolj pa jih je motilo, da jim nekatere institucije niso
namenile povratnih informacij.
Adamlje je uvodni prispevek zaključil z mislijo, da prva seja
državnega sveta mladih zagotovo ni zaključno poglavje, saj bodo,
tokrat že bolj izkušeni, tudi v prihodnje delovali kot ena od vej
civilne družbe.

Matic Lozinšek, dijak Gimnazije Litija, je pojasnil, da temelji
sistem štipendiranja v Sloveniji na republiških štipendijah, ki so
namenjene šolajoči mladini, ki bi se zaradi izredno slabih materialnih razmer sicer ne odločali za šolanje in na Zoisovih štipendijah
za izjemno nadarjene z namenom dvigovanja izobrazbene ravni.
Pereč problem je znižanje Zoisovih štipendij, je izpostavil, ki je
nastopilo v šolskem letu 2000-2001. Pravilnik o štipendiranju je
določil znižanje osnove štipendije za dijake iz prejšnjih 36 %
zajamčenega osebnega dohodka na sedanjih 26 % za dijake ter
iz 47 % na 40 % za študente. Znižanje pomeni 4.000 tolarjev
mesečno manj za dijake in 2.800 tolarjev manj za študente. Dejal
je, da primanjkljaj 4.000 tolarjev mesečno marsikomu verjetno ne
pomeni veliko, letno pa to v žepu dijaka znaša kar 48.000 tolarjev
manj. To je že vsota, za katero mora marsikateri dijak med
počitnicami delati ves mesec. Dodal je še, da se je povečala
višina maksimalnega dodatka za prevoz vsem štipendistom in
sicer iz 30 % zajamčenega osebnega dohodka na 40 %, s čimer
naj bi štipendije vsaj deloma sledile rasti prevoznih stroškov.

Domen Vrtačnik, dijak Gimnazije Litija, je navedel, da so v
projektni skupini skušali navezati stike s pomembnimi mladinskimi
parlamenti, predvsem v Evropi. Podatke, ki so jih dobili na internetu,
so zbrali in združili v obširen pregled. Od vseh mladinskih
parlamentov, s katerimi so želeli navezati stik, so jim podrobneje
odgovorili člani petih parlamentov. Mladinski parlamenti Španije,
Poljske, Argentine in Brazilije jim niso odgovorili, v nekaterih
državah so parlamenti še v ustanavljanju, nekatere države pa
takšne institucije ne poznajo, je dejal.
Konkretne podatke so dobili iz Finske, Nemčije in Madžarske.
Centralna zbornica finskega mladinskega parlamenta je v Helsinkih. Na Finskem so že leta 1945 ustanovili Društvo združene
kmečke mladine, torej so se zelo zgodaj začeli vključevati v politiko.
Dosegli so tudi to, je navedel, da so lansko leto šestim članom
omogočili prestop iz mladinskega v državni parlament. V
parlamentu so si za glavni cilj zadali prizadevanja za zakonsko
ureditev okoljevarstvenega področja. Društvo zdaj šteje 400
podružnic in 19 okrajnih organizacij, pripada pa mu že okoli 22.000
mladih, je pojasnil.

Dijaki so v pogovoru z odgovornimi osebami na Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje izvedeli, da do znižanja ni prišlo zaradi
usklajevanja Zoisovih štipendij z republiškimi, temveč je do
znižanja prišlo zaradi proračunskega primanjkljaja. Iz državne
blagajne je za štipendije vsako leto namenjena enaka vsota
denarja, število štipendij pa se veča. Razlogi za znižanje so torej
predvsem varčevalne narave, ponovno zvišanje pa, po besedah
vladnih predstavnikov, kljub zamenjavi vlade ni možno. Na zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje že pripravljajo predlog o
spremembi pravilnika o štipendiranju, je pojasnil, po katerem do
sedaj ni bilo mogoče hkrati prejemati Zoisove in republiške
štipendije. Z novelami pravilnika bodo omogočili Zoisovim
štipendistom iz socialno ogroženih družin, da poleg štipendije za
nadarjene prejemajo tudi republiško štipendijo.

Tudi v Nemčiji je mladinski parlament dobro razvit. Centralna
zbornica je v Julichu. Z državnim parlamentom imajo dogovor, po
katerem so trije člani mladinskega parlamenta obenem tudi člani
državnega parlamenta. Državni parlament mora biti seznanjen s
problemi mladih, te pa jim posreduje mladinski parlament.
Na Madžarskem mladinski parlament tesno sodeluje z ministrstvom za šolstvo in mladino, je poudaril. Državni zbor Madžarske
organizira za mladinski parlament različne programe, v katerih
se mladi izobražujejo in povezujejo. Nekaj konferenc so pripravili

Povprečna republiška štipendija za dijake je decembra 2000
znašala 22.961 tolarjev, Zoisova pa v istem obdobju 21.982 tolarjev.
Zoisova štipendija za dijake iz socialno ogroženih družin, teh pa
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je okrog 10 %, je navedel Lozinšek, je postala le podpora in
materialna pomoč za zagotovitev osnovnih življenjskih pogojev,
nikakor pa ne more zagotoviti izobraževalnega nadstandarda.
Kljub temu, da je med Zoisovimi štipendisti zabeležen dvig kvalitete
izobrazbene ravni, saj je zadnja leta Zoisovih štipendistov, ki
nadaljujejo študij na podiplomski ravni, kar 25 odstotkov več, se
je država odločila za znižanje teh štipendij. Na tak način Zoisova
štipendija izgublja svoje poslanstvo nagrade in motivacije in
postavlja se vprašanje, ali je postala zgolj oblika pomoči, je bil
kritičen. Mačehovski odnos države do mladega, visoko izobraženega in sposobnega kadra lahko postane omejevalni faktor
razvoja, dolgoročne posledice pa bo občutil napredek družbe.
V šolskem letu 2000/2001 beleži Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje umirjanje trenda naraščanja števila Zoisovih
štipendistov. Delež med vsemi dijaki, ki prejemajo republiško
štipendijo, je narasel le za 0,3 %. To povečanje gre pripisati leta
1999 uvedenim blažjim pogojem za ohranitev Zoisove štipendije.
Na ta način je okrog 300 dijakov ponovno pridobilo štipendijo.
Delež štipendistov, ki jim štipendija miruje, pa se je povečal iz 7,3
% leta 1999 na 9,7 % leta 2000.
Pri raziskavi so naleteli tudi na probleme v zvezi z anketnim
vprašalnikom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki ga
ob koncu leta prejmejo Zoisovi štipendisti. Vprašalnik se konča z
vprašanjem, ali si dijak o določenih poklicih želi pridobiti več
informacij. Nekatere štipendiste je begalo zlasti dejstvo, da so že
nekaj let zapored odgovorili pritrdilno, vendar informacij niso prejeli.
Na zavodu so jim pojasnili, je navedel, da je vprašalnik namenjen
statistični uporabi. Podatke po obdelavi pošljejo na Center za
informiranje in poklicno svetovanje, kjer se lahko vsak dijak s
svetovalcem pogovori o poklicnih željah in usmeritvah.
Dijaki so želeli izvesti tudi evropsko primerjavo sistemov republiškega štipendiranja, vendar jim na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje s temi podatki niso mogli postreči. Dobili pa so
podatek, je pojasnil, daje v pripravi projekt z naslovom Študentski
tolar, ki podrobneje obravnava primerjalno analizo evropskih
štipendij. Projekt je v zaključni fazi, izvaja pa ga resor za socialo
in zdravstvo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani. Zaključili naj bi ga marca 2001.
Problematiko štipendij je Lozinšek zaključil z mnenjem, da bi morala
država oblikovati politiko štipendij v sodelovanju in s predlogi
štipendistov. V ta namen bi morali med prejemniki štipendij izvesti
anketo, da bi dobili jasnejšo sliko povprečne porabe dijakov in
študentov. Pravilno pa bi bilo tudi, je zaključil, da bi problematiki
obeh štipendij, tako republiških kot Zoisovih, obravnavali enakovredno.
Dr. Zoltan Jan, državni svetnik, je v repliki na problematiko
štipendij pojasnil, da je le-ta izjemno aktualna, saj zajema vrsto
nerešenih vprašanj. Pojasnil je, da se je državni svet s to problematiko že seznanil in ji tudi namenil posebno pozornost. Zgodovina
Zoisovih štipendij sega v leto 1951 in že takrat so se pojavila
odkrita nasprotovanja nekaterih posameznikov, prizadevanjem
psihologov pa gre zahvala, da je dobil sistem štipendiranja
nadarjenih obliko, ki jo poznamo danes. Malo držav pozna tak
način štipendiranja, je pojasnil, saj obstajajo različne vrste fundacij,
od koder se črpajo sredstva za nadarjene. Ključni element vidi dr.
Jan v možnosti, da bi lahko nadarjeni dijaki iz socialno ogroženih
družin ob prejemanju republiške štipendije prejemali tudi Zoisovo.
Izjemnega pomena je po njegovem mnenju tudi to, da se
dodiplomski študij kar v 25 % nadaljuje v podiplomskega. Skoraj
vsak Zoisov štipendist, ki ohrani štipendijo do diplome, nadaljuje
študij tudi po njej. Do neskladja prihaja ponovno v sistemu mladih
raziskovalcev, od katerih si mnogi vse do 35. leta starosti ne

morejo urediti delovnega razmerja, stanovanja in družinskih
razmer, je navedel.
Dodaten problem vidi dr. Jan tudi v begu možganov. Vsem je
znano dejstvo, je dejal, da najsposobnejši kader odhaja v tujino,
Slovenija pa se sooča z iskanjem strokovnjakov. Tudi podjetja se
premalo zavedajo dolgoročnosti pomena štipendiranja dijakov in
študentov. Ob koncu replike je mladim zagotovil, da bo državni
svet ob postopku sprejema zakonskega predloga o socialnih
pomočeh še bolj skrbno preučil njegova določila.
Tadej Slapnlk, sekretar poslanske skupine Stranke mladih
Slovenije, je opozoril na problem kadrovske politike in štipendiranja in v povezavi s tem na beg možganov iz lokalnih skupnosti.
Problem je ponazoril s konkretnimi aktivnostmi v občini Slovenske
Konjice. Obstoječi sistem štipendiranja namreč ne vsebuje določil,
ki bi štipendiste vezala, da po končanem šolanju ali študiju ostanejo
v lokalnem okolju. Gravitacijski središči zaposlovanja sta Ljubljana
in Maribor, je spomnil, zato so v občini Slovenske Konjice predlagali
ustanovitev lokalne štipendijske fundacije. V njej bi združili
prizadevanja države in lokalne skupnosti, lokalnega gospodarstva
in obrtne zbornice v fundacijo, ki bi mladim nudila štipendijo, po
šolanju pa zagotovila konkretno zaposlitev v gospodarstvu. Na
to temo so že organizirali okroglo mizo, Slapnik pa je predlagal,
da bi podobne okrogle mize pripravili širom Slovenije.
Povedal je tudi, da Stranka mladih Slovenije sodeluje z državnim
svetom; ustanovili so celo komisijo, ki deluje neformalno in se
ukvarja predvsem s pregledom veljavnih zakonov, zakonskih
predlogov in podzakonskih aktov z vidika mladih. Trenutno v tem
smislu pregledujejo Zakon o skupnosti študentov, Zakon o mladinskih svetih in predlog resolucije o strateškem razreševanju mladinske problematike v Sloveniji.
Matic Lozinšek, dijak Gimnazije Litija, je povzel misli dr. Zoltana
Jana in Tadeja Slapnika in dodal, da so pri pregledu problematike
Zoisovih štipendij odkrili dodaten problem. Navedel je, da vsebuje
pravilnik Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje člen,
katerega razlago pozna le malo študentov in dijakov. Ta člen
določa, da naj bi se Zoisovi štipendisti po končanem študiju ali
šolanju zaposlili v Sloveniji, obenem pa zavod nima nikakršnih
vzvodov in pravne podlage, da bi preveril, če se je oseba resnično
zaposlila v domovini. Potemtakem imajo štipendisti po opravljenem
študiju možnost, da odidejo na delovno mesto najboljšega
ponudnika, ki je nemalokrat v tujini, je zaključil.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je v zvezi z navedbami o štipendiranju dejal, da nobena investicija ne daje takega
povratnega učinka kot znanje. Denar ne more več nadomestiti
znanj in posebnih sposobnosti strokovnjakov. Če ne bo zanimivih
delovnih mest in primernega plačila, država ne bo mogla zadržati
procesa bega možganov, je bil prepričan. V državnem svetu je
bilo že nekajkrat govor o načinu štipendiranja, nazadnje je prišla
pobuda za javno razpravo s strani industrije. Podan je bil tudi
predlog, da se na državni ravni ustanovi sklad, iz katerega bi
črpali sredstva za spodbujanje najboljših študentov in učencev.
Izjemnega pomena je za Slovence tudi šolanje v tujini, saj bi
dobro izšolani strokovnjaki, ki bi imeli obenem tesne stike s tujimi
strokovnjaki, slovenskemu gospodarstvu zagotovo koristili.
Ob koncu je še navedel, da bi država, ko gre za prioritete, morala
vzeti za zgled Japonsko, ki je v času največje recesije ves denar
vložila v šolstvo. Rezultati, ki jih ves svet danes vsaj delno pozna,
pa pričajo, da je bila tovrstna naložba najpametnejša.

Ina Sotlar, dijakinja Gimnazije Litija, je predstavila nekatere
vidike opravičevanja polnoletnih dijakov od odsotnosti pri pouku.
Polnoletnost je meja, ko vsakdo dobi volilno pravico, lahko opravlja
vozniški izpit in postane polnopravni državljan, z vsemi pravicami
in dolžnostmi. Posledično pa se pojavi vprašanje, ali je dovolj zrel,
da bo odgovoren do svojih pravic in jih ne bo izkoriščal, je navedla.
Zrelost namreč temelji na praktičnem obvladovanju moralnoetičnih vrednot. S temi dejstvi so se dijaki srečevali ob pripravi
osnutka o samostojnem opravičevanju polnoletnih dijakov, je še
pojasnila.

polnoletni dijaki opravičevati sami in ali bi po vašem mnenju ob
tem prihajalo do zlorab?" 42 dijakov je odgovorilo pritrdilno na prvi
del vprašanja, od tega jih 31 meni, da bi prihajalo do zlorab, 4
menijo, da ne bi prihajalo do zlorab ter 7, da bi morda prihajalo do
zlorab. Le 10 dijakov je bilo mnenja, da se kljub polnoletnosti ne bi
smeli opravičevati sami, kar 9 od teh jih je mnenja, da bi prihajalo
do zlorab.
Med vzroki, ki so jih dijaki navedli v prid dejstvu, da bi se morali
opravičevati sami, so navedli naslednje: dovolj so zreli, da sami
odločajo; dovolj so odgovorni; po zakonu so odgovorni za svoja
dejanja; ker so polnoletni, pomeni, da so odrasli; sposobni so
prevzeti odgovornosti; seznanjeni so s posledicami zlorab; kot
bodoči intelektualci znajo razumno razmišljati; njihov problem je,
če si uničijo uspeh in izobrazbo; opravičila si že pišejo sami. Med
vzroki, ki so jih navedli kot protiargument pisanju opravičil pa so:
prišlo bi do izkoriščanja te pravice; starši bi izgubili nadzor nad
svojimi otroki; tisti, ki nimajo samodiscipline, bi prenehali obiskovati
pouk; ob izostankih bi težko predelali zamujeno snov; večina jih z
18. letom še ni dovolj zrela; večino dijakov še preživljajo starši, ki
morajo prevzeti vso odgovornost za dijaka; izogibali bi se preverjanju znanja; v primeru izostajanja bi se jim poslabšal uspeh.

Julija Kmetlč, dijakinja Gimnazije Litija, je nadaljevala misli
predhodnice in povedala, da se mnogo dijakov odloči za
neopravičeno izostajanje od pouka zaradi bojazni pred ustnim
izpraševanjem in s tem slabe ocene, v nekaterih primerih pa zgolj
zaradi nesimpatij do predmeta ali profesorja. Večina profesorjev
je mnenja, da je treba takšno početje sankcionirati, vendar pa se
tudi večina dijakov strinja, da izostajanje brez pravih razlogov ni
opravičljivo, še posebej v primeru lenobe in nezainteresiranosti
dijaka. Mnogi se tolažijo s tem, daje bolje imeti nekaj neopravičenih
ur namesto nekaj nezadostnih ocen, je menila. Projektna skupina
je opravila anketo, rezultat pa je pokazal, da je težko najti kompromisno rešitev, ki bi bila v dobro dijakov in profesorjev. Dijaki so
večinoma mnenja, da veljavni pravilnik popolnoma zadovoljivo
rešuje problem izostajanja od pouka, saj je šola ustanova, ki ima
določena pravila, ki jih morajo dijaki spoštovati. Zrelost dijaka je
pri opravičevanju ključnega pomena, je menila, saj bo kazen na
odgovornega dijaka, ki se zaveda svojih napak, vplivala pozitivno.
Večje vprašanje se pojavlja pri dijakih, ki se z izostajanjem od
pouka ponašajo. Pri teh bi morali biti profesorji še posebej pozorni
in v primeru dijakove odsotnosti poklicati starše, je menila.

Drugo vprašanje se je glasilo: "Zakaj dijaki najpogosteje neopravičeno zaostajajo?" 9 dijakov meni, da je šolski red prestrog, 35
jih meni, da zato, ker se jim ne ljubi obiskovati pouka, 11 dijakov
pa je mnenja, da zaradi strahu pred ustnim preverjanjem znanja.
Logajeva je zaključila z analizo tretjega vprašanja, ki se je glasilo:
"Ali ste že kdaj ponaredili opravičilo?". 40 dijakov je odgovorilo
nikalno in 8 pritrdilno.

Kot poseben problem so v anketi obravnavali opravičeno in
neopravičeno izostajanje polnoletnih dijakov. Ko dijak dopolni 18
let, lahko sam odloča o šolanju, sam podpisuje dokumente in si
potencialno lahko sam piše opravičila. Vendar pa se tu pojavi
vprašanje, ali je že osvojil sistem moralnih vrednot, ali pa samo
izkorišča svoje prednosti in položaj, je opozorila. Večina dijakov
se zaveda, da bi nekontrolirano izostajanje pripeljalo do velike
neorganiziranosti in zapletov ter nenazadnje tudi do lastnega
neuspeha.

Tadej Slapnik, sekretar poslanske skupine Stranke mladih
Slovenije, je glede problematike opravičevanja dijakov dejal, da
je največji preskok v mišljenju tistega, ki se šola, na prehodu iz
gimnazije na študij. Dijak, ki si v času gimnazijskih let ni pridobil
odgovornosti, bo imel kot študent najverjetneje velike probleme.
Zato je predlagal, da bi že v proces gimnazijskega izobraževanja
uvedli pripravo dijakov na samostojno in odgovorno razmišljanje
in vedenje. Razumna presoja pomembnosti šolanja je namreč
ključnega pomena za uspešno poklicno pot, je zaključil.

Kmetičeva je zaključila z mislijo, da je malo dijakov, ki bi zares
pošteno pisali svoja opravičila, saj bi jih večina podlegla skušnjavi
ponujene neodvisnosti, zato je boljša in primernejša rešitev, da
do konca srednjega šolanja dijaku pišejo opravičila starši.

Dr. Ivan Kristan se je strinjal, da sta situaciji, v katerih se znajde
dijak in nadalje študent, popolnoma različni. Menil je, da je potrebno
v procesu šolanja privzgajati odgovornost, poleg tega pa v primeru
pogostih izostankov od pouka preveriti vzroke. Dejal je, da bi bilo
vprašanje izostajanja od pouka potrebno uvesti v delo svetovalnih
služb, v kolikor le-te obstajajo.

Mateja Sladič, dijakinja Gimnazije Litija, je glede opravičevanja
polnoletnih dijakov dodala, da le-to temelji na dijakovem značaju
in odnosu do šole in profesorjev. Starši naj bodo še naprej
odgovorni za opravičila svojega otroka, vse dokler ta ne konča
šolanja. Če dijak ne pride k pouku in njegove odsotnosti starši
predhodno ne sporočijo v šolo, naj bo profesor tisti, ki bo pri
starših ali skrbnikih preveril upravičenost odsotnosti, je menila.
Tako bi razrešili tudi mnoge psihične težave dijakov, ki zaradi
strahu izostajajo od pouka, pa tega njihovi starši ne vedo. Dijaki
so premalo seznanjeni s pravico, da lahko ob negativni reakciji
profesorja poiščejo pomoč ravnatelja. Kazni so vzgojne in potrebne
ko gre za dijake, ki se pouku izogibajo iz neobjektivnih razlogov,
je sklenila svoj prispevek.

Dr. Zoltan Jan, državni svetnik, je pojasnil, da imajo v nekaterih
evropskih državah zelo dobro izdelan sistem kontrole prisotnosti
pri pouku.
V Nemčiji je posebej v poklicnih šolah strogo določen program
dovoljenih ur odsotnosti.Če dijak prekorači kvoto ur, je pojasnil, je
dolžan hoditi k pouku popoldan, da nadoknadi zamujeno, saj gre
za veliko število ur praktičnega dela. V primeru, da dodatnih nalog
in projektov ne izdela, ne more nadaljevati semestra.
V Italiji je standard znanja manj oprijemljiv in neopravičene ure
beležijo statistično. Najhujša kazen, ki jo dijak lahko dobi, je
izključitev iz šole za tri, pet ali sedem dni. Te vrste kazni imajo
naslednji pomen: če je bil dijak v šolskem letu odsoten več kot
določen odstotek vseh ur, ne more izdelati letnika in to ne glede
na ocene. Dijakom torej ni v interesu, da so izključeni od pouka.
Polnoletni dijaki se v Italiji opravičujejo sami, vendar spet do tistega

Katja Logaj, dijakinja Gimnazije Litija, je spregovorila o rezultatih ankete, ki sojo člani projektne skupine izvedli med polnoletnimi
dijaki. Vzorec je obsegal 52 dijakov.
Prvo vprašanje ankete se je glasilo: "Ali mislite, da bi se morali
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števila ur, ki je dovoljeno pred izključitvijo iz letnika.

gre le za izobraževalno nalogo, potem lahko na ustreznem
ministrstvu postavijo le standard znanja, razpišejo roke za preverjanje znanja, datume za razgovore s profesorji, datume za
opravljanje določenih vaj in morda nekaj predavanj. Če pa gre tudi
za vzgojno funkcijo šole, je treba postaviti pravila in mehanizme
za izvajanje pravil, je prepričan Logaj. Statistično vodenje evidence prisotnosti je zgolj suhoparno administrativno delo, vzgoja
pa je sistem gradnje vrednot in oblikovanja osebnosti, ki ga gradimo
vse življenje. Dijakom je predlagal, naj ne razmišljajo toliko o meji
18 let in osebni izkaznici, temveč naj gradijo na sistemu medsebojnega zaupanja s starši in profesorji. Zato, je dejal, na Gimnaziji
Litija razmišljajo o uvedbi mentorstva za dijake.

V Združenih državah Amerike je sistem zagotovo najstrožji. V
primeru, da policist v času pouka sreča na cesti, v lokalu ali trgovini mladoletnika, je dolžan preveriti njegovo identiteto, je navedel.
Takšen sistem zavor preprečuje tudi hujše oblike nevarnosti zaradi
izostajanja od pouka, kot so uživanje drog, alkohola, kraje in
delikventnost.
Problem izostajanja od pouka je prav gotovo povezan tudi z
obremenjenostjo profesorja, je menil. Tudi ti so zaposleni z delom;
zanje predpisovanje dodatnih obveznosti učencem, ki so veliko
odsotni, pomeni dodatno delo. Ne vprašamo se, je dodal, kaj ti
učenci v času odsotnosti delajo, ali morda kradejo, so nasilni ali le
nezainteresirani.

Svoj prispevek je sklenil z mislijo, da so tudi izsledki ankete
pokazali na pomanjkanje splošnih vrednot pri dijakih, ki pa jih je
za odgovorno življenje potrebno izgraditi.

Zaključil je z mislijo, naj tudi dijaki v primeru težav pristopijo k
profesorju, ki jim bo z veseljem svetoval, saj je strokovno usposobljen pedagoški delavec.

Profesor Damjan ŠTRUS je sejo zaključil z naslednjimi sklepi:
Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je poudaril, da je v
času, ko je bil tudi sam ravnatelj, naletel na mnoge težave, s
katerimi se srečujejo profesorji. Ti so mu skušali pojasniti, da je
izjemno težko posredovati snov dijakom, ki so odsotni od pouka,
kaj šele pričakovati, da bodo snov razumeli. Zato je tudi sam
razmišljal, da bi bilo potrebno sistem opravičevanja krepko
pretehtati in ga izoblikovati tako, da bo primeren za dijake, pa tudi
za profesorje.

1. Sistem štipendiranja odpira mnoga vprašanja. Projektna
skupina predlaga, da vladna služba, ki je pristojna za
štipendijsko politiko, do začetka novega šolskega leta pripravi
primerjalno analizo štipendiranja v zahodnoevropskih
državah.
2. Zoisova štipendija mora biti nagrada za uspešnost in ne
socialna pomoč dijakom. Sedanji način štipendiranja Zoisovi
štipendiji ne daje zastavljenega pomena in vrednosti.

Dušan Štrus, študent pravne fakultete, je uvodoma priznal,
da nima toliko življenjskih izkušenj kot predhodni govorci, vendar
pa ima to prednost, da njegov prehod iz gimnazije na fakulteto ni
tako oddaljen. Zato je iz svojih izkušenj navedel, da je težko
določiti, kdaj postane oseba dovolj zrela, da odgovarja za svoja
dejanja. Mladim bi bilo treba predvsem pojasniti, je nadaljeval,
kakšne odgovornosti in obveznosti nalaga institut polnoletnosti.
Mnogi problemi postanejo veliko manjši, če bi se o njih pogovarjali
s starši, profesorji ali starejšimi pripadniki iste generacije. Prenekateri mladostniki imajo določene zavore in zato pogovor ne steče,
je menil. Profesorji ne morejo in ne smejo biti tisti, ki dijaka prisilijo,
da dokonča šolanje, ta občutek odgovornosti bi morali dijaku
privzgojiti, če ga ne razvije sam.

3. Anketni vprašalnik o opravičevanju izostankov polnoletnih
dijakov naj se pošlje na izbrane gimnazije in srednje šole,
nato pa se opravi temeljita analiza mnenja dijakov, ki bo osnova
za nadaljnjo razpravo. Hkrati bo raziskava pokazala, ali je
smiselno dati pobudo za spreminjanje zakonodaje na področju
opravičevanja izostankov polnoletnih dijakov.

Ob koncu se je zahvalil vsem prisotnim za pozornost. Poudaril je,
da bo projektna skupina celotno gradivo raziskave ter predloge
in sklepe razpravljavcev prve seje državnega sveta mladih
oblikovala v zbornik ter poslala v državni svet najkasneje do 30.
maja 2001. Izrazil je optimizem ob opravljenem raziskovalnem
delu in se za prispevke zahvalil vsem sodelujočim.

Vinko Logaj, ravnatelj Gimnazije Litija, je zbranim postavil
retorično vprašanje, kakšno nalogo naj ima institucija šole? Če
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