Zapisnik okrogle mize Medgeneracijski pogovori o delu
parlamenta in lokalne samouprave
Dne 10. 2. 2017 smo v prostorih Kulturnega doma Luče izvedli okroglo mizo z naslovom Medgeneracijski pogovori o delu parlamenta in lokalne samouprave, ki je potekala v okviru
projekta Mostovi za Evropo, pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije (ZDUS) in katera
je sofinancirana s strani Erasmus +.
Na okrogli mizi smo se z učenci 8. in 9. razredov pogovarjali o delovanju parlamenta, o delu
poslancev (Marija Antonija Kovačič, DeSUS) in delovanju lokalne samouprave (občin).

Udeleženci okrogle mize
Okrogle mize se je udeležilo 16 učencev in učenk OŠ Gornji Grad in OŠ Luče, ga. Marija A.
Kovačič, poslanka DZ (DeSUS), župan Luč, g. Ciril Rosc, podpredsednica Zveze društev
upokojencev Slovenije, ga. Vera Pečnik ter 7 članov skupine projekta Mostovi za Evropo.

Ga. Danica Vezočnik med predstavitvijo lokalne samouprave
Ga. Vezočnik je mladim predstavila državno upravo, lokalno samoupravo in način delovanja
obeh. Predstavila je vse 4 (skupaj z mediji) veje oblasti. Na kratko je predstavila tudi način
delovanja občin. Dejala je, da je Slovenija demokratična država ter da predstavnike oblasti izvoli
ljudstvo. Mladim je dejala, da bodo ob 18. letu pridobili tudi volilno pravico ter seveda pravico do
kandidiranja na volitvah. Dodala je, da je ta pravica pomembna, čeprav meni, da se je mladi
premalo poslužujejo. Meni, da s tem, ko izkoristijo volilno pravico in možnosti, ki jim jo le ta daje,
pokažejo, da so odrasli, zreli ter da jim ni vseeno, kaj se dogaja v njihovi državi. Apelirala je na
mlade, da takrat, ko jim bo ta pravica dana, da jo izkoristijo in s tem prevzamejo v roke tudi usodo
svoje države.

Govorniki okrogle mize in moderator, g. Anton Rifelj

G. Rifelj je predal besedo g. Roscu, županu Luč, ki je predstavil delovanje občin ter njihovo
občino. Dejal je, da je lokalna samouprava eden od temeljev ustavne demokracije in je zapisana
v Ustavi. Dodal je, da gre za lokalno odločanje, ki je bližje ljudem. S tem dejanjem se daje večjo
moč in odločanje ljudem, glede na skupne potrebe in interese, ki jih imajo v lokalnem okolju.
Predstavil je zgodovino lokalne samouprave, število ter velikost občin v Sloveniji. Dejal je, da je
tudi nekaj manjših občin, vendar je splošna ocena, da je lokalna samouprava znatno prispevala k
demokratizaciji in na splošno k družbenemu in gospodarskemu razvoju države. Dodal je, da za
velike in male občine veljajo isti zakoni. Meni, da Slovenija nima prevelikega števila občin v
primerjavi z drugimi državami Evropske unije. Dodal je, da v Sloveniji občine upravljajo z manj kot
10 % BDP (bruto domači proizvod), drugod pa z okoli 37 % BDP. Dejal je, da so uspešne države
tiste, ki imajo čim več odločanja na lokalnem nivoju. Meni, da je reforma lokalne samouprave
prispevala k uspešni zgodbi razvoja Slovenije. Dodal je, da so občine v zadnjih letih edine
sposobne črpati evropska sredstva, za razliko od države, s svojimi službami. Predstavil je nekaj
statističnih ter drugih podatkov občin Zgornjesavinjske doline. Omenil je, da je Občina Luče po
površini največja izmed vseh občin v Zgornjesavinjski dolini. Predstavil je delovanje, organe ter
financiranje občin. Poudaril je, da je pomembno tudi povezovanje občin.

G. Ciril Rosc, župan Luč, med predstavitvijo
Ga. Kovačič je predstavila organe Državnega zbora, njihovo delovanje ter samo delo poslancev
Državnega zbora. Na kratko je predstavila Ustavo Republike Slovenije. Mlade je povabila na
ogled Državnega zbora. Omenila je tudi Državni svet, ki je v isti zgradbi. Predstavila je koalicijo in
opozicijo, same seje Državnega zbora, odbore in način poteka sprejema določenih zakonov.
Dejala je, da lahko seje trajajo cel teden ter pozno v noč. Dodala je, da lahko ena točka traja tudi
do 7 ur. Omenila je, da imajo že določen letni razpored dela oz. urnik dela Državnega zbora.
Meni, da se včasih zakoni prehitro sprejemajo in imajo nato v lokalni skupnosti težave zaradi
tega. Poudarila je, da je neodgovorno, da se poslanci ne udeležujejo sej. Dejala je, da sama
pokriva finance, kulturo, zdravstvo ter je članica preiskovale komisije o ugotavljanju zlorab v
slovenskem bančnem sistemu. Predstavila je tudi Poslovnik Državnega zbora. Ga. Kovačič je še
poudarila, da si želi, da mladi ostanejo v Sloveniji in si tu ustvarijo življenje.

Ga. Marija Kovačič, poslanka DZ (DeSUS) med predstavitvijo
Ga. Pečnik je omenila sodelovanje z Mladinskim svetom Slovenije in to, da se le ti skupaj z Zvezo
društev upokojencev Slovenije trudijo za stabilnost Demografskega sklada ter za izboljšanje
položaja mladih. Dodala je, da si mladi verjetno želijo možnost brezplačnega študija kot so to
imeli tudi starejši. Dejala je, da si starejši izjemno prizadevajo za ohranitev brezplačnega šolanja
ter za razvoj gospodarstva, da bi imeli mladi službe. Poudarila je, da se moramo vsi skupaj boriti
za pravice mladih.
G. Jezernik je na kratko predstavil svojo izkušnjo študija v Veliki Britaniji in dela v tujini.
Po končanih predstavitvah je bil čas za razpravo. Mladi so govornike povprašali glede različnih
tem. Vprašanja so bila glede nadaljevanja mandata ga. Kovačič, glede sredstev za mlajše in
starejše v Občini Luče ter glede športnih igrišč v Občini Luče.

G. Rifelj se je na koncu vsem prisotnim zahvalil za sodelovanje in zaželel mladim, da se modro
odločijo, da vztrajajo pri svoji odločitvi ter jim zaželel obilo uspehov.
Zapisala: Anja Šonc

