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Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 

državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz 

njegove pristojnosti 

Mnenje državnega sveta ob obravnavi predloga zakona o sistemu plač 

v javnem sektorju - prva obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 73. seji, dne 20. 2.2002, ob 
obravnavi predloga zakona o sistemu plač v javnem sektorju - 
prva obravnava, sprejel 

SKLEP 

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

MNENJE 
k predlogu zakona o sistemu plač v Javnem sektorju - 

prva obravnava 

Državni svet je ob obravnavi predloga zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju predlagal, da predlagatelj predloži Državnemu 
zboru Republike Slovenije predlog zakona v drugi obravnavi šele, 
ko bo dosežen konsenz med socialnimi partnerji o temeljnih 
rešitvah sistema plač v javnem sektorju. 

Državni svet ugotavlja, da predlagatelj ob predložitvi predloga 
zakona o sistemu plač v javnem sektorju v Državni zbor Republike 
Slovenije ni upošteval sklepa Državnega zbora Republike 
Slovenije, ki ga je sprejel na 19. izredni seji, dne 27. 1. 1998. Na 
osnovi tega sklepa mora Vlada Republike Slovenije pri vseh 
zakonih, katerih vsebina je povezana z vprašanji, ki se urejajo s 
kolektivnimi pogodbami ali drugimi oblikami sporazumevanja med 
socialnimi partnerji, v obrazložitvi zakona izrecno navesti, ali je 
glede teh vprašanj dosežen sporazum s socialnimi partnerji. Če 
pa ni dosežen, mora navesti, kako in koliko časa je potekalo 
usklajevanje, katera neusklajena vprašanja so odprta in kateri 
sporazumno dogovorjeni akti bi bili z morebitnim sprejemom zakona 
enostransko kršeni. 

Državni svet je v razpravi ugotovil, da predlog zakona nima 
temeljnih sestavin, iz katerih bi bilo razvidno, kako bodo plačani 
zaposleni v javnem sektorju. Državni svet tudi ugotavlja, da bo 
določitev plačnih razredov po tarifnih skupinah možna šele za 
drugo obravnavo tega zakona na podlagi nadaljnjih pogajanj s 
sindikati, zato priloga 2 ohranja sedanja nesorazmerja med 
plačami. Predlog zakona daje vladi prevelika pooblastila tako glede 
enotne metodologije kot glede sklepanja kolektivnih pogodb ter 
pristojnosti pri določitvi osnovnih plač ravnateljev in direktorjev. 

Državni svet meni, da predlagatelj s predlogom zakona ni 
vzpostavil poenotenega plačnega sistema, ker s predlaganimi 
zakonskimi rešitvami ni odpravil porušenih razmerij po veljavnem 
zakonu. V predlogu zakona niso navedene rešitve najpomemb- 
nejših vprašanj. Tako ni določena enotna metodologija za 
uvrščanje v plačne razrede, ostaja vrsta dodatkov, delovna 
uspešnost, prav tako v prehodnih določbah ni opredeljen prehod 
iz obstoječega v novi plačni sistem. Po mnenju državnega sveta 
predlog zakona vnaša nepreglednost in netransparentnost. 

Državni svet predlaga, da se pri pripravi predloga zakona precizno 
definira, za koga naj bi zakon veljal, na podlagi česar se bo šele 
ugotovilo, da v tako postavljen sistem plač ni mogoče vključiti 
vsega, kar trenutno poimenujemo javni sektor. V definicijo javnega 
uslužbenca bomo težko vključili zaposlene v javnih zavodih, 
katerih dejavnost je pretežno samoplačniška in je tudi predmet 
vse večje decentralizacije in privatizacije, na primer zaposlene v 
javnih zavodih - domovih za starejše občane ali pa na primer 
zaposlene v Kmetijsko-gozdarski zbornici, ki ima iz državnega 
proračuna financirano samo pospeševalno službo. Prevelika 
enotnost sistema plač bo v tem pogledu pripeljala tudi do 
disfunkcijskih učinkov, še posebej če ne dopuščamo določene 
mere fleksibilnosti, ki bi omogočala prilagajanje in reševanje 
specifičnih problemov. 

Državni svet meni, da bi morali pri posrednih proračunskih 
porabnikih, za katere bi veljal zakon, določiti delež proračunskih 
sredstev v skupnih prihodkih. Na podlagi tega deleža bi zakon 
lahko veljal tudi za posrednega proračunskega porabnika. 
Nelogično je namreč, da bi bil zakon obvezujoč za tiste prora- 
čunske uporabnike, ki iz proračuna pridobivajo npr. manj kot 20 
% skupnih prihodkov. 

Državni svet predlaga, da predlagatelj pripravi dodatna pojasnila 
o ureditvi plač javnih uslužbencev v bolj primerljivih državah kot 
je Nemčija; torej naj predstavi npr. Finsko ali Dansko. 

Državni svet tudi ocenjuje, da predlagatelj z uvedbo 68 plačilnih 
razredov ne bo dosegel temeljnega cilja, to je poenotenja sistema 
plač v javnem sektorju. Dovolj bi jih bilo samo 14, drugače bo novi 
zakon ponovil situacijo iz veljavnega zakona. 

Državni svet predlaga, da naj predlagatelj do druge obravnave 
precizneje določi vse elemente sistema plač in konkretno opredeli, 
kaj bo urejeno s kolektivnimi pogodbami. Predlog zakona navaja 
tudi številne podzakonske akte, ki pa bi morali biti izdelani do 
druge obravnave zakona, da bo možno oceniti konkretizacijo 
posameznih členov predloga zakona, posebej enotno metodologijo 
po 11. členu zakona. Iz vseh treh prilog k predlogu zakona ni 
razviden prehod iz veljavnega v nov plačni sistem v javnem 
sektorju, saj je priloga 2 le poskus določitve možnih razponov 
med najnižjo in najvišjo osnovno plačo po posameznih poklicnih 
skupinah za zaposlene v javnem sektorju. Ker so sestavni del 
zakona, jih je potrebno oblikovati in s tem določiti osnovne plače 
zaposlenih v javnem sektorju. 

Državni svet meni, da ni realna ocena predlagatelja, da zakon ne 
bo zahteval dodatnih proračunskih sredstev. Zakon namreč 
predvideva, da se plače ne bodo znižale oziroma bodo ostale na 
istem nivoju tako dolgo, dokler ne bo dosežena uskladitev z 
zakonom. Istočasno naj bi se po novem zakonu uravnavala 
nesorazmerja med plačami, kar jih bo po mnenju državnega sveta 
v marsikaterem primeru tudi povečalo. 
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Državni svet je oblikoval naslednje konkretne pripombe: 

2. člen 

V 2. členu je potrebno dodati definicijo javnega uslužbenca. 

6. člen 

V 6. členu naj se v plačni skupini E "delovna mesta v zdravstvu" 
določi tudi za zaposlene v zdravstveni negi, tako kot za zdravnike, 
posebna poklicna skupina "delavci v zdravstveni negi", ker 
predstavljajo največjo poklicno skupino v zdravstvu (13.500 zapo- 
slenih). Poleg tega pa je medicinska sestra in medicinska sestra 
- babica že sedaj opredeljena kot posebna poklicna skupina v 
mednarodni klasifikaciji poklicev in v mednarodni konvenciji št. 
149, ki jo je ratificirala tudi Slovenija. Ob tem državni svet opozarja, 
da ta konvencija zahteva za zaposlene v zdravstveni negi 
poseben status. 

10. člen 

Kriteriji za določitev osnovne plače ravnateljev in direktorjev naj 
bodo določeni z zakonom, ne pa prepuščeni vladi oziroma pristoj- 
nim ministrom. 

12. člen 

V četrtem odstavku 12. člena in v nadaljnjih členih naj se za 
besedami "s kolektivno pogodbo dejavnosti" dodajo besede 
"oziroma s poklicno kolektivno pogodbo". S predlagano dopolnitvijo 
bi bilo omogočeno, da se uvrščanje delovnih mest v plačilne ra- 
zrede in urejanje drugih zadev opravi tudi s poklicno kolektivno 
pogodbo, kar je že dosedanja praksa. 

13. člen 

Člen govori o povečanju oziroma zmanjšanju osnovne plače, pri 
čemer pa je tekst "določena večja ali manjša obremenjenost od 
normirane delovne obremenjenosti" preveč splošen in ni možno 
ugotoviti, za kaj tu gre in kdo bo lahko kontroliral izvajanje v 
praksi. 

19. člen 

V 19. členu naj se doda nov odstavek, ki se glasi: 
"V primeru, da se za isto delovno mesto spremeni zahtevana 
stopnja izobrazbe, zaposleni obdrži število napredovanj, ki jih je 
že dosegel." 

Ob spremembi šolske zakonodaje je namreč prišlo do ukinitve 
višješolskega programa in uvedbe visokih strokovnih šol v okviru 
univerze. Tako je bil ukinjen tudi višješolski program za usposab- 
ljanje medicinskih sester, ki ga je nadomestil visokošolski strokovni 
program. Za delovna mesta višjih medicinskih sester se tako po 
novem zahteva visoka strokovna izobrazba. Višje medicinske 
sestre, ki so se došolale in dosegle visoko strokovno izobrazbo, 
tako ostajajo na istem delovnem mestu. S predlagano dopolnitvijo 
19. člena pa bi tem sestram omogočili, da obdržijo število 
napredovanj, ki so jih že dosegle kot višje medicinske sestre. V 
nasprotnem primeru bi se tem medicinskim sestram plača znižala. 

20. člen 

Ta člen določa obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti; gre 
za 5 odstotkov. Ne ve pa se, kako se bodo razporejala sredstva, 
ki jih bodo uporabniki pridobili z racionalizacijo iz prejšnjega leta, 
ali iz poslovanja na trgu ali na kakšen drug način. Enkrat letno 
izplačilo nagrade za delovno uspešnost bo povzročilo vrsto težav 
(izplačevali se bodo veliki zneski, zmanjšala se bo diferenciacija). 

22. člen 

Člen navaja vrsto dodatkov, ki veljajo že v sedanjem sistemu 
plač in se samo prenašajo v novega, kar ni primerno glede na 
vzpostavitev plačnih razredov. Dodatki za specializacijo, magisterij 
ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta, so lahko 
nelogični. Enako velja za dodatek na dvojezičnost. 

33. člen 

Predlagatelj je v tem členu uporabil izraze, ki so nepoznani 
(koordinacija sindikatov javnega sektorja, reprezentativna zdru- 
ženja lokalnih skupnosti). 

37. člen 

Državni svet ocenjuje, da je definicija tega člena protiustavna, saj 
so sicer plače tajne in bi bilo potrebno vsaj opredeliti, kateri del 
plač je javen. 

49. člen 

Državni svet predlaga črtanje tega člena iz naslednjih razlogov: 

zakon se bo glede na 54. člen pričel uporabljati s 1.1.2004. Po 
mnenju državnega sveta nikakor ni možno, da posega v 
pravico, ki je določena s sedaj veljavnim zakonom o razmerjih 
plač v javnem sektorju; ta določa, da znašajo sredstva za 
delovno uspešnost 3 % skupnih sredstev za plače; 

- 53. člen določa, da zakoni in podzakonski akti, ki so v 
nasprotju z novim zakonom, prenehajo veljati s pričetkom 
uporabe obravnavanega zakona, čeprav bo zakon o razmer- 
jih plač veljal še do 1.1.2004, kar ponovno pomeni, da določba 
49. člena ni ustrezna; 

- določitev 2 % letnih sredstev za osnovne plače za delovno 
uspešnost je potrebno temeljito analizirati. Državni svet namreč 
ocenjuje, da se pri krčenju sredstev za delovno uspešnost 
ne bo izvajalo nagrajevanje niti v minimalni meri. Pri tem pa 21. 
člen daje možnost za izplačilo delovne uspešnosti celo v 
višini do dveh osnovnih plač zaposlenih ali funkcionarjev; 

nesprejemljiva je rešitev, da se obseg sredstev za delovno 
uspešnost usklajuje s proračunskimi možnostmi. Če zakon 
določa celoten plačni sistem, ta del plač ne more biti odprt in 
podvržen proračunskemu gibanju. Pri tem pa ni jasno ali gre 
za proračunske možnosti na državnem ali tudi na lokalnem 
nivoju; 

- člen ne določa, za koga naj bi navedena omejitev veljala. Po 
mnenju državnega sveta prav gotovo ne more veljati za 
posredne proračunske porabnike. 
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50. člen 

Državni svet predlaga črtanje tega člena iz naslednjih razlogov: 

predlog zakona posega na področje plač od 1.5.2002, čeprav 
naj bi bil novi zakon v uporabi od 1.1.2004 oziroma po mnenju 
državnega sveta do meseca maja še niti ne bo začel veljati; 

- državni svet meni, da mora biti rešen celotni sistem financiranja 
kolektivnega prostovoljnega zavarovanja, saj bi v nasprotnem 
primeru ponujena rešitev pomenila samo začetek tega zavaro- 
vanja, v nadaljevanju pa sredstva niso zagotovljena; 

- državni svet tudi meni, da zakon ne more odvzemati že dogo- 
vorjenega dela plače tistim, ki se iz kakršnegakoli razloga ne 
bodo vključili v sistem kolektivnega prostovoljnega pokoj- 
ninskega zavarovanja; 

- nikjer ni določeno, kako se bodo spoštovale obveznosti, ki jih 
je Republika Slovenija sprejela z zakoni (npr. zakon o organi- 
zaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) in kolektivnimi 

pogodbami, uveljaviti pa bi jih morala v mesecu maju leta 
2002. 

51. člen 

Državni svet predlaga, da se opredeli, kaj konkretno pridobijo 
zavarovanci z definicijo "pravica do izplačila odkupne vrednosti 
enot premoženja", ker je popolnoma nejasno, kaj je mislil predla- 
gatelj. 

Državni svet meni, da gre za materialne posledice, ki morajo biti 
jasne tako z vidika pravic kot tudi sredstev. 

53. člen 

Državni svet meni, da morajo biti točno navedeni zakoni in podza- 
konski akti, ki bodo s sprejemom oziroma uveljavitvijo novega 
zakona prenehali veljati. 

Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču - 

zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije 

za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 
...       .          

* 

Sklep državnega sveta v zvezi z zahtevo za oceno ustavnosti tarifne številke 1 in tarifne 

številke 2 zakona o sodnih taksah 

Na podlagi prvega odstavka 86. člena poslovnika državnega sveta 
(Ur. I. RS, št. 44/93 in št. 14/99) je Državni svet Republike Slovenije 
na 73. seji, dne 20.2. 2002, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije je na 55. seji, dne 19. 7. 2001, 
sprejel zahtevo za oceno ustavnosti tarifne številke 1 (peti in 
šesti odstavek) in tarifne številke 2 (šesti in sedmi odstavek) 
zakona o sodnih taksah. 

Državni svet ugotavlja, da je Državni zbor Republike Slovenije s 
sprejemom sprememb in dopolnitev zakona o sodnih taksah na 
seji, dne 13. 11. 2001, črtal določila navedenih tarifnih številk in 
tako izenačil višino sodnih taks v gospodarskih in pravdnih sporih. 

Glede na to državni svet s tem sklepom seznanja Ustavno sodišče 
Republike Slovenije, da z uveljavitvijo zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o sodnih taksah (Ur. I. RS, št. 93/2001) nI več 
razlogov za vztrajanje na vloženi zahtevi za oceno ustavnosti in 
zakonitosti navedenih tarifnih številk. 

Zahteva državnega sveta 
za začetek postopka za 
oceno ustavnosti omenjenih 
tarifnih številk zakona o 
sodnih taksah je objavljena 
v Poročevalcu državnega 
sveta, št. 8/2000 
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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 gospodarstvo k Poročilu o izdvajanju sredstev in namenski porabi 

sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje 

avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.2001 do 30.6.2001   

Komisija za gospodarstvo je na 64. seji, dne 19. 2. 2002, 
obravnavala Poročilo o izdvajanju sredstev in namenski porabi 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.2001 do 
30.6. 2001. 

korektno. V končnem poročilu za leto 2001 pa komisija pričakuje 
tudi podatke o celotni zadolženosti, ki izhaja iz izvajanja cestnega 
programa, in o dinamiki odplačevanja tega dolga. 

Komisija je bila seznanjena z delnim poročilom in ga ocenila kot Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Predlogu letnega plana 

razvoja in vzdrževanja avtocest za leto 2002   

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na 
53. seji, dne 26.3.2002, obravnavala Predlog letnega plana razvoja 
in vzdrževanja avtocest za leto 2002. 

Uvod v razpravo sta podala Anton Šajna, državni sekretar v 
Ministrstvu za promet, in Abdon Peklaj, predstavnik DARS d.d. 

Komisija je po razpravi oblikovala mnenje, v katerem ugotavlja, 
da se program in njegovo uresničevanje končno približujeta, torej 
da je realnejše načrtovanje izgradnje AC križa v Sloveniji. V tem 
smislu sprejema predlagano prioriteto in pričakuje, da se bo 
uresničevala v skladu z zapisanim. 

Člani komisije pa so imeli vrsto vprašanj, ki so se nanašala na 
načrt in izgradnjo v letu 2002: 

2. Ob načrtovanju in izgradnji AC križa pa ostaja problem 
nekaterih magistralnih povezav, ki so izjemnega pomena za 
enakomeren regionalni razvoj Slovenije. Problem je magistralna 
cesta, imenovana Keltika, ki pomeni povezavo velikega dela 
severne Primorske s centralno Slovenijo. Enako velja za 
povezavo Bele Krajine z Novim mestom in cesto, ki bi poveza- 
la slovensko Koroško z AC sistemom pri Arji vasi. Ostaja tudi 
problem obvoznice ob Pragerskem, saj je mesto brez nje 
velik del dneva razdeljeno na dva dela. 

3. Zastavlja se tudi vprašanje zaostajanja izgradnje hitre ceste 
preko Rebernic, reševanja zamaška pred Koprom ob odprtju 
AC do Ankarana leta 2005, neodprtja že zgrajenega priključka 
na Razdrtem in morebitnega priključka na Verdu za razbreme- 
nitev Vrhnike. 

1. Zastavlja se vprašanje nadaljnjega financiranja AC programa, 
če se upošteva informacija, da se že sedaj vsa sredstva, 
pridobljena iz cestnin, porabijo za vračanje dosedaj najetih 
kreditov. Kakšen je načrt pridobitve dodatnih privatnih (tujih 
ali domačih) sredstev? 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi - skrajšani postopek 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 
52. seji, dne 13. 3. 2002, obravnavala predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (EPA 
456-III), ki gaje Državnemu zboru Republike Slovenije predložila 
v obravnavo in sprejem Vlada Republike Slovenije. 

Po daljši razpravi, v kateri sta predstavnika Zveze občin Slovenije 
in Skupnosti občin Slovenije dala tudi pisne predloge, je komisija 
oblikovala naslednje mnenje: 

1. Komisija soglaša s predloženim predlogom zakona kot dobro 
osnovo za obravnavo v državnem zboru. 

2. Komisija meni, da je osnovna delitev pristojnosti in dela med 
županom in tajnikom občine sicer korektna, vendar v vsakem 
pogledu ni opredeljena dovolj jasno. Jasneje bi namreč morala 
biti potegnjena ločnica med županovim "usmerjanjem" in 
tajnikovim "vodenjem" občine. Predlog bi moral odgovoriti na 
vprašanje, kdo od obeh, predvsem materialno, odgovarja za 
odločitve na nivoju občine. 
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3. V predlogu zakona povzročata nerazumevanje tudi termina 
"združenje" in "skupnost". Ti dve instituciji bi morali bolj jasno 
razmejiti oziroma zanje najti ustreznejše nazive. 

zadeve, da začne s strpno strokovno in politično razpravo o 
zakonu v celoti. Vzporedno mora pripraviti in uskladiti vsaj še 
zakon o financiranju občir). 

4. Komisija ugotavlja, da gre tokrat za že osmo novelo zakona, 
kar verjetno pomeni, da znotraj zakona lahko prihaja do 
neusklajenosti. Komisija svetuje Ministrstvu za notranje Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o političnih strankah - skrajšani postopek  

Komlsi|a za politični sistem je na 68. seji, dne 11.3. 2002, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o političnih strankah (EPA 438-III), ki ga je Vlada Republike 
Slovenije predložila v zakonodajni postopek po skrajšanem 
postopku. 

Člani komisije so opozorili na diskriminatorno rešitev zakonskega 
predloga, kajti tujec iz države članice EU bo po tem predlogu 
zakona lahko nakazoval denar političnim strankam v Republiki 
Sloveniji, medtem ko strankarsko nevezan slovenski državljan, 
ki živi v tujini, tega ne more storiti. 

Člani komisije so tudi pozdravili spremembe, ki bodo na lokalni 
ravni omogočile političnim strankam normalno delovanje, kajti 
političnim strankam mora biti zagotovljena čim višja stopnja 

svobode pri medsebojnem delovanju, podporo pa morajo uživati 
tudi pri svojih dejavnostih. Politične stranke se morajo vključevati 
v evropske politično izobraževalne procese. 

Komisija meni, da bi bilo primerno uporabljati v vseh predlogih 
zakonov enoten termin "državljan/-ka" držav Evropske unije", ki 
je ožji od pojma "tujec/-ka" (npr. 1. člen predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah - EPA 441-111 - 
vsebuje pojem "tujec"). 

Komisija je z navedenimi pripombami podprla predlog zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah 

in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo 

v stik z živili - skrajšani postopek   

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 44. seji, 
dne 26. 2. 2002, obravnavala predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter 
snovi, ki prihajajo v stik z živili (EPA 453-111), ki ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejem Vlada 
Republike Slovenije. 

V predstavitvi predloga zakona je državna sekretarka v Ministr- 
stvu za zdravje poudarila, da je sprememba veljavnega zakona 
pomembna, saj bo zagotovila ustanovitev Urada za živila in 
prehrano ter ureditev oglaševanja alkoholnih pijač. V obstoječem 
zakonu je v 29. členu določena obveznost ustanovitve Urada za 
prehrano pri Vladi Republike Slovenije, zato bo po predlagani 
ureditvi na novo organizirani Urad za živila in prehrano v okviru 
Ministrstva za zdravje lahko takoj začel izvajati naloge v okviru 
nacionalne prehranske politike, tako s področja zdravstvene 
ustreznosti oziroma varnosti živil kot tudi s področja prehrane. 

Ureditev področja oglaševanja alkoholnih pijač s predlaganim 
zakonom je utemeljena v določilu zakona o medijih, ki vsebuje 
generalno prepoved oglaševanja alkoholnih pijač z možnostjo 
drugačne ureditve v drugem zakonu, zato 15. člen obstoječega 
zakona dopušča možnost smiselne ureditve oglaševanja alkohol- 
nih pijač v tem predlogu zakona. 

Predlog zakona predpisuje oglaševanje alkoholnih pijač glede na 
volumenski odstotek alkohola, podobno kot v nekaterih državah 
EU. Dovoljeno je oglaševanje alkoholnih pijač, ki vsebujejo 15 in 
manj volumenskih odstotkov alkohola, na nosilcih kot so bilteni, 
katalogi in prospekti, pri čemer pa so izvzeti veliki obcestni (jumbo) 

plakati in veliki obcestni svetlobni napisi. Dovoljeno je oglaševanje 
alkoholnih pijač, ki vsebujejo 15 in manj volumenskih odstotkov 
alkohola na radiu in televiziji po 21.30 in do 7. ure zjutraj ter v 
kinematografih po 22. uri. Časovne omejitve oglaševanja na radiu 
in televiziji ter v kinematografih so potrebne zaradi zaščite otrok 
in mladoletnih oseb. 

Dovoljene so določene oblike obveščanja med poslovnimi partnerji 
in strokovno javnostjo tudi za ajkoholne pijače, ki vsebujejo več 
kot 15 volumenskih odstotkov alkohola. Dodatno je določeno, da 
so oglaševalska sporočila prepovedana v in na stavbah, objektih 
ali pripadajočih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost športa, 
vzgoje, izobraževanja in zdravstvena dejavnost. Poleg generalne 
prepovedi oglaševanja na velikih obcestnih plakatih in svetlobnih 
napisih je določena prepoved oglaševanja na panojih, tablah, 
nalepnicah, ki so od vrtcev in šol oddaljeni manj kot 300 metrov. 

Predstavnica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
pa je dejala, da so se z Ministrstvom za zdravje medresorsko 
usklajevali že pred začetkom in v času same vladne procedure, 
tako da načeloma te spremembe zakona podpirajo. Glede 
področja, ki govori o oglaševanju alkoholnih pijač, pa imajo še 
vedno generalno pripombo, da naj se 10. alinea člena 15.b, ki 
govori, da se oglaševalsko sporočilo ne sme pojavljati na panojih, 
tablah, nalepnicah ali svetlobnih napisih, ki so od vrtcev in šol 
oddaljeni manj kot 300 metrov, črta iz tega člena ali pa spremeni. 

Po izčrpni predstavitvi predlagateljev predloga zakona je komisija 
predlog zakona po skrajšanem zakonu podprla, v razpravi pa 
oblikovala naslednje konkretne ugotovitve In stališča: 
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K 7. členu (novi člen 15.b) K 18. členu 

10. alinea, ki govori o tem, da se oglaševalsko sporočilo ne sme 
pojavljati na panojih, tablah, nalepnicah ali svetlobnih napisih, ki 
so od vrtcev in šol oddaljeni manj kot 300 metrov, naj se črta ali 
spremeni tako, da se oglaševalsko sporočilo ne sme pojaviti na 
panojih, tablah, nalepnicah, svetlobnih napisih, ki so v vidnem 
polju vrtcev in šol. 

2. odstavek 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Vlada Republike Slovenije ustanovi Urad za živila in prehrano 
kot skupni organ v sestavi Ministrstva za zdravje in Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano najkasneje do 1. 1. 2003." 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije in Turistična zveza Slovenije sta 28. 

novembra 2001 pripravila posvet z naslovom NARAVNE VREDNOTE, 

KULTURNA DEDIŠČINA - VREDNOTE TURISTIČNEGA RAZVOJA 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je po uvodnem 
pozdravu v imenu državnega sveta poudaril, da so posvet organi- 
zirali zato, da bi lahko iz vseh zornih kotov, ministrstev, različnih 
organizacij, zvez, podjetij, lokalnih skupnosti, institucij in fakultet, 
sestavili mozaik vrednot turističnega razvoja Slovenije z vidika 
naravnih danosti ter kulturne dediščine. 

Dejal je, daje kulturna dediščina ključ v iskanju naše lastne identite- 
te in uveljavitve zgodovinskega spomina. Pogosto je ogrožena, 
najbolje pa jo lahko varujemo prav ljudje sami z naklonjenim javnim 
mnenjem. Za njeno ohranitev morajo skrbeti ljudje v državnih 
organih, mestih in krajih, v nevladnih in strokovnih organizacijah 
ter fundacijah. 

Kulturna dediščina ni le pogled v preteklost, temveč nam pomaga 
oblikovati tudi vizijo prihodnosti. Z izjemno bogatimi in raznolikimi 
naravnimi danostmi, z vsemi turističnimi možnostmi na majhnem 
koščku zemlje in z bogato tradicijo, za ohranitev katere si moramo 
prizadevati vsi državljani, predstavlja Slovenija edinstven biser v 
Evropi. Svoja uvodna razmišljanja je zaključil z znanim sloganom: 
"Turizem smo ljudje". 

Prof. Andre|a Rlhter, ministrica za kulturo, je spregovorila o 
muzejih in turizmu. Opozorila je na Vodnik po slovenskih muzejih, 
v katerem je zapisano, da imamo v Sloveniji 252 muzejev in 
galerij, ki vsaka na svoj način predstavlja in varuje našo kulturno 
dediščino. Od tega je 10 državnih muzejev in galerij, katerih 
ustanoviteljica je država, in 38 pokrajinskih oziroma posebnih 
medobčinskih, mestnih muzejev in galerij, katerih ustanoviteljice 
so lokalne skupnosti. Vsi pa se med seboj povezujejo in izvajajo 
javno službo za področje premične kulturne dediščine, ki je tako 
v interesu države kot v interesu lokalnih skupnosti. Vendar jih 
danes še vedno zaradi neurejene zakonodaje v celoti financira 
država oziroma ministrstvo za kulturo. Povedala je, da je v letu 
2000 vse te muzeje in galerije obiskalo milijon ljudi; od tega jih je 
bilo samo v Ljubljani 350 tisoč. V razmerju s številom prebivalcev 
je to tudi v evropskem merilu izredno visoka številka. 

Že dolgo vemo, da je uspešen tisti, ki ima in zna posredovati 
informacijo tako, da je dostopna čim širšemu krogu ljudi, ter tisti, 
ki znajo različne dejavnosti povezovati v novo kakovost. Zato 
nekateri turistični delavci, kot tudi nekateri muzealci, vztrajno 
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iščejo skupno točko interesa, kar se kaže tudi v uspešnosti 
posameznikov. 

Glede na to, da se Slovenija vedno bolj odpira svetu in da v tem 
sama vidi izjemne možnosti za razvoj turizma in z njim povezane 
muzejske dejavnosti, se je vprašala, katere in kje so tiste 
posebnosti in izjemnosti, ki bodo zanimive tudi za tuje goste in s 
katerimi jih bomo zadržali oziroma jih bomo spodbudili, da nas 
bodo pogosteje in več obiskovali in odkrivali. To so drobne 
posebnosti, ki so tako značilne za naš prostor in smo jih uspeli 
ohraniti v njihovi pestrosti in bogastvu v najmanjših lokalnih 
skupnostih, skupaj pa predstavljajo neprecenljivo bogastvo 
slovenske kulture. Ali se lahko katera od evropskih držav pohvali, 
da ima ob dvomilijonskem prebivalstvu, ki ga je po številu komaj 
za večjo evropsko prestolnico, takšno število muzejev in galerij, 
deset profesionalnih gledališč, dve operi in baleta ter številna 
neinstitucionalna združenja, festivale in prireditve, ki so vse na 
zavidljivo zelo visoki kakovostni ravni? 

Slovenija je geografsko in zgodovinsko stičišče kultur severa, 
juga, vzhoda in zahoda ter evropskih jezikovnih skupin roman- 
skega, germanskega, ugrofinskega in slovanskega porekla. Kje 
v Evropi lahko še najdemo tako pestro in bogato kulturno de- 
diščino? 

Poudarila je, da nadaljnji razvoj turizma in z njim povezane muzejske 
dejavnosti ni samo v povečevanju števila obiskovalcev, temveč v 
oblikovanju novih programov, ki jih bomo lahko ponudili vedno bolj 
zahtevnim obiskovalcem. To pa je zahtevna naloga, ki zahteva 
veliko usklajevanja, medsebojnih komunikacij in interdisciplinarnega 
dela. V programu razvoja slovenskega turizma je zapisano, da 
mora slovenska turistična organizacija povezovati vse turistične 
dejavnike in sodelovati z javnim, zasebnim in društvenim sektorjem, 
da bomo dosegli trajen razvoj in učinkovito predstavnitev sloven- 
skega turizma. Turizem se mora povezovati z izvajalci kulturnih 
programov in projektov, saj sta kultura in kulturna dediščina 
nepogrešljivi vsebinski del trženja in razvoja turizma. To izhaja tudi 
iz dejstva, da želi Slovenija postati turistična država z jasno in 
prepoznavno identiteto, ki se lahko najbolj učinkovito izraža prav 
prek kulture in kulturne dediščine. Slovenski turizem ne more le 
izrabljati domačega znanja, ustvarjalnosti in kulturne dediščine, 
ampak mora za dosego svojih ciljev vzpostaviti sodelovanje in 
bogatenje turistične ponudbe z izvajalci kulturnih programov. Zato 
je treba začrtati skupne razvojne programe na področju vključevanja 
v obnovo kulturne dediščine in njenega trženja, njenega vsebinskega 
in razvojnega vključevanja v turistično ponudbo in predstavitve 
slovenske kulture in kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo je 
določene predloge že posredovalo na ministrstvo za gospodarstvo 
in turizem, kjer tudi sicer pričakujejo konkretne programe in 
spodbude, ki bodo lahko v prid nam vsem. Pri pripravi skupnih 
projektov že sodelujejo ministrstvo za gospodarstvo in turizem, 
ministrstvo za okolje in prostor in ministrstvo za kulturo. 

Dr. Marjan Rožič, predsednik Turistične zveze Slovenije, je 
poudaril, da velik pomen posvetu daje dejstvo, da je njegov glavni 
organizator državni svet, ki postaja trdna opora civilni družbi in 
ima v skladu s svojo ustavno vlogo možnost neposredno vplivati 
na odločitve državnih tudi vladnih organov. 

Desetletni razvoj turizma v samostojni Sloveniji dokazuje, da smo 
bili uspešni povsod tam in tedaj, ko smo uspeli turistično ponudbo 
oblikovati, predstaviti in tržiti kot naš izvirni turistični proizvod. 
Turistični delavci v celoti, še posebej tisti, združeni v turistični 
društveni organizaciji, smo si v tem obdobju prizadevali, da turizem 
vedno bolj uresničujemo kot družbeno gibanje, snovali smo vedno 
nove pobude in predloge za razvoj turizma in skušali doseči, da 

ljudje turizem sprejmejo kot način življenja in razvojno priložnost. 
Zato smo v Sloveniji proglasili leto turizma, leto športa v turizmu, 
leto kulture v turizmu, dve leti smo namenili slovenski kulinariki in 
vinu v turizmu, zdaj pa smo sredi projekta Naravne vrednote, 
kulturna dediščina in turizem 2001-2002, katerega pokrovitelj je 
predsednik države Milan Kučan. 

Pri pripravi tega projekta smo izhajali iz vsebine etičnega kodeksa 
v turizmu, ki ga je sprejela Svetovna turistična organizacija, in iz 
spoznanja, da je turizem sam po sebi kulturno dejanje, saj je 
pogojen z bogastvom naravnih in kulturnih vrednot, in da so 
osnova turizma ljudje kot gostitelji in ljudje kot gostje. 

V nadaljevanju je predstavil prve rezultate projekta. Prav 
naravovarstvene in kulturne vsebine so prispevale k 12-odstot- 
nemu povečanju obiska tujih gostov. Statistično namreč spremljajo 
obisk na 24 različnih turističnih točkah, povezanih z naravnimi in 
kulturnimi biseri. Vidno se je povečal obisk večine slovenskih 
muzejev, naravnih parkov in turističnih prireditev, kjer se povezujejo 
kulturna ustvarjalnost, običaji, šege, navade, dediščina, prijetno 
okolje in še marsikaj. V nadaljevanju je poudaril, da je za uspešno 
uresničevanje projekta pomembno sodelovanje številnih državnih 
organov, strokovnih institucij, civilne družbe in gospodarskih 
organizacij, katerih dejavnosti usklajuje in spodbuja poseben 
koordinacijski odbor. Nekatere občine s svojimi dejavnostmi 
prispevajo k povezovanju naravnih vrednot, kulturne dediščine 
in turizma v svojem okolju, kar postaja del politike lokalnih 
skupnosti. Redne dejavnosti in programi mnogih kulturnih, 
naravovarstvenih in turističnih institucij se vsebinsko dopolnjujejo 
s priporočili in usmeritvami projekta. V različnih okoljih se na terenu 
uresničuje prek 300 programov in projektov, ki jih je spodbudil 
prav projekt Vnukom v dar. Pomembno je, da turistično 
gospodarstvo spoznava nujnost novih vsebin v turistični ponudbi, 
in to ne samo za domače goste. To se odraža tudi v predstavitvi 
slovenskega turizma na tujih tržiščih, ki je vedno bolj vsestranska, 
povezana s temi vrednotami in ni le ozko podjetniška. 

Zanimivo je, da projekt Naravne vrednote, kulturna dediščina in 
turizem spodbuja sodelovanje in skupne projekte turističnih, 
kulturnih in tudi mnogih drugih društev, da društva postajajo stičišče 
sodelovanja in izraz dejavne civilne družbe. Slogan projekta 
Vnukom v dar opredeljuje dejaven odnos do naravne in kulturne 
dediščine, skozi turizem pa se ta plemeniti in izstopa iz anonimnosti. 
Uveljavlja se soglasje o tem, da ekološke in socialne obremenitve 
okolja zaradi turizma ne prekoračijo meje trajnosti. Prave vrednote 
in sporočila dediščine se lahko uresničujejo le v okolju, ki je prijazno 
trajnostnemu turizmu. 

Mladen Berglnc, Ministrstvo za okolje in prostor, je v svojem 
prispevku govoril o okolju in naravi, ki sta sestavni del tistih vsebin, 
s katerimi se posredno ali pa neposredno srečuje tudi turizem. 

Slovenija je zelo raznolika in malo kje lahko doživimo ali vidimo po 
nekaj kilometrih oziroma urah vožnje z avtomobilom prav vse - 
od geografske raznolikosti in značilnosti pa vse do klimatskih 
pasov, ki jih imamo. V Ameriki je treba za to poleteti z letalom na 
drugo stran celine. Tako imenovana divja diverziteta v Sloveniji je 
ena najvišjih na svetu. To je znanstveno ugotovljeno in smo v 
vrhu svetovnih primerljivih lestvic. Kot eno takih značilnosti je 
omenil Kras. Več kot polovica Slovenije leži na kraškem svetu. 
Registriranih imamo več kot 7000 jam. Ko vse to povežemo s 
turizmom, se postavi vprašanje varovanja tega naravnega bogat- 
stva. 

Državni zbor je že leta 1999 sprejel nacionalni program varstva 
okolja, v katerem so izpostavljeni trije cilji: 
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varovanje voda, 

- varovanje zraka, 

varovanje biotske raznovrstnosti. Slovenija je podpisala tudi 
vrsto mednarodnih listin in konvencij za področje varovanja 
okolja. Tako smo dobili podlago za temeljno zakonodajo na 
področju varstva okolja in varstva narave, ki državo opremlja 
s tistimi instrumenti, ki so potrebni za odpravljanje vseh slabosti 
in napak, ki prispevajo k slabšanju kakovosti našega okolja. 

' Kako bomo uspešni, pa je seveda odvisno od vseh nas, saj 
lahko le s sodelovanjem in s skupnimi programi države, občin 
in nevladnih organizacij te napore združimo za skupne cilje. 

Nato je izpostavil politiko parkov. Usmeritev, ki jo je leta 1999 
sprejel državni zbor v dopolnitvah in spremembah prostorskega 
plana države, je, da sedanjih 8 odstotkov zavarovanega sloven- 
skega ozemlja skozi parkovno politiko razširimo na 30 odstotkov. 
V Avstriji imajo že danes 30 odstotkov svoje države zavarovane 
z raznimi kategorijami parkov, ki so zelo pomembni za turizem. 
Poudaril je, da v Sloveniji že sedanji parki in ustanove posredno 
ali neposredno zelo veliko prispevajo k turizmu. Od informacij, ki 
jih vsako leto izdajajo, ki posebej pojasnjujejo, zakaj so taka 
območja zanimiva za turistični obisk, do urejanja poti, informacijskih 
centrov in seveda vsega tistega, kar je neposredno vezano na 
obiskovalce Slovenije. Prav zasluga sedanjih parkov je, da k nam 
prihajajo izrazito v naravo usmerjeni turisti. Trženje turizma 
moramo nujno povezati z varovanjem teh primerjalnih prednosti, 
ki jih imamo v Sloveniji. Prav ta projekt je izziv za povezovanje in 
sodelovanje pri skupni skrbi za varovanje raznolikosti naše krajine, 
voda in gozdov. Turizem nas tako povezuje v skrbi za ohranjanje 
naravnih vrednot Slovenije. 

Blaž Peršln, Zavod RS za kulturno dediščino, je poudaril, da 
turizem in dediščina v zadnjem času nesporno predstavljata del 
velikega turističnega posla. V ekonomskem in podjetniškem smislu 
je to prav gotovo ena izmed najpomembnejših uspešnih zgodb v 
zadnjih petnajstih do dvajsetih letih v svetovnem merilu. V času 
različnih padcev industrijskih dejavnosti in povečane nezapo- 
slenosti, predvsem v zahodnih družbah, dediščina in turizem 
predstavljata alternativo za ustvarjanje novih delovnih mest 
oziroma za oblikovanje novih poklicev in predstavljata gonilo 
razvoja in bogastva za regionalne in lokalne skupnosti. V zvezi s 
tem pa je opozoril, da moramo biti pri ravnanju z dediščino kot 
sestavnim delom sodobnega turizma zelo previdni. Dediščina je 
namreč zelo občutljiv predmet obravnave. Ostanki preteklosti, 
pa najsi gre za gradove, dvorce, samostane, umetniške predmete, 
predmete domače obrti in mnoge druge skupine dejanj oziroma 
običajev iz preteklosti, so zelo ranljivi in potrebujejo zelo občutljivo 
nego in pozornost. Konzervatorstvo in restavratorstvo sta nastala 
prav zaradi odgovora na vprašanje, kako ohraniti občutljivost 
dediščine, ter zaradi odgovornosti ene generacije, da prenese 
zaklade preteklosti naslednji. 

Za tiste, ki se strokovno in profesionalno ukvarjajo z dediščino, 
lahko predstavlja turizem tudi grožnjo. Znanje, strokovna usposob- 
ljenost in Izobraževanje so tisti elementi, ki te grožnje lahko obrnejo 
popolnoma v drugo smer, v sožitje, naravnano k razvoju dediščine 
in turizma, skratka k simbiozi, ki oplemeniti eno in drugo dejavnost. 

Naslednji velik problem, ki ga najdemo pri dvogovoru turizma in 
dediščine, je problem avtentičnosti. Turizem kot gospodarska 
panoga ima ekonomske in organizacijske zakonitosti, ki za 
dediščino velikokrat predstavljajo oviro oziroma njo samo peljejo 
v smer, ki ni primerna za rabo dediščine ne v sedanjosti, še manj 

pa v bližnji prihodnosti in je tudi v bodoče lahko izgubljena za 
kakovosten turizem. Raba dediščine na neprimeren način lahko 
pomeni na kratek rok hiter zaslužek oziroma odziv, vendar lahko 
na malo daljši rok pomeni odvrnitev osveščenih turistov v prihod- 
nosti. 

Za samo dediščino je tudi pomembno, da postane turist dejaven 
s pozitivnim odnosom do dediščine, s katero pride v stik. Njegova 
dejavna vloga je vedno bolj prisotna takrat, ko dediščina in 
turistična organiziranost samega okolja, v katerem je turist, pomeni 
njegovo privrženost prostoru, v katerem ob obisku biva in z njim 
živi. Dediščina in njene vrednote morajo biti predstavljene na 
poljuden, človeku jasen način, saj je popolnoma neumestno, da 
človeka obremenjujemo z nekoristnimi podatki. Predstaviti jo je 
treba kot nekaj, kar predstavlja pravo izkušnjo s časom in 
prostorom, ki ga dediščina predstavlja. Gradovi z najrazličnejšimi 
zbirkami starega orožja in omar prav gotovo niso blizu tistemu, 
kar obiskovalcu govori o stvareh, ki ga pritegnejo in popeljejo v 
svet, ki vzbudi zanimanje in domišljijo. Po njegovem mnenju bi 
morali v Sloveniji najti inovativnejše pristope za odkrivanje dediščine 
turističnemu obiskovalcu in mu s pomočjo novih modelov ustvariti 
zanimivejši in bolj pristen stik - tak je primer Kobariškega muzeja. 

Zato bi morali Zavod za kulturno dediščino, muzejska mreža v 
Sloveniji, različne nevladne organizacije in društva skupaj s celotno 
turistično mrežo najti nove modele sodelovanja in pristopov, ki bi 
premagali zaprtost informacij in bi pomenili nov pristop k 
izobraževanju vseh vpletenih v ta pomemben kulturološkoeko- 
nomski izziv. 

Dr. Dušan Plut, Filozofska fakulteta, je naravne vrednote in 
turistični razvoj obravnaval iz treh zornih kotov: 

naravne vrednote kot eden ključnih dejavnikov turističnega 
razvoja, 

pomen kakovosti naravnih vrednot, 

okolju prilagojeno turistično načrtovanje kot pomemben ele- 
ment skladnejšega regoionalnega razvoja. Poudaril je, da v 
Evropi ni države, kjer bi se na 250 kilometrih srečale štiri 
makroregionalne enote Evrope. 

V Sloveniji je okoli 2.000 ekosistemov, kar je posledica prvega 
dejstva in vseh ostalih geografskih dejavnikov. Na ozemlju 
Slovenije, ki obsega vsega 0,014 % kopnine Zemlje, živi 2 % 
vseh znanih živalskih in rastlinskih vrst. 

Omenil je tudi, da so raziskave o določanju in ugotavljanju naravne 
primernosti Slovenije za rekreacijo in turizem pokazale, da je 
slovenski prostor večplastno primeren za različne oblike rekrea- 
cije. Med pokrajinskimi tipi po večnamenski, vsestranski 
primernosti izstopajo alpski in predalpski svet, obalno območje, 
kraški svet, po katerem je Slovenija znana v vsem svetu, gričev- 
nato območje toplotnega pasu z vinskimi turističnimi cestami v 
severovzhodni Sloveniji in široko območje subpanonskega sveta. 
V neposredni bližini so večji termalni viri in vrtine, kjer se naravnim 
dejavnikom pridružujejo kulturne vrednote. Opremljene so s 
primemo infrastrukturo, ki omogoča dostopnost in različne oblike 
dejavnega preživljanja prostega časa. 

Žal pa je, po njegovem mnenju, stopnja onesnaženosti okolja v 
Slovenji ena izmed ključnih ovir za turistični razvoj, in ne samo 
vzrqk za slabšanje bivalnih razmer. S turističnega vidika je izpostavil 
predvsem slabo kakovost vodnih virov. V prvem kakovostnem 
razredu v Sloveniji nimamo nobene večje reke. Prvi do drugi 
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kakovostni razred voda je izključno vezan na visokogorski alpski 
svet in celo pri visokogorskih jezerih, kjer ni avtohtonega onesna- 
ževanja, se zaradi kislega dežja srečamo s slabšanjem kakovosti 
vode. V nacionalnem programu varstva okolja je varovanje vodnih 
virov res prednostna naloga. Toda če načrtovano primerjamo z 
uresničenim v letu 2000, je bil uspeh bistveno manjši od načrto- 
vanega. 

Drugo, kar je izredno pereče, so posledice avtomobilskega 
obremenjevanja, ki se najbolj radikalno širijo in segajo že v same 
ozke alpske doline. Te pa so tudi zavarovane. 

Vsi ti okoljevarstveni problemi bistveno vplivajo na trajno kakovost 
turističnega razvoja Slovenije, pri katerem je treba nujno upoštevati 
zmogljivosti okolja. Torej morajo pristojni turistični razvoj usmerjati 
na način, ki bo zagotavljal trajno ohranjanje naravnih vrednot, saj 
le-te resnično predstavljajo razvojni dejavnik. Gre za bolj 
dolgoročno gledanje, ki v končni fazi prinaša tudi gospodarske 
rezultate. 

Slovenija je res unikaten evropski prokajinski, narečni in tehnološki 
spomenik in kot taka ponuja pomembne razvojne možnosti, ne 
samo za turizem, ampak tudi za kakovost bivanja v naši državi. 

Janez Pergar, direktor Kompasa, je uvodoma dejal, da je 
povezanost turizma z naravo in kulturo tako jasna kot je jasno, 
da so za turizem potrebni ljudje, gostitelji in turisti. V nadaljevanju 
je predstavil podjetniški pogled na razvoj turizma z vidika naravnih 
in kulturnih danosti, s katerimi razpolaga Slovenija. 

Poudaril je, da je podjetniški, organiziran turizem v primerjavi z 
neorganiziranim, nekomercialnim oziroma spontanim turizmom 
do narave prijaznejši. Ni razpršen povsod po prostoru, ampak je 
zgoščen le v določenem številu izbranih turističnih krajev. Pravi 
turistični kraji oziroma turistična središča namreč lahko z zelo 
natančno razvojno politiko poskrbijo za primerno ravnotežje med 
ključnimi dejavniki na lokalni ravni.To pa je ravnotežje med lokalnim 
prebivalstvom, naravnimi danostmi, kulturo in krajevno infrastruk- 
turo na eni strani ter obsegom in kakovostjo zmogljivosti za turiste 
na drugi strani. Zavedati se je treba, da organizirani turizem vselej 
teži k velikim in vedno večjim številkam. Zato je treba pri razvoju 
posameznega turističnega kraja pravočasno postaviti tudi razum- 
ne meje tega razvoja. 

Menil je, da se v Sloveniji še v nobenem turističnem kraju nismo 
približali točki, pri kateri bi se začela rušiti omenjena ravnotežja, 
kar pomeni, da je še dovolj prostora za razvoj. 

Podjetniški turizem med drugim narekuje, da se ne prodajajo vse 
zanimivosti, ampak le tiste, ki jih lahko povzdignemo v atrakcije. 
To je tudi usmeritev svetovnega turizma, ki temelji prav na 
svetovnih atrakcijah. Naša celotna naravna in kulturna dediščina 
pa je lahko glede na pestrost velika atrakcija, vendar le za velike 
poznavalce in raziskovalce narave, ljudi in njihovih običajev. Za 
potrebe komercialnega turizma je treba iz te velike množice 
manjših in večjih zanimivosti izluščiti le 10 takšnih, ki jih lahko 
povzdignemo v svetovne turistične privlačnosti ali posebnosti. 

Opozoril je, da ima podjetniški turizem svoje zakonitosti, ki jih 
moramo, ko pripravljamo turistično ponudbo, spoštovati. To je 
zelo pomembno prav zdaj, ko ponovno pripravljamo strategijo 
razvoja slovenskega turizma. Pred nami je priložnost, da stvari 
postavimo na pravo mesto. Za razvoj komercialno uspešnega 
turizma potrebujemo 5 ali 6 močnih turističnih središč s turistično 
ponudbo, ki bo v celoti zadovoljila pričakovanja zahtevnejših 
turistov in poslovnežev. Ko pripravljamo kakršnokoli strategijo, 

nas ne sme zavesti ljubezen do nekih delov naravnih in kulturnih 
danosti, ampak je treba zadeve gledati skrajno racionalno in 
podjetniško. 

V bližini pravilno izbranih turističnih krajev je treba razviti že prej 
omenjene atrakcije in ob njih primerno izletniško infrastrukturo. In 
od tu naprej se bodo potem stvari zanesljivo odvijale v pravi smeri. 

S primerno turistično politiko na državni in lokalni ravni bomo na 
eni strani spodbujali in podpirali nove in nove turistične projekte, 
na drugi strani pa bomo zaradi zaščite narave in ljudi temu razvoju 
postavljali razumne meje. Država mora razvoj turizma uravnavati 
zelo pazljivo. Turizem je namreč dvoličen. Do narave je obenem 
prijazen, pa tudi nevaren. V razvoju turizma ni prostora za 
liberalizem. Šele ko so turistični kraji natančno določeni, se v njih 
lahko sprostijo podjetniške pobude. In kadar le - teh ni dovolj, jih 
mora spodbuditi država. Po njegovem mnenju je vloga države 
izjemno pomembna. Vidi jo kot usmerjevalca razvoja, kot spodbu- 
jevalca podjetniških pobud, pa tudi kot sovlagatelja v splošno 
infrastrukturo izbranih krajev in seveda kot tistega, ki s svojim 
celotnim ekonomskim in pravnim instrumentarijem ustvarja 
ugodne pogoje za naložbe v turistično gospodarstvo. 

Ob koncu svojega prispevka se je dotaknil še tako imenovanega 
neorganiziranega, individualnega turizma, za katerega pa veljajo 
drugačne zakonitosti. Tu je manj načrtovanja na državni in več 
načrtovanja na lokalni ravni. Do izraza pridejo vse tiste čudovite 
podrobnosti, s katerimi nas je obdarila narava in so razpršene po 
vsej naši deželi ali pa smo jih ustvarili sami v preteklosti oziroma jih 
ustvarjamo danes. Do izraza pridejo vsi tisti izjemni posamezniki, 
ki tako zavzeto delajo v turističnih društvih po Sloveniji, in vsi, ki 
tako ali drugače soustvarjajo privlačno podobo Slovenije. 

Tadej Bojnec, v. d. direktorja Turistične organizacije Ptuj, je 
najprej predstavil mesto Ptuj kot enega najpomembnejših delov 
slovenske zgodovinske in kulturne dediščine, ki lahko očara vsa- 
kega, še tako zahtevnega obiskovalca in poznavalca, vendar le, 
če bo primerno vzdrževan in negovan. 

Poudaril je, da se sama lokalna skupnost oziroma mestna občina 
Ptuj tega dobro zaveda, zaveda pa se tudi pomembnosti turizma 
kot ene najbolj perspektivnih gospodarskih panog. Zato so ustano- 
vili tudi lokalno turistično organizacijo, ki ob podpori ostalih gospo- 
darskih in političnih dejavnikov predstavlja gonilno silo pri predsta- 
vitvi teh zakladov. 

Zaradi zavesti o pomembnosti kulturne in zgodovinske dediščine 
so na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine in 11. 
člena statuta mestne občine sprejeli odlok o razglasitvi nepre- 
mičnin in kulturnih spomenikov na območju mestne občine Ptuj. S 
tem odlokom so zaščitili 156 spomenikov, samo mestno jedro 
Ptuja pa je zaradi svoje razvojne kontinuitete spomenik historič- 
nega urbanizma že od srednjega veka naprej, in to v širšem 
evropskem prostoru. 

Ob tem je izpostavil več problemov in težav, s katerimi se soočajo 
pri varovanju in ohranjanju kulturne dediščine; najbolj pogosto so 
finančne narave. To je ponazoril z naslednjimi primeri: 

Država je celotni grajski kompleks nacionalizirala in na Ptuju 
tako pričakujejo, da bo poskrbela tudi za njegovo oživljanje. 
Sami se namreč že leta trudijo, da bi grajska restavracija in 
obnovljeni deli gradu ponovno oživeli, pa ne najdejo najemnika, 
ki bi se vključil v to dejavnost. 

Velik problem predstavlja drobljenje nekdaj velikih občin na 
majhne, kar pomeni vztrajno jemanje materialnega zaledja 
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mestom, v svojih proračunih pa majhne občine težko zagoto- 
vijo sredstva za varovanje in obnovo dediščine. To je povezal 
z novoustanovljenim Združenjem zgodovinskih mest Slove- 
nije, v katerem so se združili Ptuj, Piran, Škofja Loka, Koper, 
Kranj in Kamnik in katerega glavni namen je obnavljanje in 
oživljanje starih mestnih jeder, ki pa zaradi prej omenjenega 
problema ne stečeta in v zadnjem desetletju prenov praktično 
ni bilo. 

Minoritska cerkev je predstavljala najlepše ohranjen spomenik 
baročne arhitekture na Slovenskem, vendar je bila žal leta 
1945 porušena. Že 10 let tečejo prizadevanja, da bi se cerkev 
povrnila v prvotno stanje. Obnova se je začela lani (leta 2000). 

Grad Turnišče z naravno znamenitostjo, svojim parkom, je 
prav tako v lasti države, vendar država zanj ne daje denarja, 
ne odgovarja pa tudi na predloge mestne občine Ptuj. Objekt 
zaradi te počasnosti oziroma neaktivnosti počasi propada. 

Pereč problem je arheologija, in to predvsem pri vlaganjih v 
infrastrukturo. Vse območje mesta Ptuj je namreč posejano z 
ostanki preteklosti, ki jih je treba upoštevati pri vseh posegih 
v prostor. Pri gradnji nove šole bi morali samo za arheološka 
raziskovanja nameniti 300 milijonov tolarjev, kar pomeni toliko 
večjo investicijo. Ko bi bila sama' izkopavanja končana, pa bi 
šele vedeli, ali bi na tem prostoru sploh lahko zgradili šolo ali 
pa bi morali arheološko najdbišče razstaviti v naravi. 

Opozoril je še na porabo kulturnega tolarja, ki se ne uresničuje v 
skladu z zakonom o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne 
programe Republike Slovenije v kulturi. 

Vendar ob vseh teh problemih Ptujčani ne želijo samo kritizirati, 
ampak želijo tudi sami aktivno reševati te in podobne probleme. 
Zato pripravljajo nekatere projekte, ki bodo prav gotovo prispevali 
k boljšemu varovanju dediščine in njenemu vključevanju v turistič- 
no ponudbo mesta. Eden takih projektov je organizacija znan- 
stveno-raziskovalnega središča Bistra. To središče naj bi postalo 
inštitut za regionalne študije v okviru mariborske univerze in del 
projekta Leonardo da Vinci. Iz tega naj bi najprej nastal srednješolski 
program restavratorstva kot temelj za razvoj samostojne fakultete. 
Restavratorstvo na lokaciji s tako bogato dediščino pa bi pomenilo 
veliko pridobitev za njeno varovanje in ohranjanje. 

Drugi projekt je ustanovitev Sklada za obnovo starega mestnega 
jedra. Stanovanja v tem delu mesta so namreč postala socialna. 
Zato želijo prodati poslovne prostore v starem mestnem jedru in 
iz kupnine ustanoviti sklad, iz katerega bi dobili sredstva za obnovo. 

Na Ptuju šo ponosni na bogato in kulturno zgodovinsko dediščino, 
katero so se obvezali vzdrževati in jo tvorno vključiti v turistično 
ponudbo. Bogata kulturna dediščina ne sme predstavljati ovire 
razvoju mesta, temveč mu mora dajati vsebine za njegov dolgoro- 
čen in uspešen razvoj, tudi na področju turizma. 

Mag. Marjan Tkalčič, dekan Visoke šole za turizem in hotelir- 
stvo Turistika Iz Portoroža, je spregovoril o naravni in kulturni 
dediščini kot sestavini turistične politike. Poleg storitev in blaga, ki 
jih na turističnem trgu ponujajo turistične in druge s turizmom 
povezane dejavnosti, trži turizem tudi okolje v širšem smislu 
besede: naravno in kulturno dediščino, kulturno krajino, kakovost 
življenja prebivalstva, organiziranost države in lokalne skupnosti 
ter njen odnos do okolja in do gostov, kar je seveda stvar kulture 
naroda. 

Poudarihje, da je turizem sestavljena dejavnost in zato je tudi njen 
proizvod vedno bolj sestavljen iz več delnih proizvodov, ki, pove- 
zani v celoto, predstavljajo integralni turistični proizvod. Osnovna 
celica turističnega trga ni posamični delni proizvod, ampak destina- 
cija s svojim celovitim proizvodom, ki ga sestavljajo turistične 
atrakcije in turistične dejavnosti. 

Izhajajoč iz dejstva, da je turizem kompleksen, ekonomski, socialni 
in prostorski pojav, je utemeljil nujnost prisotnosti politike v turizmu 
z naslednjimi argumenti: 

Temeljne turistične privlačnosti, naravni spomeniki, kulturni 
spomeniki, vodne površine in tako dalje, so praviloma javna 
dobrina. 

V integralni turistični proizvod je vključenih veliko negospodar- 
skih dejavnosti, kot so muzeji, galerije, zdravstvo, ne nazadnje 
tudi komunalna ureditev in druge. 

- Turizem je velik uporabnik prostora. Nenadzorovana raba 
prostora s strani zasebnih ponudnikov, posameznih turističnih 
proizvodov, lahko privede do ekstra dobička na eni strani in 
do velikega družbenega stroška na strani javnega sektorja. 

Zato je načrtovalce slovenskega gospodarskega razvoja opozoril, 
da bi morali biti pri vstopanju v Evropsko zvezo pozorni predvsem 
na dva problema. Prvič, na krizo nekaterih tradicionalnih gospodar- 
skih panog oziroma dejavnosti v Sloveniji. In drugič, na pretirano 
zgoščenost gospodarstva, predvsem gospodarske moči v eni 
regiji. V veliko pomoč pri razmišljanju in reševanju obeh problemov 
je lahko turizem. Tu je poudaril njegovo možnost za hitro rast 
oziroma razvoj, če le obstajajo kakovostni naravni, kulturni in 
socialni potenciali in njegova delovna intenzivnost. Turizem pa je 
tudi prerazporejevalec družbenega bogastva iz gospodarsko 
razvitih v gospodarsko nerazvite regije. 

Pri oblikovanju strategije turističnega razvoja bi morala slovenska 
turistična politika upoštevati splošne zahteve turističnega načrto- 
vanja in prilagajati turistični proizvod novim potrebam in zahtevam 
turističnega trga ter usmeriti razvoj turizma Slovenije v dve smeri. 
Izboljšati in krepiti bi morali tradicionalne slovenske turistične 
proizvode, kot so morje, gore, zdravilišča, igralništvo, in podpirati 
razvoj novih turističnih krajev in novih kakovostnih turističnih 
proizvodov, ki se vežejo na bogato naravno in kulturno dediščino, 
kulturno krajino, kakovost življenja prebivalstva ter njegov odnos 
do okolja in do gostov. To pa so kulturni turizem, ekoturizem, 
turizem na podeželju, odkrivanje novega, kraški pojavi, šport v 
naravi, pohodništvo in podobno. 

Za gospodarsko politiko države je na področju odpiranja novih 
gospodarskih možnosti in regionalnega razvoja izredno pomemb- 
na vloga turizma pri prerazporejanju družbenega bogatstva iz 
uspešnega v problematično gospodarsko območje. Na ta način 
turizem prispeva k boljši izrabi ruralnih regij, odpiranju novih 
delovnih mest in ohranjanju poselitvenih območij , k ohranjanju 
kulturne krajine in k oživljanju propadajočih industrijskih in 
rudarskih pokrajin. 

Tiste destinacije, ki na svetovnem turističnem trgu nastopajo s 
pomočjo oziroma na podlagi strateške turistične politike, se veliko 
bolje obnesejo oziroma so bolj konkurenčne kot tiste destinacije, 
kjer takega posega oblasti na državni, regionalni oziroma lokalni 
ravni ni. 

Na koncu je izpostavil pomen znanja in usposobljenosti tako 
turističnih delavcev kot tudi oblikovalcev turistične politike in njihove 
pripravljenosti sprejemati dosežke znanja in znanosti pri pripravi 
razvojnih načrtov turizma v Sloveniji. 
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Jože Osterman, predsednik komisije za kulturo pri Turistični 
zvezi Slovenije, je svoja razmišljanja o temi posveta osredotočil 
na vlogo in položaj turističnih društev. 

» 
Turistična društva vsako leto sooblikujejo precejšen del turistične 
ponudbe, vezane tudi na naravne vrednote in dediščino, s tem, 
da med drugim: 

- organizirajo ali sodelujejo pri organizaciji več tisoč turističnih 
prireditev, ki predstavljajo okolje, običaje, kulturo in podobno, 

vzdržujejo in omogočajo ogled večine od številnih spominskih 
sob znamenitih Slovencev, 

organizirajo dejavnosti pri urejanju okolja v okviru projekta 
Moja dežela, 

- delujejo pri predstavitvi svojega kraja in opravljajo različne 
informacijske dejavnosti, 

prispevajo k širjenju in izboljšavam turistične infrastrukture, 

organizirajo razčlične dejavnosti otrok in mladine in še veliko 
drugega. 

Ob tem je opozoril, da prostovoljno in ljubiteljsko delo prispeva k 
ekonomski učinkovitosti in s tem postaja tržna kategorija, pri 
čemer pa je težko razumljivo in ekonomsko povsem neutemeljeno, 
da turistična društva pri doseženem rezultatu skoraj niso udeleže- 
na in velikokrat svojo dejavnost opravljajo v povsem neprimernih 
razmerah. Poudaril je, da ima dežela s tako bogatim družbenim 
življenjem, kjer je stopnja samoorganiziranosti visoka, ogromne 
možnosti, da veliko tega, kar so povedali predgovorniki, uspešno 
izpelje. Ob tem pa je opozoril, da pretirana centralizacija, ki smo ji 
priče, temu ni v prid. 

Problem turističnih društev je, da niso dovolj vključena v strategijo 
turističnega razvoja in se jih spomnijo šele takrat, ko zmanjka 
vseh drugih. Dobesedno so potisnjena na rob. Po njegovem mnenju 
tako ne samo slabijo, ampak tako rekoč počasi sesipajo to bogato 
strukturo, ki je pri nas tradicionalno prisotna in je v mnogih krajih 
začetnik turizma. 

Zavzel se je za to, da se stvari obrnejo, saj so prav turistična 
društva v sodelovanju s kulturnimi društvi nosilci projekta Vnukom 
v dar. Če bi bili odvisni samo od tako imenovanih formalnih 
organizacij, bodisi na vladni bodisi na drugi ravni, projekt ne bi bil 
tako uspešen, kot je. 

Vprašanje naravnih vrednot in kulturne dediščine v strategiji 
našega turističnega razvoja je bistveno bolj občutljivo vprašanje, 
kot bi nekateri želeli. Je vprašanje o naših možnostih, da sploh 
oblikujemo zelo kakovostno turistično ponudbo, ki bo pritegnila 
ljudi, še posebej tujce. Je veliko več. To je bistvena zadeva, in če 
jo bomo zamudili, bomo postali ali pa ostali provinca na robu 
Evrope. 

Franci Zidar, direktor Koz|anskega parka, je svojo razpravo 
na posvetu začel z ugotovitvijo, da je govorjenje o dediščini zelo 
odgovorno početje, ravnati z njo je pa še odgovornejše. Slovenije 
ima danes kar nekaj delujočih zavarovanih območij. To so: 
Triglavski narodni park kot edini narodni park, dva regijska parka 
in nekaj krajinskih parkov. Sistem varovanja in predstavljanja 
dediščine v zavarovanih območjih je razdeljen na dve ravni. O 
narodnih in regijskih parkih odloča in zanje tudi skrbi država in 
skupaj z lokalnimi skupnostmi ureja razmerje znotraj njih. O 

krajinskih parkih pa odločajo lokalne skupnosti oziroma občine. 
Pomembno je, da v obeh primerih država in lokalne skupnosti 
skupaj s prebivalci teh območij urejajo oziroma izvajajo aktivno 
varstveno politiko. 

To je pomembno predvsem zato, ker so zavarovana območja, 
ne glede na status, zelo kultivirano, v naravi urejeno gledališče, v 
katerem živijo ljudje, v katerem so zelo zgoščene in nadpovprečno 
kakovostne naravne vrednote in kulturna dediščina. In prav ta 
zavarovana območja, parki, so lahko izjemen kulturni, turistični 
proizvod. 

Poleg omenjenih zavarovanih območij oziroma parkov, ki že delu- 
jejo, in tistih, ki še ne, bo Slovenija zavarovala še nekatere ključne 
in najbolj kakovostne predele, v okviru katerih bo država skupaj 
z lokalnimi skupnostmi in prebivalci skrbela za dediščino in jo 
varovala, predvsem skozi etično in ekonomsko uspešno rabo. 

Poudaril je, da zavarovana območja niso rezervati, ampak da so 
predvsem priložnost. Je pa res, da se na teh območjih pojavlja 
določene vrste spor, lahko tudi razvojna zanka. Na eni strani 
imamo nadpovprečne in izjemne kakovosti, tudi vrhunske, tako 
na področju naravnih vrednot kot na področju kulturne dediščine, 
na drugi strani pa imamo opravka s 100-letnim intelektualnih 
izčrpavanjem in z velikimi" problemi, ki so pogojeni z aktualno 
politiko skladnega regionalnega razvoja. 

Opozoril je, da je treba začeti razmišljati strateško, razvojno in 
projektno, kako ravnati in ustvarjati pogoje za tako želen razvoj 
znotraj zavarovanih območij. 

Kot primer je navedel svoje izkušnje s Kozjanskim parkom. To je 
zgodba, ki je v dveh, treh letih združila habitat, življenjski prostor 
ptic, ki so tudi na rdečih seznamih, združila je kmeta lastnika, 
povezala je folklorno skupino, ročk glasbo, povezala je različne 
dejavnike iz petih, šestih evropskih držav. Zgodba Kozjanskega 
parka je v tem smislu prav gotovo postala regionalni proizvod: 
kultura, izobraževanje, osveščanje, uživanje, sprostitev, šport in 
partnerski odnosi, ki se v takem konkretnem projektu odvijajo. Ta 
projekt prinaša seveda še druge zgodbe, kot je izmenjava mnenj 
in pozitivnih izkušenj iz različnih evropskih prostorov, kar je samo 
dobro. 

Druga zgodba je mednarodni projekt Life, uživanje travniških 
sadovnjakov, ki je prav tako lahko projektno območje. Gre za 
nekaj manj kot 300 tisoč evrov evropskega denarja in nekaj 
slovenskega. Gre za novo ravnanje, za ohranjanje evropskih 
kakovosti, ki so lahko tudi turizem - pohodništvo, ekološki turizem, 
uživanje, mentalna rekreacija, vse to so tisti elementi, ki se lahko 
v takšnem projektu na takšnih območjih tudi udejanjijo. 

Omenil je še projekt Via historica, pot naravne in kulturne dediščine 
v Kozjanskem parku, od hrvaške strani: Sveta Gora, Podsreda, 
vode, slapovi, samostani, znamenja, geologija, rastišče, pluzijev 
svišč, projekt Centra za varstvo narave, razvoj podeželja in 
regionalni razvoj Pišece, dokončna obnova gradu Podsreda in še 
marsikaj. S tem projektom predvsem nagovarjajo in spodbujajo 
vse možne dejavnike, da na območju, ki je bilo do nedavnega 
zaostalo in zanemarjeno, uporabijo svoje temeljne, ključne razvojne 
možnosti. Te možnosti pa so v ohranjanju narave, v ohranjanju 
kulturne dediščine vseh zvrsti, ki lahko in morajo postati nosilci 
modernega in gospodarsko uspešnega življenja. 

To je ključna zgodba, za katero bodo storili vse, da bodo na teh 
"volitvah novega, modernega Kozjanskega" zmagali. Če morda 
doma za to zmago ne bodo uspeli oblikovati dovolj močne 
"koalicije", jo bodo poiskali v širšem evropskem prostoru. 
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Podoba, ki jo uveljavljajo, je podoba sožitja in celote parka. In 
parki v Sloveniji, od Triglava do Lahinje, imajo priložnost, da doživijo 
svoj vzpon in predvsem to, da bomo znotraj njih najprej znali 
uživati mi sami. In šele potem jih bomo tudi uspešno prodajali. 

Dr. Bogomir Kovač, Ekonomska fakulteta, je predstavil osnu- 
tek strategije turističnega razvoja, ki je v javni razpravi. 

Dejal je, da imamo v Sloveniji, kar zadeva naravno in kulturno 
dediščino, približno 250 področij, ki sodijo v višji kakovostni razred. 
Strategija se je v okviru teh 250 področij oziroma destinacij 
osredotočila na 25. Vzrok za izbiro teh 10% je v tem, da imamo v 
Sloveniji tako veliko naravnega in kulturnega bogastva, da moramo 
izluščiti določena področja in na njih preprosto začeti intenzivno 
delati. Dobro je, da imamo tudi na področju turizma splošne akcije. 
Če pa želimo imeti določene rezultate, moramo določene aktivnosti 
zgostiti. 

Glede na turistično zelo razvite sosednje države je po njegovem 
mnenju naša prednost v tem, da bi morali na relativno majhnem 
prostoru, tako teh 250 kot tistih 25 področij, dejavnosti dobro 
organizirati in imeti drugačen, inovatlvnejši pristop kot naši 
konkurenti. 

V zvezi s tem je poudaril, da je z vidika kulturne in naravne 
dediščine zelo pomembno to dediščino povezati z živo kulturno 
dejavnostjo, kot so to storili v primeru Kozjanskega parka ali kot 
je pred leti začel Imago Slovenije, ki je ne glede na obnovo oziroma 
urejenost naravne dediščine pripeljal živo kulturo in skozi njo 
oživljal določena področja. 

V nadaljevanju je podrobneje opisal temeljno zamisel osnutka 
strategije razvoja turizma, ki upošteva tudi dobro organiziranost 
in prej omenjeno drugačnost v pristopu. Omenjenih 25 področij 
so omejili na 12, in sicer 6 v okviru naravne in 6 v okviru kulturne 
dediščine. Med naravno dediščino so na primer šteli Postojnsko 
jamo, Škocjanske jame, Blejski grad z otokom, slap Savica, 
Logarsko dolino in morda Goričko kot park, lahko pa bi bil tudi 
kakšen drugi. Med šest tako imenovanih nacionalnih kulturnih 
znamenitosti pa so uvrščeni Kobariški muzej, Kobilarna Lipica, 
Ljubljana z gradom in s Plečnikovim mestom, Kostanjevica in 
Štanjel. Izbor teh šestih destinacij na eni ali drugi strani je povezan 
z regionalnim razvojem, s številom dosedanjih obiskovalcev in z 
možnostjo, ki jo imajo kot turistični potenciali. To pa ne pomeni, da 
druge lokacije niso pomembne. Pomembno je, da želimo v strategiji 
trženja v naslednjih štirih, petih letih na teh lokacijah doseči za 
75% večji obisk. Znotraj teh 12 lokacij, ki jih imamo na razpolago, 
bomo letno opravili še eno zmanjšanje. Vzeli bomo tri, štiri projekte, 
ki se morajo v sodelovanju z domačim gospodarstvom, nosilci 
razvoja v lokalni skupnosti, z državno pomočjo - ta je bolj 
usklajevalne narave - in ne nazadnje s pomočjo evropskih virov 
uspešno zaključiti. Po njegovem mnenju je zanimivo, da je prav ta 
evropska spodbuda tista, ki je Slovence prisilila k sodelovanju in 
k projektnemu načinu dela in razmišljanja. In to je največja prednost. 
Ni prednost toliko v finančnem smislu, kolikor je prednost v 
drugačnem načinu dela. 

Vsak projekt ima običajno štiri temeljne cilje: 

Razvoj infrastrukturnih dejavnosti, ki sploh omogočajo, da se 
konkretne lokacije odprejo za povečan obisk. 

Premislek o novih programskih zasnovah, ki določajo in 
poudarjajo določeno atraktivnost naravnih in kulturnih zname- 
nitosti. 

Jasno oblikovanje novega trženjskega spleta z oblikovanjem 
blagovnih znamk. Vsaka od teh lokacij se veže ali pa samo- 
stojno razvije v blagovno znamko. 

Gre za projektni način, ne samo vodenja, ampak tudi financi- 
ranja. To pomeni, da se morajo v okviru samega projekta 
zbrati in združiti finančna sredstva za to, da se projekt izpelje. 

V okviru strategije je tudi nekaj projektov, ki so izrazito povezo- 
valnega značaja, kot so na primer: srednjeveška ali stara mesta, 
gradovi, poletni festivali, pa tudi Imago Slovenije. Tako bi lahko 
imeli zaokroženo kulturno ponudbo poleti in v drugih časovnih 
obdobjih (božični čas). To je določena kakovost, ki jo lahko 
ponudimo. 

Strategija v bistvu želi samo spremeniti naše dosedanje delo in 
tudi filozofijo. Leto, ki smo ga namenili kulturni dediščini, je dobro 
z vidika dviga splošne kulture, zanimanja in govorjenja o teh 
stvareh. Vendar pa mora to biti stalna naloga in tu je poudaril 
pomembno vlogo Turistične zveze z njeno mrežo društev v lokalnih 
skupnostih. 

Dr. Orest Jarh, direktor Tehniškega muzeja Bistra, je uvodoma 
dejal, da smo lahko ponosni tudi na svojo tehniško dediščino in da 
se je pravzaprav premalo zavedamo in jo premalo izkoriščamo v 
promocijske namene. 

Slovenska tehniška dediščina ni zbrana samo v Tehniškem muze- 
ju Slovenije, ampak v več muzejih, ki vsaj delno hranijo zbirke 
tehniške dediščine. V zadnjem letu so se začeli muzeji povezovati 
in upajo, da bodo rezultati kmalu vidni. To še posebej velja za 
področje promocije in strokovnega dela. 

Temeljna naloga muzeja je zbiranje, hranjenje, predstavitev in 
interpretacija tehniške dediščine. S turizmom se ne ukvarjajo, ker 
nimajo niti primernih znanj niti primernih kadrov. Še največ pozor- 
nosti namenjajo šolski mladini, kije tudi najpogostejši obiskovalec 
muzeja, medtem ko je obisk organiziranih turističnih skupin 
zanemarljiv. V zvezi s tem je dejal, da predvsem pogreša dialog 
med turističnimi agencijami in muzealci. Če so namreč v muzeju 
sposobni pripraviti dobre in pohvaljene programe za šolske 
skupine, ki se vključujejo v šolske programe, bi s pametnim, 
ustvarjalnim dialogom z odgovornimi za področje turizma pripravili 
tudi programe, ki bi bili prirejeni za turistične skupine oziroma za 
posebne skupine obiskovalcev. Žal pa zaenkrat do takega dialoga 
še ni prišlo. Predlagal je redna srečanja tistih, ki so zadolženi za 
pripravljanje turističnih programov, in muzealcev, ki bi predstavili 
svoje možnosti. Tako bi tisti, ki turiste vodijo po Sloveniji, vedeli, 
kaj lahko svojim turistom ponudijo tudi v muzejih. Vsak muzej ima 
namreč zgodbo, vsak muzejski predmet ima svojo zgodbo, samo 
izkoristiti jo je treba in vpeti v turistično ponudbo. 

» 

Janez Kos, Zveza združenj borcev In udeležencev NOB Slo- 
venije, je menil, da dediščina osvobodilnega boja v času 1941 - 
1945 v turistični ponudbi Slovenije ne zahteva in ne potrebuje 
posebnega pristopa, bi pa bila ponudba kulturne dediščine brez 
te dediščine nepopolna. 

Kulturna dediščina osvobodilnega boja je na videz za turistično 
ponudbo premalo atraktivna in za počitniško razpoloženo občinstvo 
včasih prezahtevna in pretežka. Vendar pa dokumentira svobodo- 
Ijubnost, domoljubnost naših ljudi in njihove velike duhovne, gmotne, 
kulturne in človeške napore ter žrtve za lasten obstoj in prostost, 
priča o žilavosti, iznajdljivosti in preseganju krutosti vojne s 
humanitarnimi in kulturnimi dejavnostmi, priča pa tudi o naši usodni 
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razdvojenosti med vojno. Prav zaradi različnega doživljanja kulturne 
dediščine osvobodilnega boja, zaradi časovne bližine in nevarnosti 
zahajanja v politične in ideološke vode sta skrbna izbira in oblikovanje 
turistične ponudbe še posebno potrebna. Verjetno je prav v tem 
edina večja razlika med ponudbama kulturne dediščine 
osvobodilnega boja in druge kulturne dediščine. 

Možnosti vključevanja kulturne dediščine osvobodilnega boja v 
turistično ponudbo je veliko in na raznih ravneh. Turistična društva 
se morajo vključiti v pripravo in izvedbo prireditev, ki so povezane 
s spominom na dogodke iz NOB. Take prireditve bi bilo mogoče 
vključiti tudi v koledarje turističnih prireditev. V razne pohodne in 
druge turistične poti, tudi evropske, je mogoče vključiti poti in 
objekte ter spomenike, ki so povezani z NOB. Prav tako bi bilo 
treba v splošnih in posameznih turističnih vodnikih uravnoteženo 
z drugo kulturno dediščino predstaviti dediščino osvobodilnega 
boja. Enako bi morali storiti v predstavitvenih gradivih za tujino. 

Svoja razmišljanja o vključevanju dediščine osvobodilnega boja 
je dopolnil z informacijo, da se je njihova organizacija na terenu v 
številnih krajih povezala s turističnimi društvi, poiskali so skupne 
interese in uskladili delo. Še posebej si bodo prizadevali, da bodo 
čimprej za polno turistično ponudbo usposobili nekaj simboličnih 
točk osvobodilnega boja. Med take štejejo zapore v Begunjah in 
grobišče ustreljenih v Dragi, Bazo 20 na Rogu in bolnišnico Franjo 
ter Dražgoše.Ti imajo največ možnosti, da bodo kmalu opremljeni 
z vsem, kar zahteva moderna in kakovostna turistična ponudba. 
V to dejavnost se vključujejo krajevna turistična in druga društva, 
krajevne organizacije Zveze borcev, druge ustanove in imetniki 
dediščine, lokalna samouprava in zainteresirani zasebniki. Najprej 
bo pripravljena lokacija Begunje, ki naj bi postala vzorec za vse 
druge. 

Dr. Vito Hazler, Filozofska fakulteta, je dal poudarek razisko- 
vanju in varovanju dediščine povsem vsakdanjega načina življenja, 
torej tisti dediščini, ki je del nas samih, ki so jo živeli naši predniki 
nekaj stoletij nazaj. Zatrdil je, da je v turističnem gospodarstvu ali 
pa ponudbi dediščina vsakdanjega življenja izredno pomembna. 
Danes ni na pohodu masovni turizem, ampak je na pohodu ra- 
ziskovalni turizem, ko se ljudje bodisi organizirano ali pa posamično 
odpravijo v neko pokrajino in hodijo iz kraja v kraj, kjer neposredno 
spoznavajo način življenja danes in v preteklosti. Tudi sam je 
pristaš te vrste turizma. Pri tem je zelo pomembno, da bi bile tudi 
sestavine vsakdanjega življenja naših ljudi v različnih obdobjih 
primerno predstavljene v okviru turistične in siceršnje ponudbe 
naše države. Prepričan je, da je vsega tega premalo. 

Dediščina vsakdanjega življenja oziroma dediščina stavbarstva 
je raznovrstna in z njo se ukvarjajo različne stroke, med njimi 
etnologija, ki jo skuša razpoznavati. Znanja o tej vrsti dediščine je 
pri nas dovolj in na našem tržišču imamo kar nekaj zelo kako- 
vostnih gradiv in študij o tej vrsti dediščine. Med drugim je omenil 
Slovensko ljudsko izročilo (več avtorjev), Slovensko ljudsko 
umetnost Makarovičeve, Bogatajeve Mlinarje in Žagarje v dolini 
Zgornje Krke, Cevčeve Veliko planino, Arhitekturno izročilo 
pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem in Slovenski kozolec 
(skupaj z Jožetom Čopom) in Sedejevi Ljudska umetnost na 
Slovenskem in Sto najlepših kmečkih hiš na Slovenskem. Vse te 
raziskave in študije o posameznih področjih lahko s pridom 
uporabimo za pripravo razumljive in dovolj atraktivne turistične 
ponudbe. 

V nadaljevanju je poudaril, da je ta dediščina zelo ogrožena in je je 
iz leta v leto manj. V zvezi s tem je opozoril na davčno politiko, saj 
za obnovo kulturnih spomenikov velja višja davčna stopnja. 
Ministrstvo za kulturo bi moralo doseči, da se za kulturne spome- 

nike plačuje najnižja možna davčna stopnja. Ljudje, ki so imetniki 
kulturnih spomenikov, morajo spoznati, da lastnina takega spome- 
nika pomeni prednost in ni le breme. 

Silvester Gabršček, državni podsekretar, Uprava RS za kultur- 
no dediščino, je opozoril na vidik sakralne dediščine in tako 
imenovanega verskega turizma. 

Dejstvo, da nam je zgodovina dovolila ohraniti le dobro tretjino 
nekdanjega etničnega ozemlja, ne zmanjšuje pomena bogatega 
kulturnega ustvarjanja v preteklosti, ki je samo na ozemlju današnje 
Republike Slovenije pustilo bolj ali manj ohranjenih tisoč gradov in 
približno 3 tisoč cerkva, posejanih po starih mestnih jedrih, trgih, 

\ vaseh in med kozolci po poljih, zlasti pa na gričih in strmih pobočjih. 
Korenite družbene spremembe v drugi polovici 20. stoletja in 
modemi svetovni miselni tokovi so vse, kar je bilo povezano s 
tradicijo, na poti pospešenega razvoja in posodabljanja nekaj 
desetletij, praviloma zanemarjali. Na začetku 90. let je Evropa s 
projektom Po poteh kulturne dediščine ponovno začela iskati in 
ceniti lastno podobo. 

Slovenija se je temu projektu priključila kot enakopravna, samo- 
stojna država. Bogata kulturna dediščina je v imenu narodove biti 
in kulture odlično opravila svojo nalogo prepoznavnosti. Slovenski 
delež je bil v projektu kulturnih poti v evropskih medijih vsako leto 
bolj kakovostno prepoznaven, viden in cenjen. In mnogi so ga 
tudi začeli posnemati. 

Opozoril je še na zbirko desetih publikacij, ki so izšle v sklopu 
evropskih kulturnih dnevov. Vsako leto so namenjene določeni 
tematiki. Začelo se je z barokom, potem je bila ljudska dediščina, 
rimski vojaki, meniške poti, grajski park in vrtovi, potem trije vodniki, 
ki so predstavili v zadnjih letih obnovljeno dediščino, secesijo in 
tako naprej. Tudi te publikacije so zelo iskane. Zelo pogosto se 
javljajo strokovnjaki iz drugih držav in želijo angleško izdajo teh 
publikacij. 

V zvezi s precej prisotnim javni mnenjem in tudi nekaterimi poudar- 
ki v razpravi na posvetu, da Slovenija nima svetovno znanih 
romanskih in gotskih katedral, v katere bi se zgrinjale reke po- 
potnikov in turistov, je dejal, da je slab občutek povsem odveč. 
Vsa Slovenija je ena sama mogočna katedrala naravnih lepot, v 
kateri je skoraj 3 tisoč večjih ali manjših cerkva častitljive starosti 
in izjemno lepih, bogatih, značilnih za vsako umetnostno 
zgodovinsko obdobje posebej, kot tudi skromnejše podeželske, 
vendar povedne cerkve. Vse skupaj pa kot neponovljiv venec 
stranskih kapelic narodove domovinske katedrale. 

Poudaril je, da s svojo razpravo na temo sakralne dediščine v 
turističnem razvoju ni želel odgovoriti na vprašanje, kako pospešiti 
turistični razvoj. Menil je, da nobena dediščina in noben spomenik, 
še zlasti ne sakralni, zaradi pietete ne sme biti zgolj predmet 
turistične uporabe in izrabe. Zaradi narave tovrstnih spomenikov 
jih bomo doživeli in odkrili le, če bomo spoštljivo pristopili k njim. Le 
na tak način bodo lahko izjemno popestrili turistično ponudbo in 
razvoj. 

V tem smislu je pozitivno, da so v mnogih mestih in turističnih 
društvih, še posebej v manjših krajih, našli posrečeno obliko 
vključevanja sakralne dediščine v svojo ponudbo. Romanje 
oziroma obiskovanje izbranih svetišč doma in po svetu je med 
Slovenci zelo prisotno že od zgodnjih časov. Naši predniki so radi 
romali po Marijinih cerkvah, Stara gora, Višarje, Gospa Sveta, 
predvsem pa po domačih središčih, kot so Sveta gora, Blejski 
otok, kasneje Brezje, Ptujska Gora, Svete gore, Turnišče in po 
drugih 190 romarskih središčih, ki so bolj lokalnega pomena. 
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Počasi si utira pot projekt pod okriljem Sveta Evrope Po poteh 
meniških, ki vključuje poleg obeh delujočih meniških samostanov, 
Stične in Pleterij, tudi nekdanje kartuzije in cisterco v Kostanjevici, 
Jurklošter, Žiče in Bistro, v kateri je tehniški muzej. Sem bi sodila 
tudi oba ženska meniška samostana Studenice in Radlje. 

V razmislek je ponudil predlog za programe, ki bi vključevali 
cerkve, v katerih so prepoznavna dela slovenskih umetnikov iz 
posameznih območij in obdobij. Na primer Janeza Ljubljanskega 
ali Akvile ali pa recimo Jerneja iz Loke, za katerega vemo, da je 
poslikal približno 40 cerkva ali pa arhitekta Andreja iz Loke, 
delavcev kranjske stavbarske delavnice, naših baročnih slikarjev 
in kiparjev ali pa recimo v narodnostno občutljivem mejnem 
območju z romanskim svetom dela Toneta Kralja, ki je v kratkem 
času, tik pred drugo svetovno vojno in med njo, poslikal 40 cerkva 
od Višarij do Trsta. Priključili bi lahko tudi Plečnikovo, Vurnikovo in 
drugih slovenskih arhitektov dediščino. In ne nazadnje, imamo 
tudi zelo bogato glasbeno sakralno dediščino, ljudsko in umetno, 
ki sodita v sam svetovni vrh, ter mnoge samostanske knjižnice. 
Nekatere so že primerno urejene in predstavljene, druge še čakajo 
na svojo obnovo in predstavitev. 

Povzetek razprave 

Zofka Klemen Krek, direktorica Urada slovenske nacionalne 
komisije za Unesco, je uvodoma poudarila, da vse preveč 
govorimo o svoji majhnosti, namesto da bi vse sile usmerili v 
predstavitev Slovenije kot sodobne in z velikimi državami enako- 
pravne države. Pri tem, da bi se postavili ob bok velikim in v 
svetovni vrh kulturne in naravne dediščine, nam ni treba prav nič 
pretiravati. Na seznamu Unescove naravne in kulturne dediščine 
imamo Škocjanske jame, ki jim je strokovna in politična svetovna 
javnost priznala izjemnost svetovne dediščine. 

Vendar je naša majhnost drugje, je opozorila in to svojo misel 
ponazorila s primerom predloga štirih spomenikov iz Slovenije za 
uvrstitev na seznam svetovne dediščine. 

V sedmih letih za tri predloge niso bili sposobni niti politika na 
področju varovanja kulturne dediščine niti strateški razvoj niti 
finančna niti strokovna javnost pripraviti ustreznih gradiv, da bi 
potem to lahko predlagali in vpisali v svetovno dediščino. Izstopa 
predvsem priprava gradiva za vpis Krasa, ki je nabolj znano 
območje Slovenije v svetovnem merilu. Italija ima samo 20% tega 
krasa, pa ima že pripravljena vsa potrebna gradiva, da svoj delček 
krasa vpiše v svetovno dediščino. Slovenija pa nič. 

Majhnost Slovenije se kaže tudi v tem, da slovenske parke 
razvrščamo po velikosti njihovega obsega, ne pa po vsebini in 
pomembnosti, tako kot to na primer delajo v Avstraliji. Prva vrsta 
zaščite, varovanja in pomembnosti parkov je tisto, kar je v 
svetovnih mrežah priznano kot svetovna pomembnost, bodisi na 
seznamu svetovne naravne dediščine bodisi v svetovni mreži 
mokrišč (naše soline), ali pa trije parki, ki sodelujejo v tretji 
mednarodni svetovni mreži v okviru Unesca, in sicer v biosfernih 
območjih tako imenovanega medvladnega programa Človek in 
biosfera. Majhni smo, ker niti ne vemo, kako veliki smo. 

V svetu teče huda tekma, kdo bo imel več spomenikov oziroma 
kateri spomeniki so sploh še tisti, ki jih je mogoče vpisati na 
seznam svetovne dediščine. Italija jih ima 38, Hrvaška 7, 
Madžarska 5, Avstrija 8 in pripravlja naslednje 4. To so naše 
sosede. Slovenija ima samo enega, tako kot Albanija in Makedonija, 
Bosna pa na žalost nima nobenega. Smo na repu tako opevane 
Evrope in tudi na repu sveta. 

Unesco v svojih temeljnih listinah pravi, da je kultura kateregakoli 
naroda sestavni del kulture vsega človeštva. Če najmanjši mozaik 
iz te kulture izgine, je osiromašeno vse človeštvo. Če se Slovenija 
ne zaveda, da je sestavni del kulture človeštva, potem bomo 
imeli strategije, ki tega elementa ne bodo upoštevale. Italija je na 
primer izdala posebno brošuro svetovnih kulturnih in naravnih 
spomenikov ob Jadranu, ki so vpisani v seznam, med njimi tudi 
naše Škocjanske jame - brošura je namenjena tistim, ki načrtujejo 
turistične poti in medtem ko pri nas doma Škocjanske jame 
komajda zaidejo v slovensko promocijo, slovensko strategijo in 
politiko varovanja naravne in kulturne dediščine kot izjemen 
spomenik svetovne vrednosti. Skrajni čas je, da začnemo razmi- 
šljati več kot samo evropsko, ampak da smo narod, ki ima svoje 
vrednote, tako kulturne kot tudi naravne, ki so sestavni del kulture 
vsega človeštva. 

Sonja Lebe, svetovalka vlade v Ministrstvu za gospodarstvo, 
ki deluje tudi v koordinacijskem odboru za uresničevanje in 
spodbujanje projekta Naravne vrednote, kulturna dediščina in 
turizem, je govorila o stalnicah turizma, Iz katerih lahko izhajamo 
tudi v Sloveniji, saj turisti širom po svetu povprašujejo po njih, in o 
smernicah, ki so pomembne tudi za slovensko turistično ponudbo. 
Opozorila pa je tudi na posledice terorističnega napada na ZDA 
11 .septembra. 

Stalnice v turizmu so: 

Tržiti kaj lepega. Tega imamo v Sloveniji obilo. Ankete statistič- 
nega urada Republike Slovenije so pokazale, da so ljudje, ki 
prihajajo k nam na obisk, nad tem presenečeni. 

Prijaznost ljudi. Tudi tu se dobro odrežemo. 

Ljudje, ki hodijo na počitnice ali na potovanja, želijo narediti kaj 
za svoje zdravje in počutje. Imamo dobre programe, dobre 
možnosti za rekreacijo, pa tudi klima na območju Slovenije je 
ugodna. 

- Znanje. Ljudje želijo spoznavati nove kulture, drugačen način 
življenja. Vse več ljudi potuje, da bi se naučili česa novega. 

- Turizem trži bisere. V Sloveniji jih imamo nešteto, od Škocjan- 
skih jam prek Soče, od celotnega kompleksa našega Krasa, 
Logarsko dolino, posamezna zdravilišča in še in še. Turistično 
ponudbo oblikujeta tudi moda in nečimrnost. Vsake toliko časa 
se pojavijo v svetu turizma nove smernice, tako kot pri modi. 
Enkrat so to dolga potovanja v eksotične države, drugič mora 
ponudba vsebovati več športnega udejstvovanja, v zadnjem 
času pa je to naravna in kulturna dediščina. Te smernice v 
turizmu v veliki meri vplivajo tudi na Slovenijo in na našo 
ponudbo in zato je zelo pomembno, da jim sledimo. Vsakič 
nekaj in vsakič nekaj drugega. To se lahko poveže s 
tematskimi potmi in parki. V zvezi s tem je omenila Pot sužnjev 
in Pot svile, ki sodita v turistično ponudbo po vsem svetu in 
katerih pokroviteljica je Svetovna turistična organizacija. 

Nekaj takih, manjših poti je tudi v Evropi (pot Ludvika Bavarskega 
ali po gradovih Loare), medtem ko je pot po gradovih srednje 
Evrope šele na začetku. 

V ta sklop sodijo tudi tematski parki, ki jih je v Sloveniji kar nekaj. 

Tovrstna ponudba je prilagojena različnim plačilnim možnostim 
različnih slojev. Dejala je, da smo za srednji sloj v Sloveniji dobro 
poskrbeli, za višji plačilni razred pa velja, da jim ne znamo ponuditi 
dovolj. 
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Svet turizma se je po 11. septembru spremenil. Kot sopotnik na 
letalih se je pojavil strah. To je morda priložnost, da v Slovenijo 
privabimo tudi premožnejše goste. Vedeti pa je treba, da na primer 
zaradi gradov ne bo nihče prišel v Slovenijo', saj jih ponujajo 
povsod. Torej moramo poskrbeti za mnogo stvari. Med drugim 
tudi za to, da bo ponudba lahko dostopna. To pa pomeni dobre 
ceste, športna letališča in drugo infrastrukturo. Kot primer je 
omenila, da ti ljudje velikokrat potujejo z lastnimi letali. Zakaj ne bi 
pristali na Brniku, opravili carinskih formalnosti in nadaljevali poleta 
do Bleda, odigrali partijo golfa in se odpravili v Moškanjce, si 
ogledali katerega od gradov. 

V nadaljevanju je predstavila Srednjeevropsko združenje gradov, 
ki je del organizacije FIPE, mednarodnega združenja za ohranjanje 
zgodovinske dediščine Evrope. Slovenija se je združenju pridružila 
v letu 2000 in s tem so nam postala dosegljiva ugodna posojila 
Evropske banke za obnovo in razvoj. Zagotovljena pa nam je tudi 
svetovno podprta promocija, saj je to projekt svetovne turistične 
organizacije. In še nekaj je pomembno. Projekt pomeni regionalno 
povezanost in skupno prodajo teh projektov. 

Zdaj so članice te srednjeevropske pobude Poljska, Madžarska, 
Češka, Slovaška in po novem tudi Slovenija. Skupaj z ministrstvom 
za kulturo bi morali zbrati 2 do 3 nove gradove, zato ker ti, ki jih 
imamo doslej, niso dovolj. Če želimo Slovenijo tržiti kot luksuzno 
destinacijo, potrebujemo kritično maso ponudbe, ki jo lahko 
predstavimo tistim, ki po taki ponudbi sprašujejo. K oblikovanju te 
ponudbe moramo pritegniti tudi ministrstvo za okolje, zaradi 
urejanja okolice gradov, in lokalno podjetništvo, saj bi lahko poleg 
gradov tržili tudi slovenske luksuzne izdelke. 

Kot enega izmed biserov oziroma atrakcij, ki je ni mogoče najti 
nikjer na svetu, je omenila Posočje, področje prve svetovne vojne. 
Dejala je, da samo na območju Slovenije poteka tista zgodovinska 
črta, ki je zaznamovala celotno Evropo, ves svet. Gre za edin- 
stveno promocijsko priložnost celotne države in ne samo projekta 
turizma. Tu so izjemne naravne danosti, možnosti za adrenalinske 
športe, sprehode v naravi in za samoiniciativnost na področju 
turizma - ustanavljanje malih turističnih gospodarskih enot. Vse 
to omogoča mednarodno povezovanje in trženje. V okviru projekta 
Phare, ki je na tem področju potekal v letih 1996 in 1997, je bila 
celotna kulturna, naravna in tehniška dediščina popisana. Na 
osnovi tega je bila v letu 2000 pod okriljem ministrstva za znanost 
in tehnologijo ustanovljena medresorska skupina, ki je povezala 
vsa ministrstva, ki so bila na kakršenkoli način povezana s tem 
projektom in ki so dobila nalogo, da projekt oživljanja Soške fronte, 
ki traja 10 let, sofinancirajo. Decembra leta 2000 je bila ustanovljena 
fundacija za Posočje, ki pa nima moči, da bi zaživela. Pozvala je 
vse, ki jih združuje poklicna ali ljubiteljska usmerjenost k turizmu, 
da se zavzamejo za ta projekt. 

Eva Štraus Podbregar, Lokalna turistična organizacija Bled, 
se je na kratko dotaknila človeškega dejavnika kot izredno 
pomembnega dela turizma kot celote in tako tudi tistega, ki je 
tesno povezan s kulturno in naravno dediščino. Opozorila je na 
vlaganja v ljudi, da bodo usposobljeni vse to bogastvo posredovati 
svojim gostom na pravi način. Naravno in kulturno dediščino lahko 
svojim gostom prenašajo, vendar samo ob upoštevanju dveh 
pogojev: znanja in pravega vrednotenja tega dejavnika. V zvezi z 
oblikovanjem zgodb kot pomembnim delom kulturne dediščine je 
na osnovi svojih izkušenj povedala, da je zgodbic okoli nas veliko 
in jih ni težko prepoznati. Velik problem pa je potem to prenesti v 
življenje in gostom na pravi način predstaviti Slovenijo. 

Ana Barblč iz Ljubljane je poudarila, da je povezovanje naravne 
in kulturne dediščine bistvenega pomena za kakršnokoli turistično 
ponudbo. V življenju v lokalnih skupnostih in med ljudmi sta naravna 
in kulturna dediščina neločljivo povezani in tako sta tudi bistveni 
določevalki lokalne identitete (včasih uporabljamo izraz kulturna 
identiteta). 

Turistični proizvod je treba pojmovati kot eno od sestavin gospo- 
darskega proizvoda. Kot univerzitetna učiteljica in kot raziskovalka 
je imela priložnost voditi nekaj razvojnih projektov na podeželju. V 
vseh se je turizem pokazal kot obetajoča sestavina razvoja. 
Ugotovili so, da ne more biti turizma brez tega, da se lokalni 
prebivalci identificirajo z lokalno turistično ponudbo, in brez tega, 
da je vse, kar je narejeno za turiste, narejeno tudi zanje, da to 
lahko uporabljajo, v tem uživajo in si tako resnično izboljšujejo 
kakovost življenja. 

Ti dve svoji uvodni razmišljanji je ponazorila z opisom projekta, ki 
gaje s študenti vodila v regijskem parku Škocjanske jame. Projekt 
je potekal po fazah nekaj let, in sicer: obveščanje in osveščanje 
ljudi za razvoj, o dediščini, ki jo imajo, o pomenu varovanega 
področja in identificiranje lokalnih vodilnih kadrov. Ob tem je dejala, 
da se v lokalni skupnosti pogosto izpostavi en sam človek. To 
sicer ni najboljše, je pa dobro, ker postane edini motor razvoja. Iz 
tega sledi, da je treba pogledati, koliko je še drugih vodilnih 
strokovnih kadrov na določenem območju. In takih je v vsaki, tudi 
najmanj razviti slovenski vasi dovolj. Vsem tem ljudem je treba 
dati priložnost, kajti to je ključ do sodelovanja. Če ljudje na lokalni 
ravni niso sposobni sodelovati, povzroča to vrsto sporov, ne- 
voščljivost, egoistične reakcije. Če pa vsak najde svoje mesto, 
potem hitro ugotovi, da lahko samo v sodelovanju z drugimi pridobi 
sam in skupnost kot celota. Iz tega izhaja, da je človeški dejavnik 
pomemben na posamični, še posebej pa na organizacijski ravni v 
okviru nevladnih organizacij, ki pri tem lahko odigrajo pomembno 
vlogo. Zato bi morali iti korak naprej in izdelati strategijo, kako tem 
nevladnim organizacijam, turističnim in drugim društvom ponuditi 
pomoč in konkretne nasvete. To je že imenitno urejeno v sedanjih 
regijskih parkih, kjer imajo zavode, ki jih financira država. Ljudje, 
ki v teh parkih živijo, so pripravljeni sodelovati in parke jemljejo 
resnično za svoje. Tako si mejna območja regijskega parka 
Škocjanske jame močno prizadevajo, da bi prišla v območje parka, 
kajti spoznala so, da varovanje pomeni razvoj. 

Tomaž Ogrln, Društvo za okol|e, družbo, naravo In zdravje, 
Ljubljana, je opozoril na ravnanje z naravo brez premisleka in 
na nekaj grobih napak pri ravnanju z okoljem. To so Zelenica, 
Zatrnik, Kranjska Gora, Podkoren in Planica, kjer je prišlo do 
velikih posegov v gozdove. Opozoril je tudi na problem Ljubljanske- 
ga barja, ki je v načrtu za zavarovanje in se ne bi smelo nič 
spreminjati, dokler ne bo padla končna odločitev. Pa je že nastalo 
veliko letališče in več manjših. Tretja točka je Ljubljana s Koseškim 
bajerjem, ki bi ga lahko dobro tržili kot naravno znamenitost. Izrazil 
je upanje, da bo Koseški bajer ostal tak, kakršen je. Njihovo 
društvo je prepričano, da ga lahko tržimo kot naravno znamenitost 
evropskega pomena. 

Jerneja Batlč, Ministrstvo za kulturo, je najprej dala nekaj 
pojasnil v zvezi z uresničevanjem zakona o kulturnem tolarju in 
nadaljevala, da je zdaj potreben predvsem ustvarjalen pogovor o 
predlogu, ki ga je ministrstvo za kulturo poslalo na ministrstvo za 
gospodarstvo in turizem in vsebuje konkretne predloge in projekte, 
s katerimi bi začeli nadaljnji razvoj. Predstavila je oblikovanje 
oziroma načrtovanje skupnih programov na lokalni ravni, pri čemer 
je zelo pomembno sodelovanje med lokalnimi turističnimi organiza- 
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cijami in javnimi zavodi s področja kulture, ki delujejo na teh 
območjih. To so skupni projekti predstavitve kulturne dediščine, 
projekt vzpostavitve standardov na ravni promocije in trženja ter 
projekt podpore že obstoječih programov, ki potekajo na ravni 
lokalnih skupnosti in regij in so s strani Slovenske turistične 
organizacije oziroma ministrstva za gospodarstvo in turizem pre- 
malo podprti oziroma niso podprti na ta način, da bi se lahko 
dobro predstavili in tržili. Eden takih projektov je projekt kulturnih 
poti. Že pred desetimi leti je ministrstvo za kulturo začelo projekt 
kulturnih poti, ki pa ni bil dovolj podprt, in to zato, ker takrat z 
ministrstvom za gospodarstvo in turizem niso pripravili skupnega 
načrta. 

Veronika Klemenčlč, Društvo Rastoča knjiga, je poudarila, da 
je bilo in je kulturno društvo nekega obdobja tesno povezano s 
turizmom in turistično ponudbo. Del te ponudbe je poleg približe- 
vanja naravnih lepot naše dežele in njenih zgodovinskih spome- 
nikov domačim in tujim turistom tudi seznanjanje s širokim 
kulturnim dogajanjem in novimi zanimivimi pridobitvami na tem 
področju. Turizem ne more brez kulturne dediščine naroda. In 
obratno. Kulturno dogajanje je prav prek turizma dostopno široki 
domači in tuji publiki. 

Naše glavno mesto bo predvidoma že v prihodnjem letu bogatejše 
za novo kulturno ustanovo, ki bo vsekakor pritegnila zanimanje 
domače in tuje populacije. V samem srcu starega mestnega jedra, 
v neposredni soseščini Plečnikovih Križank in hrama učenosti 
ljubljanske univerze bo v zanimivem galerijskem prostoru našel 
domicil vseslovenski kulturni projekt Rastoča knjiga. Ta hram 
knjige, v katerem bo v stiliziranem panoramskem pregledu prika- 
zana naša kulturna knjižna preteklost, bo živ prostor, shajališče 
ljudi, prizorišče raznih kulturnih dejavnosti in multivizijskih prikazov, 
povezanih s knjigo, nova zanimiva pridobitev našega glavnega 
mesta in vse dežele, zanimiva tudi s turističnega stališča. 

V nadaljevanju je podrobneje opisala projekt, ki bo predstavil več 
pomembnih mejnikov v naši kulturni preteklosti. Predstavljal bo 
pomnik duhovnih dimenzij našega naroda, ki se začenja pred 
davnim tisočletjem z Brižinskimi spomeniki, našo prvo slovensko 
zapisano besedo, in nadaljuje skozi vso našo kulturno zgodovino, 
ki so jo zaznamovali naši največji možje Trubar, Valvazor, Dalmatin, 
Slomšek, Prešeren, Cankar in mnogi drugi, vse do tvorcev naše 
samostojnosti. 

Poudarila je, da je Rastoča knjiga projekt, ki naj naš narod zazna- 
muje, ne samo kot narod ekonomske ali vojaške moči, ampak 
predvsem kot narod knjige. Slovenski narod bo tako po svoji 
kulturi in zavezanosti knjigi ostal prepoznaven tudi po vstopu v 
mnogonacionalno Evropsko skupnost, ko bo soočen z velikimi in 
močnimi kulturnimi okolji. 

Andre|a Vesellč, Turistično društvo Metlika, je povedala, da 
prihaja iz majhnega kraja, s podeželja, ki vedno, tudi pri načrtovanju 
na področju turizma, ostaja v ozadju. Tudi zakon o pospeševanju 
turizma je zastavljen na določeni ravni, ki v kraju, kot je na primer 
Bled, idealno deluje. Ko pa ista pravila prenesejo na podeželje, 
ugotovijo, da so neizvedljiva. Predlagala je, da se v različne delovne 
skupine in koordinacijske odbore v prihodnje vključijo tudi 
predstavniki manjših krajev. 

Slovenci se premalo zavedamo, kaj naš kraj je in kaj ga lahko 
predstavi. Ne predstavi ga samo naravna in kulturna dediščina, 
še marskaj drugega je lahko odlična predstavitev. To so noše, 
folklora, arhitektura in ne nazadnje idrijski žlikrofi in naša vina. 

Poudarila je, da želje in možnosti marsikdaj niso v sorazmerju. 
Prav gotovo vsi želijo sodelovati, vendar pa vse prevečkrat naletijo 
na problem, ki se imenuje birokracija, pa problem iskanja določenih 
podatkov in s kom se o določenem primeru posvetovati. Torej, 
potrebujemo predvsem učinkovit sistem pretoka informacij in vse 
bo potekalo veliko enostavneje tudi v manjših krajih. 

Hrvoje Oršanlč, ZGS Brežice, je tako kot že nekateri pred njim 
opozoril, da je dediščina zelo občutljiv predmet obravnave in da je 
pomembno trajno ohranjanje naravnih vrednot. Ob tem je poudaril, 
da bi morali to dvoje uvrstiti na prvo mesto v novi razvojni strategiji. 
V tujini že dolgo poznajo pojem, ki mu sicer Angleži pravijo "carring 
capacity", ali v slovenskem prevodu "nosilna kapaciteta". V Sloveniji 
imamo naravne vrednote, kot so na primer strogi gozdni rezervati 
pragozdnega značaja, kjer obisk ni zaželen, je pravzaprav prepo- 
vedan. Pokazal je turistično karto enega izmed slovenskih krajev, 
ki je nastala kot diplomska naloga. Študent se je sicer zelo potrudil, 
vendar je kljub opozorilom v karti označil tudi dva tovrstna stroga 
gozdna rezervata. Dejal je, da je to zanj spodrsljaj, ki na nek način 
spodbuja ljudi, da obiskujejo predele, kjer obisk ni zaželen. 

Ob tem je opozoril, da imamo po zakonu o ohranjanju narave, ki 
je bil sprejet leta 1999, možnost organizirati naravovarstvene 
nadzorniške službe. Predlagal je, da to določilo zakona čimprej 
uresničimo in tako dobimo naravovarstvene nadzornike. To naj 
ne bi bili ljudje, ki bodo okrog hodili s palico, ampak naj bi bili v 
nekem smislu turistični vodniki in informatorji, ki bi dobro poznali 
prostor. Morali pa bi jih primerno izobraziti in usposobiti. 

Franci Zidarje v svojem ponovnem nastopu predstavil svoje videnje 
in razumevanje nekaterih razprav in razmišljanj na posvetu. 

Najprej je spregovoril o vrednotenju naravne in kulturne dediščine. 
Poudaril je, da je to najprej stvar strokovne presoje in s tem se 
ukvarja stroka. Potem sledi kulturna, okoljska, izobraževalna in 
morda še kakšna politika. Vmes lahko vtkemo raziskovanje, ki je 
lahko v nadaljevanju tudi raziskovalni turizem kot vrhunska oblika 
turizma v razvitem in kultiviranem svetu. V tem okviru lahko 
predvidevamo vrsto učinkov na ravni ozaveščanja, izobraževanja 
in usposabljanja kadrov ter povezovanja med elementarnimi 
strokami in aplikativnostjo in rabo dediščine. Dediščina se v tem 
procesu vnaša na urejen, organiziran in upravljalsko voden način 
v različne rabe, tudi v prepovedano ali v neke vrste sonaravno, 
sokulturno rabo. Vse pa je lahko zelo uspešna mreža tudi turistične 
ponudbe; tudi tisto, kamor ne smeš iti, je zelo zanimivo. 

V nadaljevanju pa je postavil vprašanje, ali je pravilno razumel 
predstavitev izhodišč za pripravo nacionalne strategije razvoja 
turizma. Če je namreč izhodišče v nastajanju nacionalne strategije 
razvoja turizma to, da smo ujeti med velike kulturne narode in da 
je ta ujetost na strateški in razvojni ravni omejena na omenjenih 
deset ali petnajst strateško, razvojno in gospodarsko najuspešnej- 
ših ponudb znotraj Slovenije, je predlagal temeljit in tehten razmislek 
ter popravke oziroma dopolnitve tako zastavljene strategije. 

V zvezi s tem je navedel nekaj primerov. Najprej je opzoril na 
področje naše krajine, življenjskega prostora, užitka, ponudbe, 
adrenalina, sprostitve in tako naprej. Ali ni avstrijski monokulturni 
gozd v primerjavi s slovenskim mešanim gozdom navadna sred- 
njeevropska katastrofa? Ali pri nas znamo povedati, da je gozdni 
prostor v Sloveniji izjemno kakovosten v smislu ohranjanja biotske 
raznovrstnosti, v smislu ohranjanja genov in v smislu uživanja 
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raznolikosti? Način gospodarjenja v gozdovih je, ob vseh napakah, 
prinesel določeno kakovost slovenske kulturne krajine, slovenske 
gozdne krajine v ta srednjeevropski prostor. 

In še primer obdobja preseljevanja ljudstev - pozna antika. To 
obdobje je slovenski kulturni prostor, slovensko kulturno izročilo 
in slovensko dediščino zaznamovalo z evropsko pomembnimi 
ali, če hočete, tudi s svetovno pomembnimi kulturnimi spomeniki. 
Ali je to Vranje ali je to Primorska nad Kobaridom ali pa je to 
Gradec pri Praprotnem. Tega v srednjeevropskem prostoru pre- 
prosto ni. In vprašanje je, ali znamo v postopku odkrivanja, 
raziskovanja, urejanja in na koncu tudi trženja vse to izrabiti. 

Slovenske turistične agencije legitimno in poslovno uspešno 
prodajajo gradove Ludvika Bavarskega in kulturo, način življenja 
ter arhitekturne rarietete Berberov na robu Sahare. Pri nas 
pogosto, tudi na tem posvetu, veliko govorimo o rabi, odkrivanju, 
raziskovanju, urejanju in rabi različnih objektov, naravnih vrednot, 
kulturne dediščine, izročila, tradicije, narodnih noš, torej o vsem, 
kar v neki sestavljenosti predstavljamo. In tu se vidi, da z 
vrednostnim sistemom, znotraj katerega živimo, v smislu uspeš- 
nosti turističnega proizvoda in v smislu kakovosti življenja ljudi na 
slovenskem območju nekaj ni v redu. 

Razumeti tudi ne more, da smo Slovenci edini na svetu tako 
pametni, da je v Sloveniji lahko le nekaj ključnih točk, kot so na 
primer Portorož, Bled in še nekaj drugih, edini temelj za razvoj 
turizma. Če je ves svet usmerjen v rabo vrednot, zakaj tudi pri 
nas ne bi storili tega in strategije zastavili na ta način? 

Opozoril je še na resnost pri usklajevanju strateških ravnanj na 
državni ravni. Tovrstna strategija mora biti usklajena: strategija 
regionalnega razvoja Slovenije, s strategijo rabe vseh temeljnih 
virov, ki pomenijo v povprečju dvig kakovosti življenja Slovenca. 
Menil je, da bo strategija, če ne bodo vneseni določeni popravki in 
dopolnila, dolgoročno onemogočala življenje natančno tistim, ki 
so zdaj opredeljeni kot nosilci tovrstnega razvoja. 

Silvester Gabršček je dopolnil razpravo Zofke Klemen Krekove 
o uvrščanju slovenskih naravnih vrednot in kulturnih spomenikov 
na Unescov seznam. 

Slovenija je kandidirala s štirimi spomeniki. Prvi je bolnica Franja 
in postopek poteka naprej. Bilo je že izdelano mednarodno poročilo 
in je ugodno. Zdaj ga je treba dopolniti. Prav tako potekajo dejavnosti 
za razglasitev Alpskega loka. Slovenija je pred leti najavila zaščito 
tako imenovanih fužinarskih planin. Vendar pa je v tem prostoru 
prišlo do tako velikih sprememb, da pod tem naslovom ne bi več 

uspeli s kandidaturo. Zato je Triglavski narodni park na pobudo 
ministrstva za kulturo sprejel koordinacijo za spremembo naslova 
kandidature. To bi bile nekatere pašne planine v Julijskih Alpah, in 
sicer v sklopu projekta, ki ga predlaga pet držav. Zaradi prevelikih 
urbanih posegov v rudarskem mestu Idrija pa smo kriterije 
enkratnosti in neponovljivosti zamudili. 

Pri matičnem krasu je težava v tem, da ne vemo, kdo naj bi bil 
pobudnik, kaj naj bi bil ta matični kras, kajti med kriteriji, ki jih 
Unesco zahteva, je tudi neokrnjenost. Naš matični kras pa je 
prežet z daljnovodi, s cestami in z arhitekturo, ki ni več tipična za 
Kras. Lahko bi se dogovorili za točkasto predstavitev posameznih 
kraških značilnosti, vendar manjka koordinator. Dejal je, da je bil 
očitek namenjen ministrstvu za kulturo oziroma upravi za kulturno 
dediščino. Uprava in ministrstvo lahko to delo samo spremljata in 
odpirata vrata, ki so potrebna, da gredo predlogi skozi vladni 
postopek in da potem vlada vloži kandidaturo. Vendar brez lokalne 
gonilne sile, brez človeka, ki bi za to zastavil nekaj svojega časa, 
nekaj svoje energije, ni možno vpisati nobenega spomenika. Tako 
se je zgodilo tudi s Škocjanskimi jamami. Če gospod Debevec ne 
bi bil tako vztrajen in tako zagnan, verjetno tudi Škocjanske jame 
ne bi bile vpisane. 

Dr. Marjan Rožič se je kot vodja posveta zahvalil vsem, ki so 
aktivno sodelovali na posvetu, in poudaril, da prav velika udeležba 
in aktivno sodelovanje udeležencev kažeta, da je tema zelo 
aktualna. To pa predvsem zato, ker je usoda slovenskega turizma 
neposredno povezana z dediščino in naravnimi vrednotami, in 
tudi zaradi tega, ker se na terenu pri uresničevanju projekta, o 
katerem so govorili, dogaja marsikaj zanimivega. Dogaja se toliko, 
da ne uspejo v zadostni meri predstaviti vsega, kar je spodbudil 
ta projekt. Po njegovem mnenju je sporočilo posveta: Vzemimo 
projekt Naravne vrednote, kulturna dediščina in turizem kot enega 
od tistih motivov, ki nas spodbujajo in povezujejo, da smo na teh 
področjih kar najbolj angažirani; ne angažirani na splošno, ne 
angažirani v deklaracijah, ne angažirani samo v govorjenju, ampak 
angažirani v konkretnih projektih in s konkretnimi akcijami. To naj 
se odrazi tudi na vsebinsko spremenjeni in bolj kakovostni turistični 
ponudbi Slovenije. Projekt je tudi izziv slovenski turistični društveni 
organizaciji, da se preoblikuje v skladu s spoznanji sodobnega 
turizma in da v svoje delo vnese nova spoznanja in znanja. 

Razpravo je zaključil z mislijo v zvezi s strategijo razvoja turizma, 
ki je v javni razpravi. Poudaril je, da strategija šele nastaja in da bo 
javna razprava pokazala, kakšna naj bo. Po njegovem mnenju 
bomo Slovenijo v turističnem smislu razvijali kot celoto in pri tem 
upoštevali pogoje in posebnosti posameznih območij. 
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Državni svet Republike Slovenije, Društvo Občanski Forum, Mestna zveza 

upokojencev in Raziskovalna skupina G-3 so 30. maja 2001 pripravili posvet z 

naslovom SOŽITJE IN SOODGOVORNOST GENERACIJ: POTI IN STRANPOTI 

POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 

Dr. Zoltan Jan, državni svetnik, je uvodoma pozdravil udeležence 
posveta v imenu Državnega sveta Republike Slovenije kot 
soorganizatorja. Med drugim je poudaril, da se je državni svet 
dejavno vključeval v vse dosedanje razprave o pokojninski reformi. 
Nekatera stališča so uveljavili v celoti, nekatera pa ne oziroma v 
manjšem obsegu. Tematika je aktualna, saj je staranje prebivalstva 
pojav v vseh sodobnih razvitih industrijskih družbah in ne samo v 
Sloveniji. Nenehno spreminjanje razmerja med prihodki aktivnega 
in prihodki upokojenega prebivalstva problema ne rešuje. Zato so 
za reševanje te problematike potrebni novi pristopi. Dr. Zoltan Jan 
je izrazil upanje, da bodo na posvetu našli tudi odgovore na odprta 
vprašanja. 

Marjan Sedmak, predsednik Mestne zveze društev upokojencev 
Ljubljana, je pozdravil udeležence posveta tudi v imenu 
predsednika Društva Občanski Forum kot soorganizatorja in se 
zahvalil državnemu svetu za sodelovanje pri organizaciji tega in 
drugih posvetov o aktualnih družbenih vprašanjih. 

V nadaljevanju je Marjan Sedmak, ki je vodil in povezoval 
razpravo, dejal, da je posvet posledica naslednjega spoznanja: 
položaja upokojencev ne moremo več reševati s čisto proračun- 
sko logiko. Namesto spreminjanja razmerja med povprečno 
pokojnino in povprečno plačo moramo začeti hitro in z 
daljnosežnimi ukrepi spreminjati razmerje med upokojenim in 
aktivnim delom prebivalstva. To je podlaga za reševanje tega 
vprašanja po vsej Evropi. Sega namreč na področje šolanja, 
došolanja, na področje aktivnega dela, ustvarjanja nove vrednosti 
in seveda tudi samega upokojevanja - ne pa zgolj in samo na 
področje upokojevanja. 

K takemu razmišljanju sta ga spodbudila dva zapisa v tujih medijih. 
Članek iz hamburškega časopisa Die Zeit z dne 11. aprila 2001 
govori o tem, da so evropske družbe preveč dolgo živele v tako 
imenovani "Jugendvvan", v obnorelosti z mladostjo. Zaradi nje so 
pošiljali v prezgodnji pokoj ljudi pri 50., 55. letih. Naslov članka je 
"Starci se vračajo". Dva tedna kasneje je imela avstrijska televizija 
izredno zanimivo okroglo mizo; udeleženci so opozarjali na 
problema z že kar marksističnimi besedami: "Tako je, da sodobne 
kapitalistične družbe dobesedno mečejo proč družbeni kapital s 
tem, da pošiljajo izkušene starejše ljudi v pokoj." 

Primera iz Evrope je dopolnil s pregledom knjižnih novosti na 
Japonskem, objavljenih v posebni reviji, ki jo pošiljajo po vsem 
svetu. Knjiga je posvečena prezgodnjemu upokojevanju prebival- 
stva in se konča takole: "Namesto prezgodnjega upokojevanja bi 
morali ustvariti sistem zaposlitve ne glede na starost, ki ljudem 
dopušča, da nadaljujejo delo tako dolgo, kot si to želijo in tako 
dolgo, kot so za to sposobni." Svet se torej s tem intenzivno 
ukvarja in tudi mi bi se morali lotiti te problematike, še posebej 
zato, ker imamo velike težave z našim pokojninskim sistemom. 
Razmerja so namreč strahovito zamegljena, ker je na naš pokoj- 
ninski sistem obešena še vrsta socialnih storitev, od upokojevanja 
kmetov brez prispevkov do tistih, ki jim država odpušča take 
prispevke, kot so denimo železničarji, in še mnoge druge. Po 
podatkih pokojninskega zavarovanja je pri nas razmerje med 
aktivnim prebivalstvom oziroma zavarovanci in upokojenci že 10 

let 1,7 proti 1, medtem ko se Nemci šele bojijo obdobja, ki bo 
prišlo, ko bo razmerje 1 proti 2 oziroma 2 proti 1. 

V našem pokojninskem sistemu pa je vedno bolj uveljavljena tudi 
retrogradna veljava predpisov, se pravi, da predpisi veljajo za 
nazaj. To pa je po njegovem mnenju že kar ogrožanje pravne 
države. Sem sodi tudi zadnja novela pokojninskega zakona, ki je 
med drugim določila, da se razmerja med plačami in pokojninami 
določajo kar s poljubnim aktom, čeprav ustava v bistvu govori o 
zakonu. Zakon namreč predstavlja višjo stopnjo pravne varnosti, 
način reševanja, s katerim smo soočeni zdaj,pa po njegovem 
mnenju ogroža prav pravno varnost upokojencev. To stanje je na 
koncu ponazoril z mislijo antičnega filozofa Konfusiusa, ki je dejal: 
" Imam zelo malo idej, zato so pa te toliko bolj zmešane ali 
konfuzne." 

Povzetek uvodnih razprav 

Dr. Viljem Merhar je za posvetovanje pripravil krajši pisni 
prispevek z naslovom "Kakšna naj bo pokojninska reforma" s 
podnaslovom "Generacijska vzajemnost boljša od kapitalske 
negotovosti". Opozoril je, da morda podnaslov koga preseneča, 
ker je v svojem bistvu usmerjen proti našim reformnim rešitvam 
na področju socialnega in pokojninskega zavarovanja. 

V obrazložitvi je to utemeljil z dejstvom, da je antiliberalistično 
naravnan, ker se ne strinja z neoliberalizmom, reganomiko in 
tečarizmom. Strinja pa se z bogatašem Sorošem, ki je zdaj postal 
človekoljub, to neoliberalistično formo pa je imenoval liberalistični 
fundamentalizem. Dejal je, da z liberalističnim fundamentalizmom 
poudarjajo zgolj in samo trg, ki da bo reševal vse družbeno- 
ekonomske probleme. Sistematično pa zanemarjajo plan, kamor 
sodi tudi urejanje socialnega področja. Tako tisti, ki sprejemajo 
liberalistični fundamentalizem, sprejemajo tudi rešitve, ki so, kot 
je dejal dr. Merhar, zanj, ki je politik ekonomist, problematične. 
Naše gospodarstvo namreč ni le tržno, temveč tudi po ustavi 
socialno - tržno. Pri reševanju problemov socialnega in pokojnin- 
skega zavarovanja moramo torej upoštevati tudi socialno 
komponento tržnega gospodarstva. 

Nosilci reforme pokojninsko invalidskega zavarovanja običajno 
utemeljujejo reformo z demografskimi podatki, z razmerjem med 
zavarovanci in upokojenci, torej s tisto "težko številko", kot je 
dejal, da se na enega zavarovanca pri nas veže en upokojenec. 
In to je rdeča luč, ki terja reforme. Vendar je treba to razmerje med 
zavarovanci in upokojenci dopolniti z vrednostnimi podatki, kot 
so dohodek, njegova dinamika, dohodek na zaposlenega, to je 
novo ustvarjena vrednost, višina pokojninskega sklada, pokojnine 
na zaposlenega in drugi. Šele tako dopolnjeni uvid v razmerje 
med zavarovanci in upokojenci nam lahko da pravo podlago za 
proučevanje te problematike, je dejal. 

Strinjal se je z Marjanom Sedmakom, ki je poudaril, da je treba z 
reformo vplivati na povečanje novo ustvarjene vrednosti, iz katere 
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se financirajo pokojninski skladi. Pokojnine se morajo gibati 
sorazmerno z rastjo nove vrednosti. To pa lahko dosežemo samo 
z zavestnim poseganjem države v procese družbene reproduk- 
cije, torej z ekonomsko politiko. Dejstvo pa je, da se hoče država 
s svojo liberalno ekonomsko politiko otresti celotne reprodukcije 
delovne sile. V reprodukcijo delovne sile sodimo od trenutka 0, to 
je od rojstva, do trenutka 100, to je smrti. Čeprav je človek v času 
reprodukcije aktiven le določen čas, pa sodi sem tudi izobraže- 
vanje in še kaj drugega, je dejal. 

Posebno v gospodarsko manj razvitih kapitalističnih državah, ki 
nimajo veliko inovativnih dosežkov, se z liberalistično globalizacijo 
gospodarstva vpliva na to, da relativni dohodki na zaposlenega 
ali dodana vrednost na zaposlenega relativno zaostaja. Zaradi 
tega zaostaja tisti element, iz katerega se financirajo socialni 
skladi. To je prva posledica globalizacije, ki se ji upira zavestni del 
človeštva od Amerike do Prage, je poudaril. Neoliberalistična 
globalizacija gospodarstva povečuje tudi brezposelnost v 
gospodarsko razvitih kapitalističnih državah, ker delovna sila z 
gospodarsko manj razvitih držav, kamor se seli tuji kapital, s 
svojimi proizvodi konkurira delovni sili razvitejših ter normalno 
inovativnih držav. Zato se tu povečuje brezposelnost, ki se iz 
kategorije začasnosti spreminja v kategorijo stalnosti. 

Zadrževanje relativne rasti dohodkov in povečevanje stalne 
brezposelnosti sta torej glavni posledici sodobnega neoliberalizma 
in njegove globalizacije, je povedal. 

Tudi pri nas se soočamo s problemi, naše gospodarstvo pa je za 
obe omenjeni posledici zelo ranljivo. Podjetniki vidijo rešitev v 
povečanju konkurenčne sposobnosti gospodarstva. To pa je v 
kratkem času mogoče samo, če se spremeni razmerje med 
potrebnim in presežnim produktom.Torej je treba zadrževati plače 
in na plače vezane dohodke, da bi se na ta način povečal presežni 
produkt in da bi lahko z nižjimi cenami konkurirali v svetu. To je 
uradna politika tudi Gospodarske zbornice. In taka logika, po 
besedah dr. Merharja, vpliva tudi na reformo pokojninskega 
sistema. Medgeneracijski del pokojninskih skladov moramo 
znižati, povečati pa prostovoljne kapitalske sklade. Tako se bo 
pritisk na plače in na dajatve zmanjšal, ljudje se bodo prostovoljno 
zavarovali in kapital nosili v kapitalske sklade. Pojavila se bo 
vrsta institucij, ki bodo hotele iz tega narediti gospodarsko 
učinkovitost. Prepričan pa je, da to ne bo uspelo, ker se bodo 
kapitalski skladi tekoče spreminjali v tekočo potrošnjo. Genera- 
cijski skladi bodo namreč imeli deficit, ki ga bo treba odpraviti. Na 
pomoč bo poklicana država, povečati bi se morali davki in dajatve, 
razpisali bi obveznice in zadolžili pokojninske kapitalske sklade, 
da obveznice kupijo. Z nakupom teh obveznic bomo pokrili deficite 
v glavni blagajni in problem bo na kratek rok razrešljiv. Toda ti 
kapitalski skladi ne bodo opravljali funkcije kapitalskih naložb. 
Dobivali bodo kvečjemu obresti od obveznic, ne pa divldend od 
kapitalskih naložb. Zato bodo ti kapitalskih skladi dolgoročno 
nelikvidni. Prav vprašljivost teh kapitalskih skladov je bila razlog 
za zaključno misel dr. Merharja: bolje je ostati pri starem, 
preskušenem in se ne preskušati z novim, negotovim. 

Dr. Janez Malačlč je govoril o demografskih razmerah, upokoje- 
vanju, ponudbi dela in spodbudi za delo v Sloveniji. Najprej je za 
ponazoritev demografskih razmer pokazal nekaj starostnih 
piramid evropskih držav, tudi Slovenije. Tako so se udeleženci 
posveta prepričali, da so demografske razmere v nekaterih 
državah boljše kot v Sloveniji, v nekaterih pa tudi slabše. 

V nadaljevanju je nanizal nekaj temeljnih podatkov o upokojevanju 
v Sloveniji. Med letoma 1989 in 1999 se je število prejemnikov 
pokojnin v Sloveniji povečalo od 365 tisoč na približno 471 tisoč. 
To je kar 29,1 - odstotna rast. Ugotovil je, da se je najbolj povečalo 

število starostnih upokojencev; to je še toliko večje, če ga primer- 
jamo z letom 1980, ko je bilo vsega starostnih upokojencev 108 
tisoč. Dobro vemo, da je bilo še posebej v začetku 90. let zelo 
veliko predčasnega upokojevanja. Leta 1992 se je upokojilo 24.200 
oseb, kasneje pa se je to število nekoliko zmanjšalo. Podatki torej 
kažejo, da se je zelo povečalo skupno število upokojencev in da 
so k tej rasti največ prispevali starostni upokojenci. 

Ugotovil je tudi, da demografski dejavniki do zdaj v Sloveniji niso 
bistveno prispevali k rasti števila upokojencev. Kljub temu pa se 
je razmerje med zavarovanci in upokojenci leta 2000 zmanjšalo 
celo pod 1,7. Če pa zaposlenim dodamo še brezposelne, pride 
1,9 aktivnega prebivalstva na enega upokojenca. Iz tega izhaja, 
da morata pri nas že danes za enega upokojenca skrbeti manj 
kot dva zaposlena oziroma aktivna prebivalca. Vprašamo se lahko, 
kako močno se bodo stvari spremenile, ko bodo demografski 
dejavniki začeli hitro in progresivno vplivati na ta razmerja. 

Kot ekonomisti bi v takih razmerah pričakovali, da se bo poveče- 
valo zaposlovanje starejših delavcev. Dejansko jih je kot iskalcev 
dela vse več, pa tudi z agregatnega vidika bi bilo potrebno, da bi 
bili zaposleni. Na področju ponudbe dela pa so trendi neugodni. 
Vrsta znakov kaže, da naš trg dela ni pripravljen zaposlovati ljudi 
že nekje po 45., kaj šele po 50. letu starosti. 

Struktura brezposelnih kaže, da se je najbolj povečalo število 
brezposelnih starejših delavcev, tistih, ki so stari 50 in več let. 
Ugotovil je, da je dolgotrajna brezposelnost najbolj značilna za 
starejše delavce. Ankete, ki so jih delali študentje med brezposel- 
nimi, tudi kažejo, da se naši starejši brezposelni preprosto niso 
pripravljeni učiti, deloma pa so za to tudi nesposobni. Če pa se v 
času tako hitrih tehnoloških sprememb niso pripravljeni stalno 
usposabljati, je povsem razumljivo, da na trgu dela ni dovolj pro- 
stora zanje. 

Ocenil je, da je bilo pri nas preveč predčasnega upokojevanja in 
da si je politika na ta način kupovala socialni mir. Račune pa bodo 
morale plačevati prihodnje generacije. 

Udeležence posveta je nato seznanil z najnovejšo ožjo strokovno 
disciplino; imenuje se generacijsko računovodstvo in preučuje, 
kakšni so prenosi med različnimi generacijami ali širšimi skupinami, 
npr. med otroki, odraslimi in starimi. Podatki za nekatere evropske 
države oziroma države članice Evropske unije kažejo, da bo v 
prihodnjih letih potrebno povečati davke, če naj bi ohranili pokojnine 
kolikor toliko na današnji ravni, s 4 na 7 ali pa celo 9 % bruto 
domačega proizvoda. Prav gotovo bodo reakcije na tako pove- 
čanje zelo burne. Če upoštevamo, da je Slovenija med tistimi 
državami, za katero je bilo značilno izredno veliko predčasno 
upokojevanje, in da imamo že zdaj neugodno razmerje, se bodo 
stvari pri nas še zaostrile, ko se bodo demografski dejavniki 
nakopičili. Po njegovem mnenju lahko celo pričakujemo, še posebej 
v nekoliko slabših gospodarskih razmerah, da bodo ti deleži v 
bruto domačem proizvodu še večji. Da bo zadeva še bolj neugod- 
na, je bila pokojninska reforma dejansko izvedena tako in tudi 
družbena klima je pri nas taka, da ni naklonjena spodbudam za 
delo. 

Marjan Sedmak je pred razpravo Vojke Šircelj povedal, da je 
nemška demografija že izračunala,da bo državljanov Zvezne 
republike Nemčije leta 2050, če bodo letno uvažali po 200.000 
ljudi, približno 72 milijonov, kar pomeni skoraj 15 milijonov manj, 
kot jih je danes; če pa tega ne bodo naredili, jih bo okoli 62 milijonov. 
Takšna so demografska gibanja. Edina država v Evropi, ki ima 
zdrava demografska gibanja, je Francija, to pa zaradi čisto 
določene socialne tradicije, tradicije vrtcev, jasli, se pravi oskrbe 
otrok. V Franciji se manj kot pri nas ukvarjajo z vprašanjem, ali se 
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mora otrok roditi z očetom ali brez očeta oziroma živeti z očetom 
ali brez očeta. Kar 40 % otrok se rodi v enostarševski družini, 
rodi se torej samski ženski in si zaradi tega nihče ne beli glave. 

Vojka ŠlrcelJ je spregovorila o podaljševanju življenja - dejavniku 
staranja. Med demografskimi gibanji je opozorila na dejstvo, da 
se prebivalstvo stara in to predvsem zaradi zniževanja rodnosti, 
nekaj pa k temu prispeva tudi podaljševanje življenja, ki si ga 
seveda vsi želimo. 

Ob prikazu, kako se je podaljševalo življenje v Sloveniji in v dveh 
sosednjih državah, v Italiji in na Madžarskem, je poudarila, da 
smo bili v začetku 60. let pravzaprav zelo blizu sosedoma, potem 
pa smo se začeli od tega oddaljevati, predvsem v 70. letih. Te 
razlike nikakor nismo uspeli popraviti, kar pomeni, da smo trenutno 
v Evropi po dolžini življenja nekje v sredini. V državah vzhodne 
Evrope ljudje v povprečju živijo manj kot pri nas, v razvitih delih 
zahodne in severne Evrope pa živijo dlje. Ob tem je opozorila, da 
tako imenovano pričakovano trajanje življenja vsebuje umrljivost 
v vseh starostnih razredih. Z vidika pokojninskih reform je to 
verjetno še bolj pomemben kazalnik, saj pove, koliko ljudi 
pravzaprav dočaka določeno starost in kakšno je pričakovano 
trajanje življenja od določene starosti naprej. 

Težko je reči, kdo je še mlad ali kdo je star. Običajno se ustavimo 
pri starosti 65 let, ki v nekaterih državah že pomeni prehod iz 
aktivnega življenja v upokojevanje. In če natančno pogledamo 
Slovenijo, vidimo, da se spet nahajamo nekje med vzhodno in 
zahodno Evropo. Poudarila je, da se je v Sloveniji življenje zelo 
podaljšalo. Zelo se je zvišal delež tistih, ki dočakajo starost 65 let. 
Tisti moški, ki dočakajo to starost, pričakujejo pri nas še približno 
13 let življenja, ženske pa skoraj 17 let življenja. 

V nadaljevanju je primerjala položaj v Sloveniji s položajem v Švici 
in na Švedskem, kjer je življenje v Evropi najdaljše. Ob tem je 
ugotovila, da v teh dveh državah veliko več ljudi, predvsem moških, 
dočaka starost 65 let in da v povprečju živijo dlje. 

V času bi to pomenilo, da za njimi zaostajamo za 20, moški celo 
morda 25 let. To pa pomeni, da imamo še kar precej prostora za 
podaljševanje življenja. 

Tudi v Sloveniji bo veliko več ljudi dočakalo starost 65 let, predvsem 
to velja za moške. To pa pomeni, da bodo ljudje živeli dlje in tudi 
dlje vplačevali v pokojninske blagajne. 

* Svoj prispevek o vplivu podaljševanja življenja na pokojninsko 
reformo je zaključila z ugotovitvijo, da pokojninska reforma, ki 
smo ji priče, ni samo posledica demografskih sprememb. Računati 
pa moramo na to, da bodo te, vedno bolj pomembne. V tisti 
prihodnosti, ki jo nekako še lahko vidimo, ni opaziti znakov, da bi 
se ta proces zaustavil ali pa spremenil smer. Ni namreč opaziti 
kakšnih znakov, da bi se v prihodnjih 20 letih rodnost v Evropi 
bistveno povečala in da bi se sedanji prebivalci evropskih držav, 
tudi Slovenije, odločali za to, da še sprejemali večje število 
priseljencev, živeli pa bi vsi radi čim dlje. Povsem jasno je, da bo 
vedno več starejšega prebivalstva od 65 let. S tem se že 
spoprijemamo in se bomo morali tudi v prihodnje. 

Marjan Sedmak je opozoril, da se tudi Nemci sprašujejo, zakaj 
ne zaposlujejo starejših ljudi in ob tem istočasno ugotavljajo, da je 
tudi znanje mladih po petih letih brez vrednosti. Tehnološke 
spremembe so namreč tako hitre, da se morajo stari in mladi po 
petih letih učiti novih znanj in veščin. 

Marjan Oblak je spregovoril o vzrokih za stanje, v kakršnem se 
je znašla pokojninska blagajna. Poudaril je dve ne dovolj pretehtani 
spremembi pokojninske zakonodaje bivše države ob koncu 80. 
let. Takrat sta bila spremenjena dva najpomembnejša instituta v 
sistemu pokojninsko invalidskega zavarovanja. Spremenil se je 
način usklajevanja pokojnin in način izračunavanja pokojninske 
osnove, od katere se odmeri pokojnina. Ti dve spremembi sta bili 
nepretehtani. Pred tem opravljene strokovne simulacije so namreč 
pokazale, da bo izvedba teh sprememb zahtevala bistveno višja 
sredstva, ki jih praktično ne bo mogoče zagotavljati, vseeno pa 
sta bili spremembi sprejeti. 

V nadaljevanju je poudaril, da so se pokojnine leta 1986 začele 
dejansko postopoma prilagajati tekočim gibanjem povprečnih plač 
vseh zaposlenih, s poračuni za nazaj. Zaostrene gospodarske 
razmere in poznejša osamosvojitev Slovenije, to dvoje pa je imelo 
predvsem na finančno poslovanje pokojninsko - invalidskega 
zavarovanja za poznavalce povsem pričakovane in daljnosežne 
posledice. Število uživalcev pokojnin je daleč preseglo vse do 
tedaj dosežene stopnje rasti. 

Za ceno ohranitve socialnega miru je država na različne načine 
celo spodbujala odhajanje v pokoj. Pogoji, ki so veljali za pridobitev 
pravice do starostne in predčasne pokojnine, so bili relativno 
ugodni. Prispevki, ki jih je bilo treba plačati za štetje določenih 
obdobij v zavarovalno dobo, so bili nizki. V primeru, ko je šlo za 
brezposelno osebo, je del prispevka za dokup manjkajoče pokoj- 
ninske dobe za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do 
pokojnine plačevala celo država. 

Kljub vsemu temu pa je nenehno in restriktivno ukrepanje države 
na področju zagotavljanja sredstev, kot je bila ukinitev rezervnega 
sklada, začasno odlaganje plačila prispevkov večjim sistemom, 
na primer železnici, in nalaganje nekaterih novih obveznosti 
izvajalcu zavarovanja, na primer plačilo zdravstvenega prispevka 
za upokojence, prehitelo razvoj sistema. Zaradi vseh navedenih 
vzrokov se je leta 1993 končalo pozitivno finančno poslovanje 
izvajalca zavarovanja. Vse od leta 1994 dalje namreč prihodki 
zavoda ne pokrivajo več njegovih odhodkov. Za kritje izgub je bil 
v letu 1995 porabljen prejšnji rezervni sklad zavoda, ki ga pozneje 
ni bilo več mogoče na novo oblikovati, čeprav je bil ta sklad po 
določbah prejšnjega zakona obvezen. 

Kljub zaostrenim finančnim razmeram je bila v letu 1996 celo 
dvakrat znižana do tedaj veljavna prispevna stopnja delodajalcev 
za to zavarovanje. Z znižanjem le - te je država nameravala 
spodbujati gospodarstvo in povečati njegovo konkurenčnost. Ob 
vseh drugih vzrokih je to povzročilo dodatne težave v financiranju 
zavarovanja in izpad že do tedaj nezadostnih sredstev. Zaradi 
odsotnosti tudi drugih virov je moral leta 1996 začeti zagotavljati 
manjkajoča finančna sredstva državni proračun, saj je skupna 
znižana prispevna stopnja s prejšnjih 31 % na 24,35 % obveljala 
vse do danes. 

Marjan Oblak je nato razložil, zakaj bodo učinki reforme pokojnin- 
skega sistema postopni, tudi dolgoročni. Predhodne ocene so 
predpostavljale, da se bodo izdatki za to zavarovanje v nekaj 
naslednjih letih gibali v okviru dosedanje udeležbe v družbenem 
bruto proizvodu, to je okoli 14,5 %, namesto da bi naraščali. Zato 
v prihodnjih letih, tudi ob izvedeni reformi, ni realno pričakovati, da 
bi se lahko prispevne stopnje in udeležba državnega proračuna 
znižala pod sedanjo raven. 

Upoštevaje vse objektivne razloge makroekonomske politike pa 
so vsakoletni primanjkljaji pri financiranju pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja popolnoma nepotrebni. To izhaja tudi iz 
namena države, ki je v 6., 233. in 234. člen zakona vnesla jasne 
določbe, katerih namen je bil preprečiti ne samo likvidnostne, 
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temveč tudi siceršnje probleme pri financiranju pokojninsko in 
invalidskega zavarovanja. 

Opozoril je tudi na davčne zavezance zasebnike, ki po stanju 31. 
12. 2000 dolgujejo za več kot 18.933 milijonov SIT, to se pravi 18 
milijard, neplačanih prispevkov. Odmera teh prispevkov je bila 
izvršena z odločbo pristojnega davčnega organa. Taisti državni 
organ je bil dolžan v postopku izterjave dolgove izterjati, tudi z 
uvedbo prisilne izterjave. Po novem zakonu, ki je začel veljati 1.1. 
2000, lahko skupščina zavoda tudi odpiše, odloži ali dovoli obročno 
odplačevanje zapadlih, zaostalih neplačanih prispevkov. S tem 
zakonskim pooblastilom je pristojna državna uprava pokazala 
svojo nemoč, saj je nalogo po splošnem pravnem redu nezakonito 
prenesla na zavod, ki pa nikakor ne more biti odgovoren za 
odmero, ki jo izvrši država, in za izterjavo, ki je država ni opravila. 
Ob tem je omenil še certifikatsko vrzel, ki najbolj tepe upokojence, 
in se vprašal, kje je pri vsem tem pravična in pravna država. Po 
njegovem mnenju bo morala država izdelati varčevalni program 
in z njim ukiniti vso nepravno, neupravičeno in pretirano porabo 
javnih financ, predvsem pri sebi. 

AnkaTomlnšekje najprej razložila, zakaj seje odločila spregovoriti 
o usklajevanju pokojnin. Število upokojencev raste - marca letos 
jih je bilo že 485 tisoč in za njihove pokojnine bo treba letos dati že 
82 % celotnih odhodkov zavoda, kar pomeni več kot 650 milijard. 
Torej gre resnično za izjemno aktualno ekonomsko in družbeno 
vprašanje, kajti z usklajevanjem pokojnin se skuša zagotavljati 
njihova realna vrednost oziroma njihovo prilagajanje gibanju 
osebnih dohodkov. 

S tem je povezana pobuda za presojo ustavnosti in zakonitosti 
sedaj veljavnega sistema usklajevanja pokojnin, ki so jo upokojenci 
prek Zveze društev upokojencev Slovenije dali ustavnemu 
sodišču, je poudarila in predstavila samo pobudo in vzroke zanjo. 
Pred leti so tako pobudo že dali. Pa jo je žal, ustavno sodišče z 
vso pravico in odgovornostjo zavrnilo in ocenilo, da so bile takratne 
rešitve v skladu z ustavo. Prav zato so tokratno odločitev temeljito 
pretehtali v društvih upokojencev in nato na občnem zboru zveze 
sprejeli odločitev zanjo. Z vsemi dosedanjimi spremembami 
sistema usklajevanja pokojnin naj bi dosegli dvoje: ohranjanje 
realne vrednosti pokojnin, predvsem pa zmanjšanje celotnega 
obsega izdatkov oziroma zagotavljanje likvidnosti pokojninskega 
sistema kot celote. 

Ves ta čas smo iskali različne formule, je dejala Anka Tominšek in 
nanizala mejnike vseh sprememb. Leta 1991 smo se poslovili od 
sistema tekočega, sprotnega usklajevanja pokojnin z gibanjem 
plač in poračunov. Prva mala reforma je sledila leta 1992, ki pa je 
bila že naslednje leto, ne sicer s sistemskim zakonom, ampak s 
posebnim interventnim zakonom, spremenjena. Takrat so upoko- 
jenci protestirali. In na srečo je potem ponovno stopila v veljavo 
rešitev, kot je bila uzakonjena s tako imenovano malo reformo 
leta 1992. Leta 1996 je bila uveljavljena tako imenovana februarska 
formula, ko se je poskušal glavni kriterij usklajevanje po podatkih 
o osebnih dohodkih dopolniti z rastjo življenjskih stroškov. Tudi ta 
izredno zapletena rešitev je bila kratkega veka. Leta 1998 ponovna 
sprememba. Ocenila je, da je bila vsaka slabša za upokojence. 

Sledila je prava vsebinska reforma, za katero so upokojenci mislili, 
da bo veljala daljše obdobje. Pa nI bilo tako. Že konec leta je prišla 
sprememba in to po hitrem postopku. Vse to je omajalo zaupanje 
upokojencev v pravo države. 

Opozorila je, da je bil pokojninski zakon sprejet decembra in le 
nekaj dni kasneje, že 1. januarja, se je začel uresničevati. Tako 
pomemben sistemski zakon ni imel časa za pripravo na uresni- 
čevanje. Ob tem je omenila zakon o upravnem postopku, ki ni 

doživel tako pomembnih sistemskih sprememb, pa je bilo za 
začetek njegovega uresničevanja potrebnega pol leta. 

Poudarila je, da ob sprejemu zakona upokojenci niso nergali, saj 
so se zavedali, da je reforma uveljavila nekatere rešitve, katerih 
finančni učinek je bil težko pričakovan. Samo pri usklajevanju 
pokojnin smo prihranili približno 25 milijard. Ta zadnja sprememba 
pa naj bi, po grobih ocenah nekaterih, pomenila prihranek več kot 
40 milijard. Zato so se po temeljitem premisleku vseeno odločili, 
da naj ustavno sodišče presodi, ali se lahko tako pomembna 
sprememba sprejme po hitrem postopku. Po mnenju upokojencev 
ni bilo utemeljenih razlogov za to. Ni bilo izrednih razmer, ki bi tako 
na hitro sprejeto spremembo zahtevale. Prepričani pa so tudi, da 
ni v skladu z ustavo, če se pomembna vsebinska vprašanja 
pravice do pokojnine in usklajevanja pokojnin kot sestavnega 
dela pravice do socialne varnosti prepuščajo podzakonski 
regulativi ali celo dogovorom. 

Vinko Gobec je svoj prispevek naslovil "Med državljansko dol- 
žnostjo in materialnimi odnosi" in kot predsednik Zveze društev 
upokojencev Slovenije predstavil problematiko, s katero se 
ukvarjajo v društvih in zvezi. 

Najprej je poudaril, da so v novi demokratični državi vse vlade, ne 
glede na njihovo ban/o, vedno znova prizadele samo eno popu- 
lacijo in to so bili upokojenci. Zmanjševale so jim pravice. Od 
januarja leta 1996 do decembra leta 2000 so upokojenci, po 
njegovih besedah, izgubili dve mesečni pokojnini. 

V zvezi z demografskimi in drugimi podatki je opozoril na to, da 
moramo biti pri uporabi vseh podatkov dosledni in nekega podatka 
ne §memo obravnavati kot dinamičnega, drugega pa kot statične- 
ga. V tem kontekstu je govoril o bruto družbenem proizvodu in 
deležu za pokojnine ter naredil primerjavo z nekaterimi evropskimi 
državami. Dejal je, da smo Slovenci veseli, da imamo 68% BDP- 
ja Evrope. Vendar je tudi ugotovil, da pa bi bili ob povprečnem 
BDP-ju Evropske unije pri nas izdatki za pokojnine med 9-10 % 
BDP-ja, Nemčija ima 12%, Italija 14 % in Danska 16 %. S tega 
vidika smo v Sloveniji izjema in to v pozitivnem smislu, ne pa, da 
se vedno navaja, da imamo največji odstotek BDP-ja namenjen 
izplačevanju pokojnin. Upokojenci so prepričani, da morajo 
upravljavci države vse napore usmeriti v aktivno ekonomsko 
politiko, da se bosta povečala BDP in zaposlenost. 

Dotaknil se je tudi razmerja med zaposlenimi in upokojenci. S 
primerom, da je bilo v Sloveniji leta 1945 8 zaposlenih na enega 
upokojenca, danes pa 1,7 zaposlenega, je pokazal, da pri ocenje- 
vanju takih razmerij ni avtomatizma. Tehnologija je namreč tako 
napredovala, da danes en računalničar naredi mnogo več kot je 
takrat naredilo dvajset ljudi. 

Poudaril je, da so v Zvezi društev upokojencev temeljito analizirali 
pokojninski primanjkljaj, ki ga je še posebej izpostavila Bajukova 
vlada. Ugotovili so, da ta ni nastala z eno vladno potezo, ampak je 
nastajala ves čas samostojne Slovenije, začenši s hiper upokoje- 
vanjem leta 1991 in 1992. Takrat je bilo upokojenih 40 tisoč ljudi, ki 
so tako iz spiska podjetij prišli na spisek države. 

Če takrat odgovorni niso vedeli, da bo prišel račun na mizo, 
upokojenci niso krivi, je dejal. Danes pa prav te stranke oziroma 
naslednice teh strank upokojencem očitajo, koliko jih je in koliko 
to stane državo. 

Upokojenci so pokojninsko reformo podprli predvsem iz treh 
razlogov. Prvi razlog je demografski, drugi je ekonomski in tretji 
razlog je bil, da so upokojenci uspeli vključiti v zakon kar 18 
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predlogov oziroma pripomb. Kljub temu pa so doživeli, da sta dve 
stranki, socialdemokrati in krščanski demokrati, leta 1999 menili, 
da je to lepotni popravek. Za upokojence to ni bil le lepotni 
popravek, ampak resen prispevek 22,3 milijarde tolarjev za 
stabilizacijo. 

Kritično je ocenil tudi zmanjšanje prispevkov delodajalcem. Res 
je, da so upokojenci to znižanje in nadomeščanje razlike v 
proračunu podprli kot gospodarstveniki in kot udeleženci ma- 
terialnega razvoja Slovenije. Na očitke, da so krivi za gospodarsko 
stanje zato, ker država daje iz proračuna za pokojnine, je odločno 
odgovoril, da država nič ne daje. 29 % od letošnjih 645 milijard je 
socialnih transferjev in še teh država ni nadomestila v proračunu, 
ampak je tega vsako leto 5 do 8 milijard premalo. Povedal je še, da 
upokojenci nikoli več ne bodo podprli nobenega transferja. 
Zadovoljni pa so, da je sedanja vlada ocenila, da bo ta vrzel 
pokrita v štirih letih in ne kar naenkrat, kot so hoteli nekateri. 

Udeležence posveta je v nadaljevanju seznanil z akcijo proti 
izjemnim nacionalnim pokojninam, ki jih je v Sloveniji približno 700. 
Borijo se za ukinitev plačevanja nacionalnih pokojnin iz ZPIZ-a. 
Plačuje naj jih ministrstvo za kulturo, ker je ministrstvo samo 
določalo, kdo bo nosilec take pokojnine. Dodal je, da nacionalna 
pokojnina ni 93 ali pa 120 tisoč, ampak je večinoma okoli 280 
tisoč tolarjev. Če pa sistem posebnih nacionalnih pokojnin mora 
biti, mora državni zbor sprejeti ostre kriterije, da bo to izjema, ne 
pa pravilo. 

Predsednik Zveze društev upokojencev je v nadaljevanju pojasnil 
še odločitve pri najemanju posojila ZPIZ-a in v zvezi z decembr- 
skim usklajevanjem pokojnin. Za najem posojila so se odločili 
zato, ker je takratna vlada hotela, da posojilo vzame ZPIZ. Če na 
to ne bi pristali, pokojnine ne bi bile izplačane, odgovorna za to pa 
bi bila vlada, saj je prelaganje stroškov iz enega na drugega 
nemogoče. Na decembrsko usklajevanje pa niso pristali na hitro 
in so vladi postavili vrsto vprašanj. Takrat se je namreč zgodilo, 
da so se nenormalno povečale decembrske plače. Pristali so na 
povprečje, niso pa pristali, da se o tem odloča brez spremembe 
zakona. Poudaril je, da je za usklajevanje pokojnin temeljni kriterij 
še vedno povprečna plača - pokojnina in pri tem bodo upokojenci 
vztrajali. 

Vse kar so upokojenci doslej sprejeli v okviru društev in zveze, 
so sprejeli z veliko odgovornostjo do razvoja države, do zaposle- 
nih, kajti delijo usodo z njimi. Država oziroma upravljavec države 
se mora zavedati, da nima nobene možnosti več stiskati pri 
upokojencih, saj so stisnjeni do maksimuma. Če bo v prihodnje 
še posegala v pravice upokojencev, bodo ti svojo nepokorščino 
pokazali tako, kot so jo že, je zaključil. 

Branko Omerzu je kot iztočnico za svojo razpravo citiral star 
slovenski pregovor: "Ti očeta do praga, sin tebe čez prag." Kadar- 
koli pri nas govorimo o upokojencih, vedno razmišljamo o stroških 
za domove, o pokojninah, o dražjem zdravstvu, le redkokdaj pa 
pomislimo ali pa celo priznamo, kakšen je bil in kakšen je danes 
prispevek te upokojenske generacije. Dejal je, da se nikoli 
vprašamo, kakšen je njihov prispevek s sofinanciranjem nakupov 
stanovanj za svoje otroke in vnuke, sofinanciranjem ob večjih 
nakupih, z varovanjem vnukov s čimer so prihranjena finančna 
sredstva iz sklada zdravstvene zavarovalnice in ni izpada iz 
delovnega procesa in tako naprej. Velik je tudi prispevek 
upokojencev, ki znotraj zveze društev upokojencev s prosto- 
voljnim delom in aktivnim sodelovanjem razrešujejo številne 
socialne, medgeneracijske in druge probleme, še posebej v večjih 
urbanih naseljih, kjer gre za odmaknjenost in odtujenost starejših 
ljudi. Če ne bi upokojenci sami delali znotraj svojih društev in 
zveze, bi morala za vse to zagotoviti sredstva država. Tu so še 

vse druge organizacije civilne družbe, v katerih deluje veliko 
upokojencev. To je ponazoril s podatkom, da je med 200 tisoč 
prostovoljci, ki aktivno delujejo v Zvezi prijateljev mladine za pomoč 
otrokom in mladini, kar 60 % upokojencev. To je 120.000 
upokojencev! Če bi bila ta generacija egoistična, bi se umaknila iz 
civilnodružbenih organizacij in naenkrat bi propadle. Vprašal se 
je, ali smo sposobni ta aktivni in prostovoljni prispevek upokojen- 
cev finančno nadomestiti, predlagal pa je tudi, da se ta njihov 
prispevek enkrat ovrednoti. 

Pritiski na starejšo generacijo hote ali nehote ustvarjajo tudi 
nesprejemljivo medgeneracijsko nestrpnost. 

Kljub vsem deklaracijam tudi tisti, ki bi morali skrbeti za medgene- 
racijsko sodelovanje in sožitje, to izkoriščajo in pritiskajo na ta 
generacijski segment, je dejal. To razume tudi kot neprestano 
testiranje praga tolerance, koliko se lahko še zategne pas, koliko 
se lahko upokojence še pritisne k tlom. 

Tudi on se ni izognil kritiki hitrih sprememb zakonodaje. Dejal je, 
da smo prej tri, štiri leta sprejemali spremembo zakonodaje, sedaj 
pa se eden najpomembnejših elementov spremeni preko noči. 

Zaveda se demografskih težav, ampak soglaša s tistimi, ki pravijo, 
da s tem, ko bomo vzeli del pokojnine, pa naj bo to 20 ali 44 
milijard, drugo leto lahko celo 60 milijard, s tem tega družbenega 
problema ne bomo rešili. 

Marjan Sedmak je razmišljanje Branka Omerzuja komentiral iz 
izhodišča, da je medgeneracijski konflikt vgrajen v sistem. Dokler 
se ta problematika rešuje skoraj izključno proračunsko, je jasno, 
da vedno rečeš "jemljemo mladim, dajemo starim" ali obratno. Se 
pravi, da sam sistem spodbuja to konfliktnost. 

Omenil je še sporočilo, ki ga je nekdanji kancler Schmidt poslal 
svojemu nasledniku Schroederju, ki je skušal reševati pokojninsko 
problematiko z istimi pristopi: zmanjšati delež prvega stebra, drugi 
steber in tako naprej. Schmidt je dejal, da bo to šlo do leta 2005, 
do leta 2010, potem pa bodo spet pred istim problemom. Gibanja 
so pač takšna. Treba je preprosto spremeniti sistem, treba je 
začeti delati prej, treba je dalj časa delati, treba je več narediti. 
Samo to je rešitev, ne pa proračunsko kegljanje. 

Dr. Janko Kostnapfel je spregovoril kot zdravnik in poudaril, da 
mu je bilo razmišljanje Branka Omerzuja zelo blizu. Globoko je 
prepričan, da so starejši ljudje zelo produktivni in bi bili še bolj, če 
bi jim družba dala možnost. Svoj prispevek je prav zaradi tega 
"če" naslovil "Upokojenska evtanazija". Nato je v uvodnem delu 
razložil pomen besede evtanazija in njene pojavne oblike v 
različnih obdobjih in nadaljeval, da razmišlja tudi o tistem vidiku 
evtanazije, ki mu približa duševno, psihološko, psihično, dušno 
smrt. Takšna "smrt" nastopi takrat, se pri človeku ustavi duševno 
življenje, njegov ritem in valovanje. To se večkrat zgodi v višji 
starosti oziroma po upokojitvi, zato upokojenska evtanazija. K tej 
duševni evtanaziji pripomorejo mnogi dejavniki. Dr. Kostnapfel ni 
navedel samo medicinskih vzrokov, torej bolezni, ekonomskih in 
drugih pomembnih vzrokov, temveč predvsem psihološke. Razmi- 
šljal je o našem odnosu do neizogibnega procesa staranja in do 
starejših in to ponazoril z različnimi primeri. 

Bogati svet je močno zaskrbljen nad tem, da se dviga povprečna 
pričakovana dolgost življenja, saj to državo veliko stane. 

Tako imenovana civilizirana družba, je poudaril dr. Kostnapfel, 
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peha starejše ljudi na obrobje družbenega dogajanja, češ da niso 
več produktivni. Vendar glede njihovih sposobnosti in zmožnosti 
vemo, je dejal, da po svetu in pri nas marsikateri starostnik lahko 
opravi še kako pomembno delo. Bogati svet ne ve, kaj bi s starej- 
šimi ljudmi sploh počel, samo v napoto so mu, predvsem pa v 
finančno breme. Medtem pa preprosti narodi, še zlasti v Aziji, 
starostnike od nekdaj spoštujejo in cenijo ter jih štejejo za družbeno 
koristne. Stari narodi priznavajo starim ljudem veliko vedenja in 
življenjske izkušnje. Zato jih mladi ljudje pogosto sprašujejo po 
nasvetih in še posebej iščejo pri njih etična sporočila. 

In kakšen je odnos do starejših pri nas? Dr. Kostnapfel je ta 
odnos opisal z različnimi dogodki, ki so povezani z medčloveškimi 
odnosi. Včasih so ob koncu leta povabili upokojence v njihova 
nekdanja podjetja. Pri tem je šlo predvsem za druženje. 

Danes stojijo v raznih uradih stari ljudje včasih tudi po več ur pred 
okenci, na primer ob kakšni zamenjavi dokumentov. Ob prenovi 
uradov ali bank se pri nas ne misli na stole za starostnike in invali- 
de, po svetu pa. 

Naš odnos do starejših se vidi tudi na cestah. Neobstoječi redar 
ne more pomagati staremu človeku čez cesto. Svoje razmišljanje 
o "upokojenski evtanaziji" je dr. Kostnapfel sklenil s slikovitim 
opisom, kaj se zgodi na pogrebu. Nekoč je bilo v navadi, da so 
krsto svojega profesorja študentje odvzeli pogrebnikom in jo sami 
nesli do groba. Sedaj pa na pogrebu učitelja ni bila izrečena niti 
ena beseda in prizadeti kolega je ob odprtem grobu ogorčeno 
vzkliknil: "Kaj pa še čakate, saj so ga že zagrebli." Predstojnik 
tega pokojnika pa je odvrnil: "Saj je bil že upokojen." Po upokojitvi 
človeku torej spremenijo njegov življenjski poklic v "upokojenec". 
Nič več ni delavec, inženir, zdravnik.... 

Stane Sakslda je poskusil odgovoriti na vprašanje, kaj medgene- 
racijski konflikt sploh pomeni. Odgovor je iskal v predstavitvi in 
primerjavi dosežkov elit dveh generacij in sicer generacije, ki je 
prevzela oblast leta 1945 in generacije, ki je prevzela oblast leta 
1991. 

Generacija, ki je prišla na oblast leta 1945, je bila mlada. Ko je na 
primer Kidrič postal predsednik vlade, je bil star 33 let. Nato je 
naštel dosežke, ki jih je elita te generacije dosegla v desetih letih, 
to je od leta 1945 do 1955. Poudaril je, da je bil že v enem letu 
dosežen dohodek na prebivalca iz leta 1939. To je ta generacija 
zmogla zato, ker je mobilizirala vso razpoložljivo delovno silo ta- 
ko v procesu rednega zaposlovanja kakor tudi v dodatni mobilizaciji 
- mladinske delovne brigade, prostovoljno delo. 

Iz spora s Stalinom je izšla kot zmagovalka, brez tuje pomoči, in 
leta 1955 dosegla, da se je morala Sovjetska zveza po svojem 
predstavniku Hruščovu opravičiti za napake v letu 1948. 

Leta 1949 in 1951 je izvedla poskus kolektivizacije kmetijstva. 
Hitro je ugotovila, da je neučinkovit in ga je opustila. Sledil je 
začetek uresničevanja projekta samoupravljanja, ki je bil v svojih 
začetkih dobro zamišljen in nato je komunistično partijo preobrazila 
v zvezo komunistov ter se spustila v prvi poskus tržne ekonomije. 
Ta generacija je tudi omogočila, da se je uveljavil nov tip nacionalne 
identitete naroda, med drugim tudi Slovencev. Ob tem je še posebej 
poudaril, da ta identiteta ni temeljila na hlapčevskem odnosu do 
sosedov, ampak na zaupanju v lastne sile v borbi za nacionalno 
samostojnost. 

V nadaljevanju je opisal, kaj sta v zadnjih desetih letih dosegli 
generacija in njena elita, ki je prevzela oblast leta 1991. V približno 
treh in pol do štirih letih je dosegla raven dohodka na glavo iz leta 

1980; ustvarila je armado več kot 120 tisoč brezposelnih; del elite 
te generacije si je prilastil zelo veliko nacionalnega bogastva brez 
kakršnih koli zaslug, česar prejšnja elita ni storila; dopustila je, da 
so si v imenu nekakšne pravičnosti druge dele nacionalne lastnine 
prisvojile manjše skupine, cerkev in nekdanja aristokracija; po 
nepotrebnem je upokojila približno 50 tisoč ljudi; za približno 30 % 
nad dovoljeno mejo je povečala delež administracije; oblast je 
prevzela po šestdnevni vojni in o njej napisala že 30 knjig spominov. 
Stane Saksida je poudaril, da je vse to povedal samo zato, ker se 
mu zdi, da elita današnje generacije čisto preprosto ni sposobna 
reševati problemov, ki jih je sama ustvarila. Povedal je tudi, da so 
tej generaciji mnogi ponudili pomoč in sodelovanje. Njega samega 
so zavrnili z besedami: "Glejte, gospod Saksida, tega kar vi 
predlagate, enostavno ne znamo izračunati." Pa jim je odgovoril, 
da so se v šestih letih naučili vsaj tega, česar se je on naučil v 
enem letu. 

V nadaljevanju je Stane Saksida kritično ocenil nenehno ponav- 
ljanje razmerja med aktivnimi in upokojenci ter opozoril, da pri 
vsej tej problematiki sploh ne gre za pokojnine, ampak za socialne 
prenose. Ko,bomo izračunali, koliko je to v celoti, bomo prišli do 
popolnoma drugih številk. 

V povezavi z ustvarjanjem nove vrednosti pa je poudaril, da je 
tudi aktivna populacija zelo razcepljena. Najprej so tisti aktivni, ki 
sploh ne ustvarjajo nove oziroma dodane vrednosti. Približno 200 
tisoč je tistih, ki niso zaposleni in tudi nič ne prispevajo. Torej jih je 
treba vzdrževati. Znotraj skupine vzdrževanih so otroci med 0 in 
X leti šolanja, pa od 8 do 20 let šolanja in neaktivna populacija 
starejših ljudi in kmetov, ki nimajo pokojnine. Če vse to izračunamo, 
bodo proporci brez sleherne zveze z razmerjem 1,7 proti 1. 

Med drugim je ocenil, da gre pri nas za umetno vzbujanje konflikta 
med generacijami In da je to popolnoma nepotrebno. Rešitev vidi 
v dinamični ekonomski politiki, večanju prilivov, realnem kapita- 
liziranju pokojninskih skladov, da bo iz njih pritekal denar za pokoj- 
nine, ne pa, da se pokojnine pojmujejo kot čista poraba in razlog 
za vse probleme in težave. 

Povzetek razprave 

Ivan Kebrlč je svoje videnje problematike pokojninsko invalid- 
skega zavarovanja opisal z vidika poslanca DESUS-a v državnem 
zboru. Ko so 20. decembra sprejeli novelo pokojninskega zakona 
v državnem zboru, je dejal, niso mogli vedeti, kako se bodo gibale 
plače novembra in decembra, pa čeprav imajo statistične podatke 
o gibanju plač za deset let nazaj. 

Opozoril je, da Evropska unija nima enotne pokojninske zakono- 
daje in je tudi nima namena poenotiti. Dopušča, da si vsaka država 
pokojninsko zavarovanje uredi v skladu s svojimi specifičnostmi 
in ekonomskimi pogoji. Sam tudi ne pozna države v Evropi, ki ne 
bi iz državnega proračuna prispevala v pokojninsko blagajno. 
Tudi z državnimi pokojninami v skandinavskih državah je tako. 
Ko je pri nas vlada znižala prispevno stopnjo za pokojninsko - 
invalidsko zavarovanje, se je prav tako obvezala, da bo iz prora- 
čuna nadomestila razliko, ki bo nastala v pokojninski blagajni po 
izčrpanju rezervnega sklada. 

Po njegovih besedah ni strahu, da bi prišlo do medgeneracijskega 
konflikta, saj so tako v zakonu kot v noveli zagotovili temeljno 
medgeneracijsko pogodbo oziroma sporazum. Občasno sicer 
nekateri sprožijo vprašanja o tem, a dokler imamo tako zapisano 
v zakonu, se to ne more zgoditi. 
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Ko je govoril o usklajevanju pokojnin, je spomnil na razpravo 
Vinka Gobca o tem, da želijo upokojenci deliti usodo z zaposlenimi 
v dobrem in slabem. Potem je opozoril na ukinitev februarske 
formule, kar je bila zasluga poslancev DESUS-a. Spomnil je, da 
so po tej ukinitvi pokojnine prehitevale plače. Da se to ne bi več 
dogajalo, je vlada sprožila postopek za spremembo 150. člena 
zakona. Če tega ne bi storila, bi se zgodilo isto, kar se je zgodilo 
leta 1993. Nobena vlada ne bi imela tega denarja, da bi izplačala 
12,6 % višje pokojnine v mesecu januarju, potem pa še nekaj 
februarja glede na decembrsko rast plač. Zgodilo bi se torej to, 
kar bi se zgodilo leta 1993. Če takrat ne bi bilo demokratične 
stranke upokojencev v parlamentu, bi se zamrznitev pokojnin, ki 
je veljala od 1. julija do 31. decembra podaljšala v naslednje leto. 
Povedal je še, da so na Finskem, ko proračun ni več zmogel 
prenosa v pokojninsko blagajno, zamrznili pokojnine za 18 
mesecev, v Italiji pa za eno leto in to pred desetimi leti. 

Zdaj si poslanci DESUS-a prizadevajo za septembrsko uskladitev, 
ki bo dala pravo sliko o vrednosti novega 150. člena, je dejal. Če 
se bo izkazalo, da bodo pokojnine zaostajale za plačami, bodo v 
skladu s koalicijskim sporazumom zahtevali spremembo 150. 
člena, je svojo razpravo na posvetu zaključil Ivan Kebrič. 

Dr. Metod Černetlč je uvodoma poudaril, da ga vse te razprave 
o medgeneracijskem konfliktu, medgeneracijski solidarnosti, 
socialnih prenosih in pokojninah navdajajo z občutkom, da gre le 
za navidezne probleme. Prepričan je namreč, da se velik del 
družbenega bogastva preliva na popolnoma drugačen način. 
Predlagal je, da bi pripravili analizo učinkov lastninjenja in denacio- 
nalizacije, da bi ugotovili koliko družbenega bogastva vračamo 
po nepotrebnem, in potem organizirati razpravo. Prepričan je 
namreč, da se to pri nas ne naredi zaradi prisotnosti že 
omenjenega liberalističnega fundamentalizma. Enak je tudi razlog 
za odsotnost resne analize realnega problema socialnih prenosov. 

Strinjal se je z razpravljavci pred njim, da je eden temeljnih 
problemov ustvarjanje dodane vrednosti in ne razmerje 1,7 proti 
1. Za sosednjimi državami in državami Evropske unije zaostajamo 
kar za trikrat. To je podkrepil s primerom, da je 10 % od prodane 
žemlje vedno manj kot 10 % od hlebca. Vprašati se moramo, ali 
dovolj namenjamo za tisto, čemur pravimo razvoj človeških virov. 
Svoj prispevek je strnil v naslednje predloge: veliko več bi morali 
analizirati in ugotavljati, kam odhaja družbeno premoženje; 
razmišljati bi morali, kako zviševati dodano vrednost; odgovoriti 
bi si morali, ali je ta generacija tudi razvojno usmerjena, kajti, če je 
usmerjena samo v ohranjanje socialnega miru in podobno, potem 
to ni tisto pravo. 

Marjan Sedmak se je strinjal z dr. Metodom Černetičem. Tudi 
sam je prepričan, da bi morali narediti temeljito analizo učinkov 
lastninjenja, vključno s problemom dodane vrednosti, ki je v 
Sloveniji kritična. To je prav gotovo posledica dejstva, da tajvanske 
delavke delajo računalnike, naše pa še vedno šivajo obleke v 
nočni izmeni. 

Dr. Dušanka Flndelsen se je dotaknila razvoja človeških virov, 
predvsem z vidika zaposlovanja in izobraževanja starejših ljudi. 
Vsako učenje je socialno pogojeno. Če v okolju ni spodbude, če je 
družbeni konstrukt starosti takšen, da vidi starejšega človeka 
kot nesposobnega za učenje, potem se starejši delavec ne uči. V 
Evropi so podpisali resolucijo o zaposlovanju starejših delavcev 

in znotraj te resolucije je predvideno izobraževanje za starejše 
delavce, za delodajalce in za javnost. Kajti nič ne pomaga, je 
poudarila dr. Findeisen, da starejše delavce izobražujemo zato, 
da bi ohranili zaposlitev ali da bi se mogoče samozaposlili, če ne 
spremenimo javnega mnenja. Ob tem je poudarila, da se tega v 
posameznih državah dobro zavedajo. To je ponazorila s primerom 
kampanje v Nemčiji, ki jo spremlja tudi časopis Die Zeit. Del te 
kampanje je objava rezultatov raznih študij o tako imenovanih 
sposobnostih ali nesposobnostih, zmožnostih ali nezmožnostih 
starejših za dejavno delovanje in tudi za učenje. Vse resne študije, 
ki so jih naredili o zmožnostih starejših ljudi, kažejo, da imajo 
starejši ljudje v času informacijske družbe celo vrsto prednosti 
pred mladimi oziroma da ima vsaka generacija, vsaka starostna 
skupina svoje prednosti in da bi bilo to potrebno vključiti v politiko 
zaposlovanja posameznih podjetij. Po njenih besedah razvoj ni 
možen brez izobraževanja starejših ljudi in brez vere v to, da se 
starejši človek lahko uči in da je tega razvoja tudi sposoben. To pa 
mora omogočiti družba. Poleg izobraževanja starejših delavcev 
obstaja tudi predupokojitveno izobraževanje, ki je obveznost 
delodajalcev. Starejšega človeka ne moremo pustiti, da se sooči 
z največjo ločnico v svojem življenju, ne da bi imel možnost, da se 
na to veliko spremembo pripravi. Mogoče bi lahko zase poiskal 
nekatere možnosti za samozaposlitev ali druge oblike sodelovanja 
v družbi. 

V Sloveniji imamo 23 univerz za tretje življenjsko obdobje, ki so v 
celoti plod civilne družbe, je dejala, nato pa spregovorila še o 
izobraževanju za četrto življenjsko obdobje. To ljudem omogoča, 
da vendarle ostajajo v toku dogajanja, da izvedo, kaj je internet, 
kaj je pametna hiša, da vidijo, kakšne so razmere v gospodarstvu, 
skratka, da sledijo temu, kar se dogaja okoli njih. Brez tega je 
človekovo življenje izgubljeno. 

Marjan Sedmak je dodal še eno zanimivost iz literature. Dejal je, 
da je prav v tem časopisu, ki ga je omenila dr. Dušanka Findeisen 
omenjena veriga supermarketov, kjer zaposlujejo predvsem ljudi, 
starejše od 45 let. Ne brez razloga; ugotovili so, da ljudje, ki so 
zreli in že v bistvu v drugi polovici svoje delovne dobe, bolje 
obvladujejo situacijo v veliki trgovini. Sistem imajo v glavi, bolj so 
pozorni, zapomnijo si, kje je kaj in tako naprej. To potrjuje že 
omenjeno tezo, da ima vsako starostno obdobje svoje prednosti 
in seveda tudi svoje pomanjkljivosti. 

Dr. Sandi Sitar je govoril o nujnosti interdisciplinarnega in ideo- 
loško in strankarsko neodvisnega obravnavanja problemov sožitja 
generacij. Predstavil je skupino G3, ki je nastala iz hotenja, da se 
uvede več strokovnosti v obravnavo problematike tretje genera- 
cije. Ta pa spet ni mogoča, če ne upoštevamo vseh treh generacij. 

Poudaril je, da so se za strokoven oziroma že kar znanstveno 
podprt pristop odločili zato, da delo ne bo ostalo na ravni verba- 
lizma. Cilj skupine G3 je prispevati k izboljšanju kakovosti življenja 
vseh treh generacij. 

Skupina G3 strokovno, interdisciplinarno, idejno, ne apolitično, 
ampak politično odprto obravnava izbrane pomembne in aktualne 
probleme na rednih sestankih in v posebnih delovnih skupinah. 

Sestajajo se mesečno, preverjena stališča sprejemajo s konsen- 
zom in šele potem gredo v akcijo z javnimi pobudami v sredstvih 
javnega obveščanja in z drugimi komunikacijskimi sredstvi, s 
sredstvi družbene moči vplivanja in odločanja. 

Manjka pa jim motor, ki bi vodil daljšo akcijo do končnega rezultata. 
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Nekatere tematske usmeritve, omenjene tudi na posvetu, je pove- 
zal z delom skupine G3. Tu je na prvo mesto postavljena kultura 
medgeneracijskih in medosebnih odnosov, sledijo pa družbena 
koristnost znanja in izkušenj starejših, javno delovanje starejših, 
materialni status starejše generacije, družbena koristnost življenj- 
skih prihrankov starejših in dostopnost medicinske podpore. Torej 
ne gre samo za pokojnine, je poudaril. 

Predstavil je še sestavo odbora, v katerem so že andragogi, 
zdravnik geriater, psiholog, psihiater, pravnik, politolog, ekonomist, 
zgodovinar, biolog, novinar in filozof. Doslej so se sestali šestkrat. 
Dvakrat so se srečali s predstavniki strank, kar bodo počeli še 
naprej. Med drugim so obravnavali poklicno identifikacijo upoko- 
jencev in se dogovorili tudi o podpori ponovni vzpostavitvi inštituta 
za gerontologijo. 

Janko Kušar, predsednik Demokratične stranke upokojencev - 
DESUS, je uvodoma izrazil upanje, da bodo vrsti koristnih misli, 
predlogov, kritik in stališč, ki so jih izrekli udeleženci posveta, 
prisluhnili tisti, ki so odgovorni za njihovo uresničitev oziroma tisti, 
ki lahko pri tem pomagajo. Tudi v DESUS-u bodo storili vse, da se 
bodo ideje, pobude in predlogi s posveta prenesli v življenje. 

Dejal je, da je razpravo na posvetu doživel z dveh zornih kotov. 
Na eni strani so razpravljavci namenili veliko pozornost vlogi 
civilne družbe in mestu starejših v njej, na drugi strani pa pokojnin- 
skemu sistemu. 

V nadaljevanju je z nekaj poudarki in ocenami spomnil na medna- 
rodno leto starejših, ki smo ga lani s sloganom "K družbi za vse 
starosti" obeležili tudi v Sloveniji. V okviru tega so predstavniki 
starejše generacije v Cankarjevem domu predstavili, kaj vse delajo 
v okviru najrazličnejših organizacij civilne družbe in v društvih 
upokojencev. Za marsikoga je bilo to veliko presenečenje. 
Presenečenje zato, ker smo videli in doživeli, kaj vse je ta gene- 
racija še vedno sposobna in pripravljena delati, je dejal. Ob tem 
se je vprašal, če morda le niso vsega tega javnosti dovolj dobro 
predstavili, saj bi to lahko veliko prispevalo k boljšemu odnosu in 
razumevanju starejše generacije. Tudi iz dosedanje razprave se 
je dalo razbrati, da moramo ta odnos vedno znova dograjevati. 

V zvezi s pokojninskim sistemom je Janko Kušar opozoril, da se 
bomo na razpravo o njem še pogosto vračali, kar sicer ni dobro, 
so pa razmere take, da bodo to še nekaj časa pogojevale. Smo 
nekako v prehodnem obdobju, ko imamo pokojninski sistem, ki je 
v svojem bistvu medgeneracijski in na nek način grajen na socialnih 
temeljih. Istočasno pa smo začeli z reformo, s prehodom na tako 
imenovani naložbeni sistem pokojninsko - invalidskega zavaro- 
vanja, kar pomeni, da boš dobil toliko, kolikor boš vložil. 

Izrazil je prepričanje, da med tistimi, ki se tako ali drugače srečujejo 
s problemi na tem področju, zagotovo ni nikogar, ki bi želel starejši 
generaciji tako ali drugače vzeti tisto, kar je treba porabiti tudi za 
ta namen. Edina rešitev pa je več dela, boljše gospodarjenje in 
več zaposlenih. 

Na kratko je ocenil še prve rezultate pokojninske reforme. Dejal 
je, da je storjen šele prvi korak, ki ima tako slabe kot dobre strani. 
Morda je res, tako vsaj mislijo nekateri, da je premalo jasno, kaj 
so socialni prenosi, kolikšen del socialnega deleža gre za eno 
področje in kaj je čista pokojnina. Tudi v nadaljevanju je pomembno, 
kako bomo znali uravnotežiti socialno politiko vlaganja v to področje 
in gospodarstvo. Takoj ko bomo eno od teh vprašanj reševali 
tako, da ne bo mogoče pomagati drugi strani, bo nastal velik 
problem. 

Janez Prijatelj je uvodoma dejal, da je verjetno kot direktor ZPIZ 
soodgovoren za stanje, kakršno je danes na področju pokojninsko 
invalidskega zavarovanja. Vendar, žal, v zadnjih nekaj letih zavod 
z vsemi svojimi organi na finančno poslovanje nima več nobenega 
vpliva. Lahko zagotavlja pravice, ki so določene z zakoni, da 
dobiva sredstva na podlagi prispevnih stopenj, ki jih določajo 
zakoni in kar dovoljuje državni proračun. Tako je sklenjen finančni 
krog, ki pa je vsako leto za malenkost preozek. 

Problem pokojninskega sistema je večplasten. Očitno je, da so 
pokojninski sistemi povsod po svetu v krizi. Veliko je gesel o tem, 
da se bo sistem sesul, če ne bo ukrepov. Sistem se ne bo nikoli 
sesul, ker si tega ne sme dovoliti nobena oblast, je prepričan 
Janez Prijatelj, vendar pa bo v krizi. 

Soglašal je s tem, da je treba pokojninski sistem narediti za mlade 
generacije, toda skrbeti je treba tudi za starejšo in srednjo 
generacijo. Sedanji sistem pa je najbolj prizadel generacijo, ki ima 
10 do 15 let do pokoja. Zakaj, je razložil na lastnem primeru. Dejal 
je, da bo imel manj od tistega, kar je pričakoval. Več bo plačeval, 
dlje bo delal, njegova pokojnina bo valorizirana tako kot od tistih, 
ki so že upokojeni. 

Mladi se bodo lahko prilagajali. Imajo 30, 40 let možnih dodatnih 
zavarovanj. 

V nadaljevanju se je na kratko dotaknil sistema generacijske 
solidarnosti. Za medgeneracijskojjogodbo je dejal, da je to 
doštudiran sistem stoletij. Vsi sistemi kapitalnega kritja so bili 
dodatna zavarovanja, ki so pomagala sistemom. 

Sam je ves čas opozarjal, kako tečejo stvari drugod, tudi leta 
1990, ko je bilo obdobje velikega upokojevanja. Povsem jasno je 
bilo, da bomo breme nosili v sedanjem času, in ga. 

Vpliv politike na pokojninski sistem je opisal s sprejemom 
zveznega zakona stare Jugoslavije iz leta 1983. Ta zakon je 
uvedel minulo delo z obrazložitvijo, da se je generacija po vojni 
odpovedala svojim pravicam, zato ji je zdaj treba priznati njena 
vlaganja in v 4 do 5 letih bistveno povišati pokojnine.Takrat denarja 
ni bilo, toda računalo se je s povečanjem bruto družbenega 
proizvoda in leta 1986 denar bo. In res je, da današnja generacija 
dobiva manj kot v obdobju 1986 - 1990. 

Opozoril je na problem, da vsaka oblast poseže v sistem valori- 
zacije pokojnin prej kot v sam sistem. Vsaki dve leti smo imeli 
sistem usklajevanja pokojnin. To kažejo letnice sprejema zakona 
in letnice sistema njihovega usklajevanja. Po posegih je vedno 
sledilo popuščanje. To kaže tudi zadnji poseg. 

Govoril je tudi o metodologiji, ki je sprejeta in obenem zelo slabo 
ocenjena. Vprašal se je, zakaj se pravzaprav zatekamo k metodo- 
logijam in raznim podzakonskim aktom. Odgovor je preprost. V 
zadnjem času se sprejema veliko zakonov, na hitro jih tudi 
spreminjamo in ne dorečemo stvari; pravimo, da bo to rešil 
podzakonski akt. In res ima tak podzakonski akt veliko težo. 

Sistem usklajevanja pokojnin v Sloveniji je iz leta v leto bolj zapleten, 
čeprav so principi popolnoma jasni: usklajevali bi življenjske 
stroške, lahko v kombinaciji s plačami. Pa se kar naenkrat sliši 
glasove upokojencev, da pokojnine zaostajajo za plačami. Po 
drugi strani pa nekateri ekonomisti pravijo, da pokojnine prehitevajo 
plače. V poslovnem poročilu zavoda je zapisano nekaj tretjega. 
Vprašanje je, kaj je res. Usklajevanje pokojnin je zelo zapletena 
zadeva, ki ji bo treba nameniti vso pozornost, je ponovil. 

Sledila je ocena pokojninske reforme, za katero je ob sprejemu 
sam dejal, da reforma ni nikakršne kozmetika, ampak pomeni 
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hude posege, katerih posledice bodo čutili srednja generacija, 
upokojenci, pa tudi nekatere generacije potem. Omenil je tudi 
vprašanje kapitalskih skladov in njihovega združevanja. 

Kako z vsega tega naprej? Ko je bila reforma sprejeta, je minister 
Rop obljubil, da bomo v letu, dveh pregledali rezultate tega 
sistema. Na zavodu so že pripravili analizo tega sistema in opozorili 
na nekatere njegove učinke. Ministrstvo za delo bo zdaj dalo 
državnemu zboru poročilo in predlagalo, da se vse tisto, kar je v 
zakonu slabega, popravi. Spet bo potreben trezen premislek, je 
menil Janez Prijatelj. 

Nadaljeval je z opisom nekaterih napak, ki so bile storjene ob 
pripravi reforme. Ena med njim je, da je zavod zasut z zahtevki za 
priznanje dobe starševstva do enega leta, zato ker smo rekli, da 
bo treba povečati rodnost in smo to rešili tako, da za vsakega 
otroka priznamo eno leto delovne dobe. Da, ampak ne tistim, ki 
so upokojeni že 20 let. Zdaj pa tistim priznavajo množico zahtevkov 
na tem področju. 

Rekli smo tudi, da je preveč sociale, pa je bila uvedena državna 
pokojnina. Državna pokojnina kot institut je nekaj drugega v sistemu 
Amerike in Danske kot pri nas. Na to vprašanje smo strokovno 
opozorili, vendar je bilo treba tako sprejeti, ker je bil to del pogoja 
za sprejem reforme. Anomalije so se pokazale tudi pri delovni 
dobi. Delovna doba je čudovit institut, je dejal. Ampak mi priznamo 
dobo starševstva za otroke, ne priznavamo pa dokupljenih let za 
prezgodnje upokojevanje, čeprav je bil prispevek plačan. 

In kaj je pozitivna stran reforme? Če Slovenija ne bi šla v reformo, 
če ne bi podaljšala delovne dobe, bi imeli mlade upokojence. Še 
vedno imamo mlade upokojence. Treba je delati dlje. Daljše delo 
spodbujamo z ukrepi pokojninskega sistema: kdor bo dlje delal, 
bo imel višjo pokojnino. Res bomo obdavčili dohodke tistih, ki so 
danes upokojeni. Res bomo rekli, da kdor dela, ne more biti hkrati 
upokojenec in ostalo. Ampak vendarle so bili nekateri ukrepi na 
tem področju narejeni. 

Svoje videnje problematike povezal s celotno razpravo na posvetu 
in poudaril, da bodo ugotovitve in spoznanja iz razprave dragocen 
prispevek za poreformno oceno. Zavedati pa se moramo, da 
starega sistema ni več, tako kot ni tistega iz leta 1983 ali iz leta 
1992. Izrazil je bojazen, da bi spet našli kakšen kompromis in ga 
čez leto spet zamenjali. Zgodilo se bo tisto najhujše. Ljudje ne 
bodo več čutili pravne varnosti. 

Svoja izvajanja je dopolnil z ugotovitvijo o ukinitvi rezervnega 
sklada, ki je tudi prispevala k znanemu primanjkljaju, in o prispevni 
stopnji za pokojninsko - invalidsko zavarovanje, ki je bila edina po 
osamosvojitvi znižana prispevna stopnja in je vsekakor prenizka. 
To je povezal s primerjavo pokojninske in zdravstvene prispevne 
stopnje. Prepričan je namreč, da ne moremo kar reči, da bo 
pokojninska stopnja ostala in se znižala, medtem ko bomo druge 
sisteme obravnavali drugače. Tudi sam ni a priori proti, v tem 
primeru zdravstveni prispevni stopnji, toda pogledati je treba, kdo 
je več izgubil in tudi to, da gre 7 % izdatkov pokojninskega 
zavarovanja od leta 1992 na račun zdravstvenega zavarovanja 
upokojencev. Zdravstvo pa pravi, upokojenci so dragi, ker so bolj 
bolni itn. Ampak upokojenec je od prvega leta, ko je bil zaposlen, 
plačeval tudi zdravstveni prispevek in tudi tukaj naj bi bila 
generacijska solidarnost, je poudaril 

Tomaž Ogrln je poudaril, da je v razpravi pogrešal razmišljanja, 
kako povečati denar na strani gospodarstva. Zato se je vprašal, 
kakšni so sploh razvojni načrti države. Če ti načrti ne vključujejo 
pokrivanja takih vrzeli, ki sedaj nastajajo tudi na področju 
pokojninsko - invalidskega zavarovanja ali pa ne vključujejo 

medgeneracijskih nesorazmerij, potem ti načrti niso pravi. Če so 
jih sprejeli, pomeni, da so sprejeli tudi probleme, ki nastajajo, je 
menil. 

Predlagal je, da vlada pripravi program za povečanje dodane 
vrednosti gospodarstva, kar bo prispevalo k odpravi nesorazmerij. 
Po njegovem mnenju je to hujši problem kot vstopanje v Evropsko 
unijo in Nato. Zato bi morala vlada k reševanju tega problema 
pristopiti na podoben način kot je pristopila k pogajanjem za vstop 
v Evropsko unijo - angažirati bi morala tak štab ljudi, ki bi to 
izpeljal. 

Boris Šuštaršič je udeležence posveta spomnil na zdravstveni 
vidik starejše generacije. Dejal je, da v Sloveniji v zadnjih desetih 
letih vedno pogosteje srečujemo starejše ljudi, ki sključeni sedijo 
ali ležijo nekje na obrobju, pozabljeni od vseh. Tak položaj 
starejšega človeka ni nujni spremljevalec starosti ampak je lahko 
posledica okvare motoričnega sistema tega človeka. Čeprav ima 
medicina dovolj znanja za učinkovite posege pri številnih takih 
bolnikih in imamo v Sloveniji tudi dovolj institucij in izurjenega 
kadra, pa se s temi ljudmi nihče ne ukvarja. Ni pošteno, da na te 
ljudi pozabljamo, pa tudi posegi so cenejši kot pa stroški za socialno 
oskrbo. Pozval je k razmišljanju o zdravju starejših ljudi, o njihovi 
kondicijski sposobnosti za opravljanje večine nujnih človekovih 
funkcij, seveda tudi z vidika finančnih učinkov In pa znanja, ki ga 
nevrobiologija človeku že nudi. 

Marjan Sedmak je ob koncu posveta izrazil prepričanje, da je bil 
posvet uspešen, saj so vsi, ki so sodelovali s svojimi prispevki, 
dali vrsto predlogov in pobud za reševanje tekočih problemov 
starejše generacije in sožitja z mlajšimi ter za dograjevanje reforme 
pokojninsko - invalidskega zavarovanja. Res je, je dejal Marjan 
Sedmak, da so na posvetu obravnavali samo en del te proble- 
matike, razprava o bivanjskih pogojih za starejše pa jih še čaka. 
V ljubljanski zvezi društev upokojencev razmišljajo o podobnem 
posvetu, na katerem bi obravnavali vse od gerontologije in geria- 
trije, do varovanih stanovanj in dnevnih centrov, torej vse, kar 
zagotavlja kakovost življenja različnim slojem celotne upokojenske 
generacije: od tistih, ki so še izrazito aktivni in potrebujejo aktivnost 
do tistih, ki že potrebujejo visoko stopnjo pomoči. Tudi v Sloveniji 
je opaziti napredek. 

Na koncu je udeležence obvestil, da bodo organizatorji posveta 
pripravili posebno publikacijo, v kateri bodo objavili vse razprave, 
ter se jim zahvalil za njihova bogata razmišljanja, pobude in predloge. 

Popravek 

V Poročevalcu št. 3/2002 smo objavili napačen datum okrogle 
mize o privatizaciji NLB in KBM. Okrogla miza je bila 8.11.2001 
in ne 2000, kot smo zapisali. 

Za napako se opravičujemo. 
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Državni svet Republike Slovenije je 31. januarja 2002 pripravil 

2. SEJO DRŽAVNEGA SVETA MLADIH 

Vod|a dr. Zoltan Jan, predsednik komisije za družbene dejav- 
nosti, je uvodoma pozdravil zbrane goste in udeležence ter izrazil 
veselje ob udeležbi poslanca Vojka Celigoja. Pozdrave je namenil 
tudi predsedniku državnega sveta v prvem mandatu dr. Ivanu 
Kristanu ter sekretarki mag. Mariji Drofenik in Anki Lisec, katerih 
trud je pripomogel k izvedbi že 2. seje državnega sveta mladih. 
Poudaril je, da v državnem svetu predstavlja interese vzgoje in 
izrazil zadovoljstvo, da mu je bila zaupana dolžnost vodenja seje 
mladih. 

Kot razveseljivo je ocenil udeležbo mentorjev, ki so vložili trud in 
mlade svetnice in svetnike pritegnili k ustvarjalnemu delu. 

Spomnil je, da je bila prva seja Državnega sveta mladih organi- 
zirana marca leta 2001. Takrat je bilo posebej izpostavljeno, kako 
pomembno je zavedanje vloge posameznika v današnji družbi in 
kako dobrodošle so aktivnosti in udeležba mladih v demokratični 
družbi. V takratnih zaključnih sklepih so mladi poudarili tudi 
pomembnost razvijanja sposobnosti zagovarjanja in utemeljevanja 
lastnih stališč ob sočasnem potrpežljivem sprejemanju kompro- 
misnih odločitev. 

Cilj državnega sveta mladih ni le seznanjanje mladih z zakono- 
dajnimi postopki, ki so vse prej kot enostavni. Mladim nudi 
možnost, da brez zadržkov predlagajo zakonske pobude ter pri- 
pombe na obstoječe zakone in pravilnike. Državni svet je po 
ustavni opredelitvi zastopstvo interesnih skupin, in kot takšen 
predstavnik državljanov, je poudaril. Skupine interesov mladih 
posebej ne zastopa, v tem času pa potekajo prizadevanja, da bi 
se znižala starostna meja za pridobitev volilne pravice, je opozoril. 
Prav v državnem zboru pa se je porodila ideja, da bi imeli tudi 
mladi zastopnika v Državnem svetu Republike Slovenije, navkljub 
vsemu, kar se nad drugim domom slovenskega parlamenta zgrinja 
ob spremembi ustave. 

Državni svet omogoča mladim, da brez vnaprej strogo določenih 
okvirov predlagajo pobude in ideje ter predstavijo sklepe državnim 
svetnikom in pristojnim v vladnih in nevladnih organizacijah. Veliko 
število predlogov, naslovljenih na vodstvo državnega sveta, 
dokazuje, da imajo mladi veliko konkretnih idej in predlogov. 
Najpogosteje se navezujejo na šolo, izobraževanje, zdravje in 
bivalno okolje. Zagotovo vidijo mladi navedene teme v drugačni 
luči kot odrasli, je bil prepričan. Po zgledu drugih držav, kjer so 
mladi podali veliko število zakonskih predlogov, ki so temeljili na 
njihovih problemih, željah in potrebah in so bili v parlamentih teh 
držav tudi sprejeti, si državni svet prizadeva, da bi mladim omogočil 
enakovredno sodelovanje pri zakonodajni iniciativi. Razmišljanja 
o tem, na kakšen način bi bilo to izvedljivo, potekajo v različnih 
smereh, je poudaril. Vodenje sej mladih, ki jih zaenkrat še vodijo 
svetniki, bo v prihodnosti prepuščeno mladim. Prav tako bodo 
dozorevali konkretni predlogi, ki se bodo po strokovnem razmisle- 
ku tudi uresničevali. 

V nadaljevanju je poudaril, da si je pred tem potrebno pridobiti 
določena znanja s področja pristojnosti zakonodajne oblasti. 

Vizije so zelo perspektivne, poslanstvo državnega sveta, ki poleg 
lokalnih združuje tudi socialne In druge interese, torej interese 
skupin znotraj naše družbe, pa je prav tako jasno določeno. 

Po uvodnem nagovoru je namenil besedo tistim, ki so v nadaljevanju 

predstavili posamezne točke dnevnega reda zasedanja. Napo- 
vedal je, da bo predstavitvam sledila razprava, kjer imajo možnost 
udeležbe vsi sodelujoči. 

Mitja Šlraj, dijak Gimnazije Bežigrad, je sprva pozdravil vse 
prisotne. Navedel je, da prihaja iz Rakeka in obiskuje 3. letnik 
Gimnazije Bežigrad v Ljubljani. Pod mentorstvom sekretarke 
državnega sveta mag. Marije Drofenik je raziskoval področje 
mladinskih parlamentov po svetu. Zahvalil se ji je za napotke in 
dodal, da je s pomočjo njenih sugestij lahko uspešno opravil 
zadano nalogo. Rezultat njegovega dela je krajša naloga o mladin- 
skih parlamentih, katere povzetek je predstavil v nadaljevanju. 

Predstavitev je razdelil na tri sklope; v prvem je predstavil šest 
mladinskih parlamentov, ki delujejo v Avstraliji, Tasmaniji, Kanadi, 
Irski ter Veliki Britaniji. V drugem sklopu je predstavil delovanje 
mednarodnega mladinskega parlamenta s sedežem v Sidneyju. 
V zadnjem, tretjem sklopu pa je zbrane seznanil z organizacijo in 
delovanjem evropskega mladinskega parlamenta ter zasedanjem 
le-tega v Dubrovniku lansko poletje. 

Tasmanski mladinski parlament sta leta 1988 ustanovili 
tasmanska vlada in dobrodelna organizacija VMCA. Enkrat letno 
se mladi parlamentarci zberejo na celodnevnem srečanju; takrat 
sestavijo osnutke zakonov, o katerih kasneje razpravljajo na 
tridnevnem zasedanju v tasmanskem parlamentu. Sprejete 
zakone nato predložijo vladi ter posameznim vladnim uradom. 
Dodal je, da poleg formalnega dela mlade zaposlijo s številnimi 
aktivnostmi in ekskurzijami. Udeležijo se tudi sprejema s poslanci 
ter sprejema pri guvernerju. Tridnevno zasedanje v parlamentu 
poteka pod vodstvom enega od poslancev tasmanskega parla- 
menta. V 14-ih letih delovanja tega mladinskega parlamenta so 
mladi poslanci obravnavali že veliko tem, je dejal. Najaktualnejše 
so naslednje: evtanazija, legalizacija marihuane, splav, legalizacja 
prostitucije ter brezplačen javni prevoz. Navedel je, da mladim pri 
zakonodajnih in proceduralnih problemih pomagajo strokovnjaki, 
ki se teh srečanj redno udeležujejo. Prav ti strokovnjaki vsako 
leto organizirajo posebne seminarje oziroma usposabljanja za 
posamezne ekipe. 

Po izsledkih Širajeve naloge je eden najbolj dejavnih mladinskih 
parlamentov avstralski naravovarstveni mladinski parlament. 
Leta 1996 sta ga po ideji švedskega zdravnika, ki je leta 1989 prvi 
ustanovil mladinski naravovarstveni parlament, ustanovili dve 12- 
letni dekleti. Ta parlament je nepolitična organizacija, je poudaril, 
vodijo pa ga mladi. Kljub temu pa nad delom mladih bdijo odrasli, ki 
so obenem nacionalni koordinatorji. Srečanja in spremljajoče 
aktivnosti mladi v največji meri financirajo sami; v ta namen 
organizirajo vrsto različnih akcij. Ker so stroški precej visoki, je 
nadaljeval, jim kljub želji, da bi se financirali sami, zaenkrat še 
pomagajo sponzorji. 

Najnovejši projekt, ki so si ga zastavili pri avstralskem naravo- 
varstvenem mladinskem parlamentu, je Youth Eco - Clvlc Pro- 
gram. Ugotovili so, da je eden najresnejših problemov današnje 
družbe pomanjkanje mladih, ki bi sodelovali pri ustvarjanju lastne 
prihodnosti. 

Drugi projekt, ki pa je orientiran naravovarstveno, se imenuje 
Carbon Busters Program in uči mlade delegate, kako svetovati 
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prijateljem in družini, da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov.To 
je eden najresnejših problemov, s katerimi se bomo morali soočiti 
v prihodnosti, je bil prepričan. 

Leta 2000 je ta parlament organiziral srečanje z nazivom Nacionalni 
mladinski parlament, kjer so veliko časa posvetili temi izobra- 
ževanja. 

Širaj je predstavil tudi delo Oueensland Youth Parllamenta, ki 
mladim v starosti med 16 in 25 let zagotavlja enkratno možnost, 
da spregovorijo o temah, ki so zanje aktualne. Program tega 
mladinskega parlamenta je zasnovan na 7-mesečnih pripravah, 
katerih vrhunec je 6-dnevni kamp v Brisbaneu. Tudi ta kamp 
vključuje dva dni formalnih razprav o osnutkih zakonov tamkaj- 
šnjega parlamenta, je pojasnil. Za vodenje programa je odgovorna 
strokovna ekipa, ki jo sestavljajo sodelavci iz prejšnjih let. Finančno 
program delno podpira urad za mladino v Queenslandu, vendar 
mora vsaka sodelujoča skupina prispevati polovico cene, ki je za 
leto 2000 znašala 1600 avstralskih dolarjev, je navedel. 

Mladi poslanci obravnavajo osnutke zakonov, ker pa so razprave 
zelo obširne in ker bi radi svoje delo predstavili čim širši javnosti, 
so se odločili, da vsako leto izdelajo zapisnik vseh sej, tako 
imenovani "hansard'. Vsako leto obravnavajo povprečno deset 
osnutkov zakonov, ki zajemajo aktualne probleme na nacionalnj 
in svetovni ravni, je zaključil o delu mladih v Avstraliji. 

V nadaljevanju je predstavil delo mladih v Kanadi, v provinci On- 
tario. Navedel je, da tam deluje Ontarljskl mladinski parlament, 
ki je osnovan na krščanski oziroma ekumenski podlagi. Ne glede 
na to, da zasedanje vsako leto poteka v drugi cerkvi, so na vsa 
srečanja vabljeni predstavniki vseh ver. Ontarijski mladinski 
parlament je bil ustanovljen v skladu z ontarijsko zakonodajo. Mladi 
delegati so razdeljeni na opozicijo in vladne stranke. Enkrat letno 
se 150 mladih med 15. in 21. letom zbere na 4-dnevnem srečanju 
v bližini vnaprej določene cerkve, tam pa razpravljajo o aktualnih 
temah ter izvedejo simulacijo zakonodajnega postopka. Vsako leto 
mladi delegati izberejo mladinsko dobrodelno ustanovo, za katero 
prostovoljno prispevajo sredstva, namenjena otroškim zavetiščem, 
ter s tem poskušajo pomagati tako imenovanim "otrokom ulice". 
Pojasnil je, da je njihov cilj s pomočjo dobrodelnosti spodbujati 
močnejši občutek posameznika za družbo. Ontarijski mladinski 
parlament je neprofitna organizacija, vendar sprejema dotacije tako 
iz javnih kot zasebnih virov. Parlament ima tudi svetovalni organ, ki 
mu pomaga in svetuje pri odločitvah, imenuje pa se senat. Senatorji 
so posamezniki, ki pomagajo vladi v okviru svojih zmožnosti in 
dolgoročno skrbijo za blaginjo ontarijskega mladinskega parlamenta. 
Omenil je, da so naloge senata razdeljene na štiri področja. Primarna 
naloga in dolgoročna zveza je Skrb za neokrnjenost osnovnih 
struktur in administracije ontarijskega mladinskega parlamenta. Na 
področju financ morajo zagotavljati finančno varnost s pomočjo 
investicij. Velik poudarek dajejo tudi vzdrževanju prijateljskih odnosov. 
Zadnja naloga, ki pa zagotovo ni najmanj pomembna, je zagotavljanje 
točnih in objektivnih informacij. 

Nato je spregovoril o delu mladih na Irskem. Tu je svetnik Tim 
Conway leta 1997 ustanovil Mladinski parlament v mestu Naas. 
Idejo je dobil v Združenih državah Amerike, kjer se je seznanil z 
organizacijo in delom tamkajšnjih mladinskih parlamentov. 
Zasedanja irskega mladinskega parlamenta potekajo vsak 
ponedeljek v mestni hiši in trajajo 45 minut. Najprej člani potrdijo, 
kar so sklenili na prejšnji seji, potem pa se začne razprava o 
točkah, ki so na dnevnem redu, je pojasnil. Mladinski parlament 
sestavljajo predstavniki treh šol, člani pa so izvoljeni za dobo 
dveh let. Sredstva si mladi pridobijo predvsem z vodenjem 
diskoteke, letos pa jim je mestni svet namenil tudi sredstva v 
višini 1000 funtov za čistilno akcijo šolskih področij, je še dodal. 
Poudaril je, da je zaradi učinkovitejšega sodelovanja med mestom, 
šolo in parlamentom na vseh sejah prisoten mestni tajnik; svetuje 

pri vseh odločitvah, ki so pomembne za mesto. V vsaki šoli pa 
določeni učitelj skrbi za stik s člani mladinskega parlamenta in 
njihovimi dejavnostmi. 

Širaj je navedel, da so se lotili treh projektov. Zaradi ekološke 
osveščenosti in problema odpadkov so vse šole na isti dan 
organizirale čistilno akcijo šolskih področij in zbiranje odpadkov. 
Zelo pereč je tudi problem drog, zato so izdelali zloženko, ki 
opozarja na ta problem. Mladi parlamentarci pa poskrbijo tudi za 
zabavo, saj so doslej organizirali že tri zabave, ki so bile zelo 
obiskane, obenem pa so potekale brez napetosti in brez fizičnega 
nasilja, je zaključil o delu mladih na Irskem. 

Spregovoril je tudi o delu mladih v Veliki Britaniji. Mladinski parla- 
ment Velike Britanije je bil ustanovljen z namenom, da mladim 
med 11. in 18. letom zagotovi možnost predstavitve svojih mnenj, 
idej, predlogov ter rešitev nekaterih problemov. Organiziran je 
tako, da mladi odločajo tako o izboru kandidatov kot tudi o delovanju 
parlamenta. Selekcija med mladimi poteka po celi državi in sicer 
na podlagi seminarjev, ki jih organizirajo v ta namen, je pojasnil. 
Na seminarjih se mladi spoznajo z osnovami demokracije, 
obravnavajo različne konvencije ter se izobražujejo. Ob zaključku 
srečanja izvedejo volitve, je povedal. 

Največje število mladih poslancev oziroma tako imenovanih MYP 
(Members of Youth Parliament) je 418. Člani mladinskega parla- 
menta se na zasedanju zberejo enkrat letno in sicer ob koncu 
šolskega leta. Navedel je, da traja zasedanje več dni skupaj, 
mladi pa se opredelijo do vprašanj, ki so zanje aktualna, in 
predstavijo rešitve nekaterih problemov. Prvi dan zasedanja mladi 
parlamentarci razpravljajo o temah, ki so pomembne za posa- 
mezne regije. Na podlagi vprašalnika izberejo pet najbolj perečih 
problemov in za vsakega posebej izdelajo razvojno vizijo. Na 
enak način poteka zasedanje tudi drugi dan, le da razpravljajo o 
petih pomembnih nacionalnih temah..Tretji dan pa je zasedanje 
sestavljeno iz dveh delov. Najprej mladi poslanci razpravljajo o 
organizaciji in delovanju mladinskega parlamenta, v drugem delu 
pa sledi srečanje s poslanci in pomembnimi osebami v državi ter 
sponzorji. Odgovori vlade na njihove pobude izidejo v dnevnem 
časopisju, je zaključil prvi sklop svoje predstavitve. 

V drugem sklopu je predstavil delovanje Mednarodnega mladin- 
skega parlamenta. Zadnje zasedanje tega parlamenta je bilo 
leta 2000 v Sidneyu, kjer je tudi sedež organizacije. V Avstraliji se 
je zbralo 250 mladih delegatov, starih med 15 in 28 let iz več kot 
150 držav sveta. Dnevni red je bil sestavljen iz treh pomembnih 
tem: kako rešiti problem vse večje revščine, zakaj in kako se 
mladi tolikokrat znajdejo v konfliktnih situacijah ter kako bi povečali 
udejstvovanje mladih v kulturi. Mladi so se izrekli tudi o problemih 
globalnih razsežnosti, pri reševanju katerih sami ne morejo veliko 
narediti. Izpostavil je nekatere najbolj pereče: nepismenost, brez- 
poselnost, revščina na podeželju, zapostavljanje in diskriminacija 
avtohtonega prebivalstva ter pasivna vloga mladih v očeh odraslih. 
Da bi mladi v največji meri pripomogli k reševanju teh problemov, 
si prizadevajo, da bi zasnovali delegacijo pri Organizaciji Združenih 
narodov. Dodal je, da so se že povezali s člani evropskega parla- 
menta ter člani vlad nekaterih držav. 

V zadnjem, tretjem sklopu je predstavil značilnosti Evropskega 
mladinskega parlamenta, ki je bil ustanovljen leta 1987 v Franciji. 
Od leta 1992 ima sedež v Oxfordu. Njegovi člani letno organizirajo 
dve do tri 9-dnevna srečanja, vsakokrat v drugi evropski državi. 
Poleg držav članic Evropske unije so na srečanja povabljene še 
najmanj štiri članice opazovalke. Pojasnil je, da znaša skupno 
število udeležencev med 250 in 300, vključujoč delegate in 
profesorje spremljevalce. Program celotnega zasedanja je 
sestavljen iz dveh delov. V prvem delu se mladi razvrstijo v skupine 
in opravijo komunikacijske vaje, v drugem delu pa parlament 
zaseda po točno določeni proceduri. 

29 



Evropski mladinski parlament ima vrata odprta za vse srednje 
šole Evropske skupnosti. Delovna jezika sta angleščina in 
francoščina. Delegacija, ki zastopa posamezno državo, je izbrana 
na državnem srečanju, kjer dijaki pokažejo znanja o obravnavanih 
temah, retorične sposobnosti ter znanje jezika. Štipendije za 
študente in učitelje centralne Evrope so uvedli leta 1992, je še 
dodal. 

Julija lani je potekalo 37. mednarodno zasedanje evropskega 
mladinskega parlamenta v Dubrovniku. Povedal je, da se ga je 
udeležilo kar 220 delegatov iz 25 držav. 

Glede kulture oblačenja je poudaril, da morajo biti mladi delegati 
na uradnih sprejemih in zasedanjih parlamenta oblečeni v 
elegantna oblačila. Ženske naj bi nosile krila z ujemajočim zgornjim 
delom, moški pa obleko s suknjičem, srajco in kravato, je pojasnil. 
V času neuradnih aktivnosti se lahko udeleženci oblečejo bolj 
sproščeno. 

Mladi delegati so na zadnjem zasedanju obravnavali naslednje 
aktualne teme: vprašanje stalnega konflikta na Bližnjem vzhodu, 
katere ukrepe bi morala sprejeti Evropska unija za zagotavljanje 
človekovih pravic in miru, kako se učinkovito boriti proti ksenofobiji 
in rasizmu v Evropi, kakšna politika bi lahko preprečila krepitev 
ekstremnih političnih struj, spregovorili pa so tudi o problemu 
trgovine z otroki v Afriki in s tem povezanimi nujnimi ukrepi 
Evropske unije. 

V zaključku je Širaj predstavil povzetek značilnosti mladinskih 
parlamentov. Vsak od mladinskih parlamentov je neprofitna in 
nepolitična organizacija. Mladim zagotavlja predstavitev lastnih 
idej in mnenj, kar je tudi njihova osnovna ideja in namen, obenem 
pa pospešuje osebnostni razvoj ter spodbuja timsko delo. Poudaril 
je, da se mladi spoznavajo s političnim sistemom in v njem aktivno 
sodelujejo. Mladinski parlament očitno pozitivno vpliva tako na 
mlade kot tudi na odrasle, je dejal, ki se zavedajo, da se mladi 
znajo in želijo organizirati in odzivati na svetovne probleme. 

Ob koncu se je zbranim zahvalil za pozornost in izrazil zadovolj- 
stvo, da se je tudi v Sloveniji na področju organiziranosti mladih 
pričel odvijati pospešen napredek. 

Mitja Adamlje, dijak gimnazije Litija, je predstavil mednarodno 
konferenco v Avstriji, ki se je je udeležil minulo jesen v Innsbrucku. 
Konferenca z naslovom "Tisoč mest za novo Evropo" je bila 
namenjena županom evropskih mest, v manjšem številu pa so se 
je udeležili tudi mladi, ki se zanimajo za družbenopolitične teme. 

Zbranim je povedal, kako mu je v veselje in čast, da lahko poroča 
o vsem, kar se mu je med konferenco najbolj vtisnilo v spomin. 
Glede na to, je dejal, da je Evropa danes neizbežno politično dejstvo 
in da je predenj postavljena tudi Slovenija, je nujno, da tudi na drugi 
seji državnega sveta za mlade tej temi posvetijo potrebno pozornost. 

Mednarodna konferenca v Innsbrucku se je odvijala med 8. in 10. 
novembrom 2001. Udeležilo se je je približno 700 županov in 300 
mladih, predstavnikov 28 evropskih narodov. Povedal je, da so 
imeli govore dr. Romano Prodi, predsednik evropske komisije, dr. 
Thomas-Klestil, avstrijski predsednik, dr. Hervvig van Staa, župan 
mesta Innsbruck in dr. Chiara Lubich, voditeljica Gibanja za edinost. 
Adamlje je med njimi posebej izpostavil dr. Chiaro Lubich, ki je v 
Sloveniji predavala pred dvema letoma in si posebej prizadeva za 
dialog med katoliškimi cerkvami, med verstvi ter za dialog med 
vernimi in ateisti. Menil je, da so dogodki minulih mesecev jasno 
pokazali na nujnost takšnih dialogov. Po mnenju mnogih visokih 
političnih predstavnikov je srečanje v Innsbrucku bistvenega 
pomena za gradnjo bodoče Evrope. To je prvo srečanje, ki je v 

okviru Evrope potekalo na ravni občin, je dejal in dodal, da bo 
naslednjo srečanje 2. in 3. maja letos v Neaplju. 

Temeljnega pomena pa je, je bil prepričan Adamlje, da izrečene 
besede ne ostanejo v obliki idej, temveč se morajo udejaniti in 
obroditi sadove. Pojasnil je, da se nekateri slovenski župani in 
politiki, ki so bili prisotni v Innsbrucku, srečujejo tudi pri nas. Zadnje 
srečanje, ki so se ga udeležili tudi mladi, je bilo 28. januarja letos. 
Vsebinsko je mednarodna konferenca v Innsbrucku zajemala 
širok spekter idej. Župani in politiki so si v razpravah izmenjali 
izkušnje, na podlagi katerih so oblikovali ideje in načrte, ki bodo 
politično dejstvo Evrope približale ljudem. 

Prva širša tema se je nanašala na socialno-kulturno obnovo 
Evrope, kar je po mnenju mnogih eden izmed najbolj pomembnih 
procesov našega časa. Spomnil je na pragmatično misel Jeana 
Moneta: "Ne ustvarjamo koalicije držav, ampak povezujemo ljudi." 
Za Evropsko unijo je temeljnega pomena, da se skuša povezati 
na ravni, ki je čim bliže ljudem, je menil. Za to raven so najprimer- 
nejše občine, ki naj podpirajo in ohranjajo različnosti ne le kot 
nekaj, kar deli, temveč kot enkratno bogastvo Evrope. Proces 
povezovanja naj teče tako, da bo lahko vsakdo, brez gospo- 
darskih, kulturnih in političnih pogojenosti, odločal, da živi in dela 
na lastni zemlji in se pri tem ne bi počutil zapostavljenega, je 
povzel. 

Pod temi pogoji lahko postane občina lokalna in univerzalna 
skupnost. Dodal je, da je lokalno tisto, kar izraža univerzalnost, 
postavljeno v prostor in čas. Takšna Evropa ne govori več o 
mejah, temveč o ciljih, pomembna pa je predvsem rast, ne le 
širitev. Menil je, da sta v evropsko skupnost držav in ljudi integrirani 
solidarnost in odgovornost kot obči človeški vrednoti. Zaradi pojava 
neenakosti med regijami mora bistveno vlogo igrati pravilo 
soudeležbe, tako pri gospodarskih virih kot tudi pri znanju, 
človeških virih in kulturni dediščini. 

Enotna misel udeležencev mednarodne konference je, da bo 
Evropa trdno povezana takrat, ko bomo gradnjo pričeli s prebivalci. 
Občina je po svoji funkciji lahko zgled za bolj demokratično in 
odprto družbo. Reforme evropskih struktur naj bi potekale v skladu 
z načelom bližine delovnih mest državljanov. To načelo temelji na 
predpostavki, da so odločitve čim bolj transparentne in takšne 
tem bližje državljanom. Potrebno je priznavanje in sprejemanje 
razlik, kar pomeni, da politične ustanove ne smejo biti slepe za 
kulturne posebnosti, je zaključil. Poudaril je, da je bila razprava o 
občinah le del celotne razprave na konferenci in dodal, d so 
udeleženci z zanimanjem sodelovali v razpravi o metodah 
političnega vladanja. Mladi pa so izkoristili priložnost za pogovor z 
dr. Prodijem o prihodnosti Evrope, med katerim se je utrnilo mnogo 
misli. 

Zaključil je z mislijo, ki po njegovem mnenju najbolj nazorno oriše 
duha kongresa, to je načelo francoske revolucije: egalitš, fraternitš, 
libertš - enakost, bratstvo in svoboda. Te tri ideje stojijo druga ob 
drugi, nad vsemi pa naj bi bilo bratstvo, je dodal, saj le brat lahko 
bratu prizna svobodo in enakost. Če bo prihodnja Evropa uspela 
institucionalizirati politično kategorijo bratstva, bo začela novo, 
lepše zgodovinsko obdobje, je bil prepričan v sklepni misli. 

Marjeta Vouk, Dijaška organizacija Slovenije, je uvodoma pou- 
darila, da dijaška organizacija Slovenije s telesom, ki se imenuje 
parlament, že obstaja. Deluje že deset let in je nepolitična in 
neprofitna organizacija, ki se ukvarja s podobnimi problemi, o 
kakršnih je bil govor na drugi seji državnega sveta mladih, torej o 
političnih in ostalih odločitvah, ki zadevajo mlade. Med temi je 
izpostavila štipendije, ocenjevanje znanja in spraševanje, šolsko 
vzdušje, maturo, mednarodno sodelovanje, regionalno delovanje 
in prosti čas. Struktura dijaške organizacije je takšna, da se 
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predstavniki dijakov, ki so izvoljeni na šolskih volitvah, udeležujejo 
mesečnih srečanj. Navedla je, da bo prihodnje srečanje prav 
kmalu v isti dvorani. 

Predstavniki dijaške in predstavniki študentske organizacije so 
sodelovali tudi na srečanju svetovnega mladinskega parlamenta 
v Sydneyu. Dodala je, da so stike navezali tudi z otroškim parla- 
mentom, vse tri skupine pa bodo skupaj zastopale izražene 
interese. 

Prof. Zdenka Cullberg, Srednja vzgojiteljska šola In gimnazija 
Ljubljana, je v uvodu pojasnila, da se že tretje leto ukvarja s pro- 
jektom Vzgoja za mir In kvaliteto življenja. Ob spoznanju, da 
njihova prizadevanja niso osamljena in da je v Sloveniji veliko ljudi, 
ki menijo, da gre za pomembne teme, je izrazila iskreno veselje. 

Pojasnila je, da je k projektu pristopila zaradi načel, ki se glasijo: 
"Bodi prijazen do sebe, ne bodi brezbrižen do drugih, za naravo 
stori vse, kar je v tvoji moči, spoštuj življenje." To so osnovna 
načela švedske nevladne organizacije, ki se imenuje Life Llnk in 
se ukvarja z mladimi od 12. do 19. leta starosti, je poudarila. 
Organizacija želi mladim dati možnost, da bi bili gospodarji lastnega 
življenja in da bi bilo njihovo življenje vredno spoštovanja. Delo 
slovenske skupine poteka v angleščini in je zato pogosto oteženo, 
vendarle pa je zelo pozitivno in vredno spoštovanja, je dodala. 

V nadaljevanju je predstavila lanskoletne projekte in naštela le 
nekatere, saj je bilo celotno delo zelo obsežno. Delo so začeli z 
vprašanjem, kaj lahko najstnik stori za boljši jutri. Šlo je za anketo 
v angleškem jeziku, ki so jo izvedli na šoli in ugotovili, da zgolj 5 
odstotkov anketiranih dijakov meni, da ni vseeno, kakšen si do 
sebe, do drugih in do narave. Ostali dijaki so s svojim življenjem 
zadovoljni, saj starši po njihovih besedah zelo lepo skrbijo zanje, 
je navedla o izsledkih ankete. 

Posvetili so se tudi aktualni tematiki, boleznima sodobnega časa, 
ki postajata med mladimi čedalje bolj prisotni, to sta bulimija in 
anoreksija. 

Ugotavljali so, kako mladi preživljajo prosti čas, ena od dijakinj pa 
se je zelo poglobljeno ukvarjala s problemom okolja. 

Culibergova je poudarila, da je bilo njihovo delo nagrajeno s 
povabilom na mednarodno konferenco, ki je bila na Švedskem od 
8. do 13. julija lani. Udeležilo se je je kar 82 delegatov iz 21 držav, 
sicer pa se s projektom Life Llnk ukvarja približno 300 šol z 
vsega sveta. Na Švedskem so imeli javno predstavitev Slovenije 
in projektnega dela. Razpravljali so o vzgoji za mir in preprečevanje 
nasilja, o kulturni in naravni dediščini Unesca. Dopolnili so tudi 
Priročnik 2000, ki je vodilo vsem aktivnostim Life Llnka, je dodala. 
V letu 2001 so imeli bogate medkulturne izkušnje, začrtali pa so 
tudi programe za tri pomembne konference v letu 2002, in sicer v 
Rusiji, na Bližnjem vzhodu in vzhodni Evropi. Vzdušje pri pripravah 
je bilo enkratno, je dejala in dodala, da gre za čudovito izkušnjo in 
potrditev, da se ukvarjajo s problemi, ki se tičejo nas vseh. Menila 
je, da kljub občutku, da storimo malo, lahko nekaj prispeva vsakdo, 
skupaj pa lahko storimo več. 

V letošnjem letu bodo v projektni skupini obravnavali naslednje 
teme: nasilje med mladimi, ogrožene živalske vrste, mladi in religija 
ter otrokove pravice. 

Omenila je, da je lansko leto v skupini sodelovalo sedem gimna- 
zijcev, letos pa sodelujejo dijakinje iz programa Predšolska vzgoja, 
ki so pokazale veliko mero vneme ter samostojnosti in se z 
mentorico le posvetujejo. Konec marca bodo zaključke in izsledke 
pro-jektov poslali v še druge sodelujoče države ter izmenjali 
mnenja in izkušnje. 

Ob koncu je poudarila, da se je kot mentorica dela lotila zato, da 
bi mlade navdušila nad pozitivnim odnosom do sebe in drugih, da 
bi vsak dan komu polepšali dan in da bi pokazali skrb za naravo. 
Nato je predala besedo dijakinjam, ki so izdelale posamezne 
projekte. 

Špela Jakhel In Andreja Pustotnlk, dijakinji Srednje vzgojitelj- 
ske šole In gimnazije Ljubljana, sta predstavili temo nasilje In 
otroci. Zanjo sta se odločili zato, ker je med mladimi vsako leto 
več primerov nasilja, tako v šoli kot tudi v prostem času. Spomnili 
sta na dogodke v Združenih državah Amerike, ko je dijak med 
šolsko malico začel streljati na svoje sošolce, nekatere ranil, 
drugi pa so celo umrli. 

Pojasnili sta, da je namen raziskovalne naloge osveščanje ljudi v 
smislu preprečevanja nasilja. Menili sta, da je potrebno poiskati 
načine, kako lahko z nasiljem tudi živimo, saj je le-to dandanes 
neizogibno, in kako ravnati v primerih, ko se z njim srečujemo. 
Gradivo za nalogo sta našli predvsem na spletnih straneh. Dodali 
sta, da o nasilju govori nekaj knjig, a jih je bolj malo, večinoma pa 
so v angleškem jeziku. 

Poudarili sta, da je tudi v slovenskih šolah veliko primerov 
psihičnega nasilja višjih letnikov nad nižjimi, predvsem prvimi. 
Zaključili sta z mislijo, da je tudi to nasilje, na katero je potrebno 
opozoriti. 

Vodja dr. Zoltan Jan je menil, da je prispevek nazorno pokazal 
na vse tisto, kar se dogaja v resničnem življenju. Vsi vedo za 
nasilje, je bil prepričan, zagotovo večino pojav le-tega tudi skrbi, 
vendar gre za temo, o kateri dijaki in profesorji neradi spregovorijo. 
Menil je, da se bo potrebno s tem problemom natančneje soočiti, 
nato pa je predal besedo naslednji dijakinji. 

Polona Mlkuž, dijakinja Srednje vzgojiteljske šole In gimna- 
zije LJubljana, je uvodoma poudarila, da nalogo z nazivom 
ogrožene živali pripravljata skupaj s sošolko Barbaro Medvešek, 
izsledke pa je predstavila sama. 

Pojasnila je, da sta se za to temo odločili predvsem zato, ker bi 
radi osvestili ljudi, katere živalske vrste pri nas že izumirajo. 
Podatke sta tako kot njuni predhodnici zbrali večinoma na spletnih 
straneh, v- knjigah in člankih. Dodala je, da sta zbrali tudi nekaj 
slikovnega gradiva, v prihodnje pa nameravata uporabiti tudi 
metodo anketiranja, s pomočjo katere bi radi ugotovili, v kolikšni 
meri se Slovenci zavedamo problema izumiranja živalskih vrst. 
Ob koncu je poudarila, da nameravata gradivo še nekoliko dopolniti 
in nalogo izdelati predvidoma do konca meseca. 

Janez Kert, dijak Srednje agroživilske šole, je repliciral k pri- 
spevku o ogroženih živalskih vrstah in navedel, da so med udele- 
ženci seje tudi predstavniki srednje agroživilske šole, ki imajo 
izkušnje pri delu z živalmi in določene podatke, ki bi dijakinjama 
morda koristili pri izdelavi raziskovalne naloge. 

Maruša Lesar In Nina Vrhovnlk, dijakinji Srednje vzgojiteljske 
šole In gimnazije Ljubljana, pripravljata raziskovalno nalogo z 
naslovom mladi In religija. Menita, da se Slovenci opredeljujemo 
za pripadnike različnih ver, saj se vsakdo izmed nas drugače 
spopada s težavami. 
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V nalogo sta vključili predstavitev posameznih svetovnih religij, 
kot so budizem, katoliška vera, islamizem, judaizem, pravoslavna 
vera ter tudi nekatere ločine, kot sta satanizem in hare krišna. 
Odločili sta se, da bosta anketirali nekatere predstavnike verskih 
ločin, z namenom da raziščeta, kako se spoprijemajo s problemi, 
kakšne vrste obredov prakticirajo in podobno. Za izhodišče sta 
vzeli podatke iz knjig, ki pa jih želita preveriti z metodo anketiranja 
in dopolniti s konkretnimi odgovori posameznih pripadnikov. 
Pojasnili sta, da bosta anketo s pomočjo profesorice Culiberg 
razdelili v šoli, rezultate pa bosta naknadno obdelali in pretvorili v 
odstotke. Na tak način nameravata preveriti, kako se mladi 
opredeljujejo glede verske pripadnosti. 

Ob zaključku sta poudarili, da bosta izdelali tudi miselni vzorec o 
zgodovinskem razvoju svetovnih religij. 

Špela Štok, dijakinja Srednje vzgojiteljske šole In gimnazije 
Ljubljana, je predstavila projekt o otrokovih pravicah. Glavni 
temi projekta sta zloraba otrok in kršenje njihovih pravic. 

Opozorila je na dejstvo, da je zlorabo in zanemarjanje otrok zelo 
težko definirati oziroma dokazati; države imajo namreč različne 
standarde in načine preiskovanja. Pomemben je tudi dejavnik 
občutka sramu in krivde, zaradi katerega otroci redko povedo, 
kaj se je dejansko zgodilo. 

Državna statistika o zlorabi otrok temelji na prijavljenih primerih, 
primerih, ki jih je raziskala pristojna institucija ter primerih, za 
katere je bilo dovolj dokazov, da so potrdili zlorabo oziroma 
zanemarjanje otroka. 

Menila je, da glede na navedeno uradni statistični podatki niso 
dejanski podatki o zlorabi otrok. Raziskavi iz let 1975 in 1985 sta 
pokazali, da se je zloraba otrok zmanjšala za 50 odstotkov, kar 
pa je malo verjetno, je dodala. Opozorila je, da je na takšno statistiko 
najverjetneje vplivalo predvsem dejstvo, da so institucije spreme- 
nile način preiskovanja pri otrocih, s katerim naj bi ugotovili, kaj se 
je dejansko zgodilo. Mnenje je pospremila s podatkom, da so leta 
1975 otroke izpraševali v njihovem domačem okolju, kjer so bili ti 
morda bolj sproščeni, leta 1985 pa le po telefonu, kar je popolnoma 
neoseben pristop. Navedla je tudi podatek, da je bilo leta 1975 
dokazanih 36 zlorab na 1000 otrok, leta 1985 pa je bilo takšnih 
primerov le 19. 

Zaključila je z mnenjem, da statistik ne bi smeli upoštevati, ker 
nikoli ne odražajo dejanskega stanja. 

Vodja dr. Zoltan Jan je v nadaljevanju povedal, da so se seje 
udeležili tudi predstavniki osnovne šole Antona Žnideršiča iz Ilirske 
Bistrice, ki imajo že nekaj izkušenj z nastopom in sodelovanjem 
na sejah otroških parlamentov. Učenci so zbranim predstavili, s 
kakšnimi težavami se srečujejo mladi v njihovem kraju, in navedli 
nekaj predlogov za rešitve. 

Kaja Dekleva, učenka Osnovne šole Antona Žnideršiča Iz 
Ilirske Bistrice, je predstavila šolo, ki jo obiskuje. 

Šolo so pred desetimi leti poimenovali po svetovno znanem 
čebelarju Antonu Žnideršiču. Posebnost šole je v tem, je dodala, 
da vzgaja otroke in odrasle od enega do sto let. V šoli je namreč 
vključena enota vrtca, več oddelkov redne osnovne šole, kombini- 
rani oddelki osnovne šole s prilagojenim programom ter enota 
ljudske univerze. 

Šola je odprta tudi za širšo javnost, saj v njej organizirajo tudi 
športne prireditve, kar jim omogoča velika športna dvorana. 

Pojasnila je, da sodi šola med vodilne na področju računalniške 
opremljenosti. 

Večnamenski prostor, kjer učenci malicajo, pogosto služi tudi za 
dobrodelne prireditve, šolske plese in seje občinskega sveta, 
zatorej je šola večnamenski občinski center. Kot vse sodobne 
šole tudi Osnovna šola Antona Žnideršiča sodeluje v mnogih 
projektih, je dejala in kot primer navedla sodelovanje z zavodom 
Park Škocjanske jame ter z drugimi institucijami pri pripravi 
raziskovalnih nalog s področja zgodovine, ekologije in tehničnih 
dejavnosti. Šola je vključena tudi v projekt Šolske košarkaške 
lige, učenci pa se ukvarjajo z mnogimi interesnimi dejavnostmi, je 
zaključila. 

Tina Vrh, učenka Osnovne šole Antona Žnideršiča Iz Ilirske 
Bistrice, je uvodoma pojasnila, da je v občini Ilirska Bistrica sedem 
osnovnih šol, od tega sta dve mestni z veliko izbiro interesnih 
dejavnosti, za razliko od okoliških šol, ki imajo kljub željam teh 
dejavnosti manj. 

Podatek je ilustrirala s primerom otrok, ki obiskujejo glasbeno 
šolo, starši pa jih morajo vsaj trikrat tedensko pripeljati iz oddaljenih 
krajev in čakati, da opravijo svoje obveznosti. Od letošnjega leta 
so prikrajšani tudi za kino, najbližji kino pa je v več kot 20 kilometrov 
oddaljeni Pivki, ki je zvečer z javnim prevozom za osnovnošolce 
večinoma nedosegljiva. 

V nadaljevanju je navedla, da je bilo preživljanje prostega časa 
ena od tem letošnjega otroškega parlamenta. Večine prostega 
časa učenci ne načrtujejo, je menila in poudarila, da velja to 
predvsem za gledanje televizije in igranje računalniških igric. V 
načrtovani prosti čas sodijo krožki in druge organizirane dejavnosti, 
kot so glasbena šola, članstvo v športnih klubih, pri skavtih in 
tabornikih. Med temi dejavnostmi učenci izbirajo sami glede na 
osebne interese, je pojasnila. Odločitev je sicer pogosto pogojena 
s finančno zmožnostjo staršev, saj vsi nimajo dovolj denarja, da 
bi svojim otrokom plačevali drage vpisnine in mesečne članarine 
za klube in tečaje. m 

Menila je, da imajo učenci na razredni stopnji več prostega časa 
in razvedrila, saj imajo tudi manj šolskih obveznosti. Konec tedna 
in v času šolskih počitnic imajo najraje druženje s prijatelji. V prosti 
čas brez obveznosti prištevajo počitek in spanje, v izobraževalni 
prosti čas pa predvsem delo za šolo, branje knjig ter pisanje 
domačih in seminarskih nalog, je pojasnila. 

Glede želja po spremembah v občini Ilirska Bistrica je omenila, da 
pogrešajo predvsem prostor za zbiranje najstnikov. Prostor naj bi 
bil odprt v popoldanskem času in ob koncih tedna. Želijo si tudi 
urejenih igrišč po vaseh, saj imajo le redki vaški otroci urejena 
igrišča, na katerih se lahko igrajo in tekmujejo v različnih športih, 
zato se zbirajo na cestah in ulicah. 

Opozorila je tudi na slabe prometne povezave in menila, da bi bilo 
dobro omogočiti več avtobusnih prevozov iz oddaljenih vasi, saj 
se večina prireditev dogaja v mestu, otroci iz okoliških šol pa so 
vezani na delovni urnik svojih staršev. 

Učenci si želijo, da bi imela vsaka šola predstavnika mladih v 
krajevnih skupnostih, ki bi zastopal njihove želje in zahteve v 
svetu krajevne skupnosti. 

V zaključku je menila, da marsikaj lahko storijo tudi sami. Predvsem 
bi lahko organizirali ples za osnovne šole, ki bi se odvijal na tisti 
lokaciji, ki bi ustrezala vsem šolam. Zagotoviti bi morali dober 
pretok informacij, ki je sedaj precej okrnjen. 
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Vodja dr. Zoltan Jan je v nadaljevanju predal besedo dijakom 
Gimnazije Litija, članom projektne skupine, ki se ukvarjajo s 
problematiko ocenjevanja znanja ter z načini spraševanja. 

Jakob Režun, dijak Gimnazije Litija, je zbrane pozdravil v 
imenu članov projektne skupine Mladi v demokraciji. Pojasnil je, 
da gre za interesno dejavnost, ki poteka na Gimnaziji Litija že 
drugo leto. V skupino so vključeni dijaki, ki si prizadevajo, da bi 
bila njihova pot do celovite izobrazbe čim bolj prijetna. 

Nato je predstavil rezultate naloge o problematiki preobremenje- 
nosti dijakov ter vprašanje smiselnosti javljanja za ustno oceno. 
Omenil Je, da so se na sejo pripravljali od začetka letošnjega leta, 
na rednih srečanjih pa so v sproščeni diskusiji sprva izbrali, nato 
pa oblikovali izbrano temo. K analizi so pristopili realno in si za cilj 
zadali rezultat, ki je dodobra podprt z argumenti. Tema je bila 
predmet razprave tako med člani skupine kot tudi med nekaterimi 
profesorji in dijaki Gimnazije Litija. 

Navedel je, da so člani pilotne skupine Klara Štrus, Katja Logaj, 
Jasmina Džamastagiae, Tjaša Logaj, Sabina Lokar, Kristina 
Pestotnik, Pika Gostiša, Domen Vrtačnik ter Mitja Adamlje. Men- 
tor projektne skupine, ki je v veliki meri zaslužen za uspešno 
voden in izpeljan projekt, je bil profesor Damjan Štrus. 

Gimnazijska leta so zaradi učnih obveznosti nadvse zahtevna 
leta, je poudaril Režun. Dijaki morajo biti včasih pripravljeni tudi za 
sedem predmetov dnevno, kar zanje predstavlja velik stres. Zaradi 
časovne omejenosti se dijak ne more ustrezno pripraviti na vse 
predmete, kar še posebej velja za tiste, ki se vozijo v šolo iz 
oddaljenih krajev, je bil prepričan. 

K razpravi o smiselnosti javljanja za ustno oceno je člane pilotne 
skupine spodbudilo predvsem dejstvo, da nekateri profesorji dovo- 
ljujejo, drugi pa to možnost izrecno prepovedujejo. Prav zato si 
želijo enotnih pravil, ki bi veljala za vse profesorje in predmete. Pri 
iskanju argumentov "pro et contra" so naleteli na izjemno zanimiv 
člen, zapisan v beli knjigi o šolstvu, ki navaja: "Otrokom je treba 
omogočiti poglobljeno, a ljubiteljsko ukvarjanje z raznovrstnimi 
dejavnostmi. Država mora zagotavljati možnost za oboje". Menil 
je, da dijakom po sedmih urah pouka in opravljenih domačih 
nalogah ter poročilih ostane prostega časa bolj malo. Večina dijakov 
preživi teh nekaj ur prostega časa pred televizijo ali za računal- 
nikom, saj jim za ukvarjanje s čim bolj konstruktivnim ne preostane 
dovolj časa in energije. 

Iz navedenih ugotovitev so izvedli sklep, da je realno stanje v 
neskladju z vsebino člena iz bele knjige, kar je bil še dodaten 
motiv, ki je osmislil obravnavano temo. Menil je, da bi bila za dijake 
najprimernejša rešitev napovedano spraševanje. Ta možnost je 
že obstajala, je opozoril, vendar pa je bila tudi zelo hitro ukinjena, 
ker je vodila v kampanjsko učenje. Takšno učenje je v nasprotju 
z osnovno definicijo, ki pravi, da je učenje miselni proces, ki 
pogojuje razumevanje shranjenih podatkov in njihovo logično 
obravnavo. Učitelji pa so vendarle zagovorniki nenapovedanega 
spraševanja, je pojasnil. Na ta način si želijo zagotoviti, da bi se 
dijaki učili sproti, saj bi tako dosegli višjo raven znanja, ki bi bolj 
ustrezala definiciji učenja. 

Člani projektne skupine so izhajali iz predpostavke, da ima vsaka 
medalja dve plati. Argumenti, s katerimi razpolagajo profesorji, so 
predstavljali osnovo anketi, ki so jo člani skupine izvedli med 
profesorji. Po izsledkih ankete le-ti vidijo prednost ustnega 
preverjanja v dodatnih vprašanjih, s katerimi lahko pomagajo dijaku 
ali ga opozorijo na napake. Z ustnim spraševanjem dijaka prisilijo 
k sprotnemu delu, obenem pa dijaki lahko pokažejo poglobljeno 
znanje, je povedal. 

Opozoril je tudi na dejstvo, da se nekateri dijaki lažje izražajo 
ustno kot pisno. K napovedanemu spraševanju se nagiba manjši- 
na učiteljev, le-ti pa menijo, da je takšen način za dijake manj 
stresen. Pomanjkanje sprotnega učenja oziroma kampanjsko 
učenje ima za posledico nižjo kvaliteto znanja in je najpogostejši 
razlog za nenapovedano spraševanje. Večina anketirancev je 
menila, da bi z možnostjo javljanja za ustno oceno pripomogli k 
boljši organizaciji dijakovega časa ter posledično k manjši 
obremenjenosti. Dodal je, da se v tem primeru ponovno pojavi 
problem kampanjskega učenja, ki delo oteži, saj je pri nekaterih 
predmetih pomembno sprotno učenje. Kljub vsemu večina 
profesorjev možnost javljanja dovoljuje, je zaključil o izsledkih 
ankete. 

Spregovoril je tudi o rešitvah, ki jih predlagajo anketiranci za 
odpravo preobremenjenosti. Izpostavil je delno napovedano 
spraševanje, napovedano spraševanje z omejitvijo števila ustnih 
ocen na teden ter spremembo obsega učnega načrta in standarda 
znanja. Zaradi solidarnega nastopa dijakov je večina profesorjev 
že uvedla spremembe v zvezi s preobremenjenostjo, je povedal. 
Med njimi je navedel možnost opravičevanja, možnost izboljšanja 
ustne ocene, javljanje, napovedano spraševanje in vnaprej pri- 
pravljena vprašanja. 

Menil je, da glede na izpostavljene argumente lahko objektivno 
ocenijo, da javljanje ni neposredna rešitev, ki bi dijaka razbremenila 
stresa. Šolski sistem včasih preveč zahteva od povprečnega 
najstnika, v prihodnosti pa se bo Slovenija srečevala tudi s 
konkurenčnimi šolskimi sistemi Evropske unije. V želji po večji 
kakovosti in produktivnosti šol bo sistem verjetno še bolj selektiven. 
Menil je, da so dijaki pomemben člen družbe, vendar ne tako 
vpliven, da bi sami ustvarjali rešitve, zato se morajo povezati z 
odgovornimi in skupaj poiskati najboljšo rešitev. Prepričan je bil, 
da bo tudi prispevek pilotne skupine na 2. seji državnega sveta 
mladih pripomogel k optimizaciji rešitve problema, ki je kljub svoji 
navidezni nepomembnosti za mnogo dijakov vendarle ključen. 

Ob koncu je državnemu svetu predlagal, naj sproži diskusijo na 
širšem nivoju. Vse navzoče pa je pozval, naj misli, ki se jim utrnejo 
med razpravo, ne obdržijo le zase, ampak naj jih v želji za boljši 
jutri povedo naglas. 

Špela Štok, dijakinja Srednje vzgojiteljske šole In gimnazije 
Ljubljana, je komentirala napovedano ustno spraševanje in 
pojasnila, da je pri njih takšen način spraševanja večinoma že 
uveljavljen. Glede na lastne izkušnje in izkušnje sošolcev in prija- 
teljev je bila prepričana, da to ni pravilna rešitev. Dijak je kljub 
takšnim ugodnostim obremenjen in se mora prav tako učiti. Zato 
je menila, da takšen predlog problema preobremenjenosti ne rešuje 
dolgoročno. 

Ivlca Smajla, pediatrlnja Iz Ilirske Bistrice, je razpravljala o 
preobremenjenosti osnovnošolcev, srednješolcev in mladih ljudi 
nasploh. 

Pojasnila je, da je pediatrinja in zagovornica otrok. Ob rednem 
spremljanju informativnih biltenov in podobnih strokovnih časopisov 
je nedavno zasledila podatek, da delovna obremenjenost učencev 
že na razredni stopnji osnovne šole presega delovne obveznosti 
odraslih. Kasneje se stopnja delovnih obveznosti osnovnošolcev 
ter srednješolcev še povečuje. Opozorila je, da so mladi ljudje v 
fazi razvoja v zelo ranljivem obdobju, zato jih stres obremeni bolj 
kot odrasle, že izoblikovane osebnosti. Glede na to, da že otrokom 
zmanjkuje prostega časa za rekreacijo in ostale aktivnosti, je 
menila, da je s šolskim sistemom nekaj zelo narobe. 
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Izrazila je upanje, da je v dvorani med navzočimi še.kdo, ki lahko 
vpliva na pozitivne spremembe v organiziranosti časa mladih 
ljudi. Problematika obolevnosti, ki jo sama spremlja dnevno, je 
pereč pokazatelj stresa mladih. Predvsem se pojavljajo različne 
oblike psihične izčrpanosti, ki v mladost ne sodijo, je bila prepričana. 
Poleg psihosomatskih težav se pojavljajo tudi problemi zaradi 
okvar hrbtenice, ki ne prenese teže šolskih torb in dolgotrajnega 
sedenja pred računalniki in za šolskimi knjigami. Vedno več je 
otrok, ki tožijo zaradi bolečin v predelu trebuha ter imajo konkretne 
znake obolevnosti in ne le izgovor za izostanek od pouka. Dodala 
je, da se pojavljajo tudi bolezni, ki so sodile med menedžerske 
probleme, sedaj pa se pojavljajo že v osnovnih in srednjih šolah. 
Šola je prostor, kamor bi morali otroci vstopati z veseljem in se v 
njej dobro počutiti, je bila prepričana. Zaključila je z mislijo, da 
prebivalstvu ne kaže najbolje, če se že kot otroci in mladostniki 
srečujejo s tolikšnimi obremenitvami, saj preobremenjeni vstopajo 
v začetek delovne dobe, kjer jih čakajo novi stresi. 

Iris Pensa, dijakinja Gimnazije Bežigrad, je uvodoma navedla, 
da je na Gimnaziji Bežigrad uveljavljena praksa napovedanega 
spraševanja. 

Poudarila je, da velja tudi za obremenjenost enako pravilo, kot za 
druge življenjske občutke - to je osebno stališče, iz katerega 
izhaja posameznik. Iz lastnih izkušenj in iz izkušenj prijateljev ve, 
da lahko sprejemaš učenje kot del vsakdana, kot osebnostno 
izpopolnjevanje ali celo kot neke vrste zabavo. Morda je težje, če 
na dijaka pritiskajo starši, je menila in zaključila, da bi morali šolanje 
sprejemati kot nekaj dobrega in na tak način premagati preobreme- 
njenost. 

Andreja Kotnik Tteek, Ministrstvo za šolstvo, znanost In šport, 
je uvodoma podala komentar na pravila glede ustnega spraševanja, 
katerega problem je opredelila kot dvorezen meč. Po eni strani je 
potrebno upoštevati želje dijakov in njihove sposobnosti 
organiziranja, po drugi strani pa je potrebno upoštevati strokovne 
vidike. 

Na ministrstvu za šolstvo bodo sedaj, ko so v fazi priprave novih 
pravilnikov, med njimi tudi pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 
znanja, v razpravo vključili tudi sklepe osnovnošolcev in srednje- 
šolcev. Menila je, da je prav zdaj pravi čas, da oblikujejo skupna 
mnenja. 

Pomembno je, da nastajajo rešitve tam, kjer nastajajo problemi, 
kar se je v preteklosti že pokazalo. Spomnila je na reorganizacijo 
ocenjevalnih obdobij, ko so z namenom zmanjšanja stopnje stresa 
štiri obdobja združili v tri. Danes je nastal problem predvsem 
zaradi velikega števila učnih predmetov in obveznosti, ki sodijo v 
šolski umik. 

Zbrane je seznanila s podatkom, da pripravljajo nova izhodišča 
za spremembo programov poklicnih šol in šol s triletnim progra- 
mom, prav tako z namenom zmanjšanja preobsežnega predmet- 
nika. Z novimi programi naj bi dijaki osvojili tista znanja, ki so nujno 
potrebna pri opravljanju poklica, ki ga pridobijo z izobrazbo. 

V nadaljevanju je komentirala procese obšolskih dejavnosti v luči 
evropskih zbliževanj. Navezala se je na prispevek Voukove iz 
Dijaške organizacije Slovenije, ki je navedla, da obstaja ta zveza 
že deset let. Povedala je, da je bila takrat zaposlena v šoli in se 
tudi sama spominja okornih začetkov, danes pa ima dijaška zveza 
že popolnoma drugo vlogo. Vključuje se v mednarodna združenja 
in nudi možnost vsem dijakom, da se ji pridružijo ali navežejo le 
na določeno razpravo, ki se jih dotika. Pojasnila je še, da je dijaška 

zveza za vse, ki krojijo šolsko politiko, tako pomembna, da so jo 
tudi sistemsko uredili in vključili v pravilnike. 

Na ministrstvu za šolstvo zelo poudarjajo pomen evropskega 
zbliževanja, zato so vključeni tudi v različne evropske programe. 
Eden takšnih, ki je najbolj aktualen za šolarje, je program Come- 
nius, ki ponuja izjemne možnosti mednarodnih izmenjav dijakov. 
Odločitev vsake posamezne šole je, ali se bo tem programom 
priključila ali ne, ali bo v njih sodelovala ali ne. Spomnila je, da je 
bila v lanskem letu ena od tem "Državljan Evrope", kar je izjemno 
zanimiva tema, tudi z vidika raziskovalnih nalog in projektov mladih. 

Dotaknila se je tudi problemov socialne izključenosti in revščine. 
To sta temi, ki sta na žalost čedalje bolj aktualni in s katerima se 
bodo tudi mladi vedno več ukvarjali. Navedla je, da so na 
ministrstvu nedavno pripravili poročilo o izvajanju ukrepov proti 
revščini. Poročilo je namenjeno Svetu Evrope, zajema pa podatke 
o tem, kaj so naredili na področju izobraževanja v zadnjih dveh 
letih. Rezultat je pozitiven, saj so precej razširili mrežo šol in 
mrežo programov, zaradi česar so precej obremenjeni na 
področju financ. S tako razširjeno mrežo želijo olajšati dostop do 
šolanja vsem mladim v Sloveniji in delovati preventivno proti 
revščini in socialni izključenosti. 

% 
Zaključila je s pobudo vsem mladim in profesorjem, da naj delujejo 
z vidika sodelovanja, ne tekmovanja in za primer navedla zbiranje 
denarja za maturantski izlet nekega sošolca, ki si tega sam ne 
more privoščiti. 

Jakob Režun, dijak Gimnazije Litija, je komentiral očitke, da 
se zavzemajo za napovedano spraševanje zgolj zato, da bi se 
izognili učenju. Ko so iskali najboljšo rešitev, so ugotovili, da 
napovedano spraševanje za dijaka ni dobra možnost. Trditev je 
utemeljil s pojasnilom, da v primeru takšnega načina spraševanja 
dijak prične z učenjem le dan ali dva pred datumom, ko je na vrsti 
in od snovi odnese bore malo. Snov, ki se je nauči na pamet, 
obenem kmalu pozabi. 

Glede javljanja je menil, da je v praksi skoraj enako kot pri 
napovedanem spraševanju, saj si vsakdo sam določi, kdaj se bo 
javil. Pojasnil je, da je tudi iz prakse postalo razvidno, da se na 
začetku leta javita mogoče dva dijaka, nato pa nihče več. 

Menil je, da je zaradi pridobivanja znanja še vedno najboljši način, 
daje spraševanje nenapovedano. Dijak je, sicer res zaradi strahu, 
da bo vprašan, prisiljen v sprotno učenje. Rešitve člani projektne 
skupine kljub temu niso iskali v organizaciji spraševanja, temveč 
v obsegu predmetnika. 

Zaključil je z mislijo, da je učenje dijaku res lahko v veselje, vendar 
le do neke mere. Učenje sedmih predmetov dnevno pa to zagotovo 
ni. 

Gašper Lenček, dijak Srednje agroživllske šole Iz Ljubljane, 
je uvodoma potrdil mnenje Jakoba Režuna, da večini današnjih 
šolarjev in dijakov šola ni več v veselje, čemur je vzrok splošna 
preobremenjenost z učnimi obveznostmi. Navedel je podatek, da 
gimnazijci porabijo za učenje in šolo 32 ur tedensko, poleg tega 
pa potrebujejo tri ure dnevno za pisanje domačih nalog. 

Večini povprečnih dijakov pa tudi tolikšna kvota ne zadošča za 
sprotno učenje in pisanje domačih nalog v takšnem obsegu, kot 
bi to želeli profesorji, je zaključil. 

Tina Birk, dijakinja Srednje agroživllske šole Iz Ljubljane, je 
zbrane seznanila s podatkom, da so dijaki, ki bodo opravljali 
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maturo, pretirano obremenjeni z dodatnimi obveznostmi iz naslova 
mature. Profesorji, ki so izvajalci maturitetnih predmetov, so pod 
hudim stresom in strokovno zelo obremenjeni, saj za morebiten 
neuspeh dijakov na maturi čutijo osebno odgovornost. Poleg časa, 
ki ga namenijo za priprave na pouk, veliko pozornosti posvečajo 
tudi podrobnemu podajanju snovi dijakom, ki se pripravljajo na 
maturo. Pritisk, ki ga dijaki doživljajo glede mature, ni prisoten le v 
zaključnem letniku, ampak se vse bolj pogosto pojavlja že v nižjih 
letnikih. Omenila je dilemo, da je pozornost dijakov usmerjena na 
maturitetne predmete, ostale predmete pa zanemarjajo kljub temu, 
da pogosto predstavljajo njihov osebni interes. 

Opozorila je, da se pojavlja rivalstvo med dijaki, saj opravljena 
matura še ni zagotovilo za vpis na želeno univerzo. Dijaki vidijo v 
sošolcih konkurente, ker izločajo tekmece, pa ni več medsebojne 
učne pomoči. Preobremenjeni mladi se zapirajo vase, izolirajo se 
tudi pred vrstniki, mnogi pa ob koncih tedna bežijo pred mislimi na 
šolo in obveznosti. Navedeno potrjujejo raziskave o razširjenosti 
uporabe alkohola in drog med mladimi ob koncih tedna. 

Zaključila je s stavkom gospoda Kreka, priznanega strokovnjaka 
na področju preprečevanja zasvojenosti, ki pravi: "Otroci morajo 
radi hoditi v šolo." 

AnaTomašič, dijakinja Srednje agroživilske šole iz Ljubljane, 
je predstavila nekaj podatkov o razširjenosti legalnih in nelegalnih 
drog med srednješolci. 

Redno kadi cigarete 31,7 % dijakov, občasno pa 25,5 %. Alkohol 
redno uživa 12,4 % dijakov, redko 23,6 %, priložnostno pa kar 
55,9 % dijakov. Marihuano kadi redno in priložnostno enak odstotek 
dijakov, to je 12,4 %, redko pa 10,6 % dijakov. Med redne uživalce 
poživila ecstasy se prišteva 8,7 %, med občasne pa 6,8 % dijakov. 
S trdimi drogami je že imelo stik 37,8 % dijakov, od tega z LSD 6,8 
%, s kokainom 7,2 %, s heroinom 4,3 %, s crackom 1,9 %, z 
gobicami 4,3 in s speedom kar 13 % dijakov. Pomirjevala redno 
jemlje 2,5 %, redko 7,5 %, priložnostno pa kar 9,9 % dijakov, je 
zaključila s statističnimi izsledki. 

Špela Šteblaj, dijakinja Srednje agroživilske šole iz Ljubljane, 
je poudarila, da je Srednja agroživilska šola že od leta 1993 
vključena v mednarodno mrežo zdravih šol. Načela zdrave šole 
zahtevajo pozitivne medsebojne odnose znotraj šole, dvig samo- 
zavesti dijakov in promocijo zdravja v šoli in v prostem času. 

Dodala je, da se v okviru dejavnosti zdrave šole dijaki in profesorji 
zavzemajo za kvalitetno šolsko delo in srečno mladost, zato so 
zbrali tudi nekaj predlogov za razbremenitev dijakov. 

Ana Tomašlč, dijakinja Srednje agroživilske šole Iz Ljubljane, 
se je navezala na predstavitev sošolke Špele Šteblaj in navedla 
nekaj predlogov. Slovenščina naj bo edini obvezni maturitetni 
predmet. Vsi drugi predmeti, vključno s tujim jezikom in matematiko, 
naj bodo vključeni v fond izbirnih predmetov. Maturantje želijo 
izbirati predmete, ki bodo obvezna podlaga za njihov nadaljnji 
študij. Predlog je ilustrirala s primerom dijakinje, ki je zelo dobra v 
naravoslovnih predmetih, tuji jeziki pa ji predstavljajo velik prob- 
lem skozi vsa leta šolanja. Želi si študirati biologijo, pri čemer bo 
verjetno uspešna, ne glede na to, da ima težave pri angleščini. 
Morda pa prav zaradi neuspeha pri tujem jeziku na maturi ne bo 
mogla na želeno univerzo. 

Gašper Lenček, dijak Srednje agroživilske šole iz Ljubljane, 
je razpravljal o sodelovanju med dijaki in profesorji. Poleg 32 ur, ki 
jih tedensko presedijo v šoli, so dijaki pripravljeni sprejeti še dve 

dodatni uri dnevno za domače naloge in učenje. Menil je, da bi bilo 
za srečno mladost potrebno timsko delo profesorjev; ti bi morali 
medsebojno uskladiti količino obveznosti, ki jih zahtevajo od dijakov. 
Na ta način bi omilili zagledanost profesorja v predmet, ki ga 
poučuje, kar je pogost vzrok za stres in preobremenjenost dijakov. 
Prepričan je bil, da bi dijaki poleg šolskega dela le tako lahko 
razvijali svojo nadarjenost in skrite talente, domače naloge pa bi 
dosegle svoj namen: učiti se, ponavljati in utrjevati snov doma. Če 
dijakom ves prosti čas zapolni učenje, se z domačimi nalogami 
ukvarjajo med šolskimi odmori ali celo med poukom. Posledica je 
nesodelovanje in nediscipliniranost pri urah, saj vsakdo potrebuje 
odmor in čas za sprostitev, je zaključil. 

Tina Blrk, dijakinja Srednje agroživilske šole iz Ljubljane, je 
spregovorila o liku profesorja, saj je le-ta ključna oseba pri kvaliteti 
izvajanja pouka in zadovoljstvu dijakov v šoli. Dober profesor je 
pogoj za uspešno delo v razredu, je menila. 

Z raziskovalno nalogo so preučili prakso nekaterih držav Evropske 
unije. Profesor dobi prvo leto zaposlitve pogodbo za določen čas. 
O podaljšanju pogodbe odločajo mnenja dijakov, njihovih staršev, 
sodelavcev in ravnatelja šole. Če so ta mnenja negativna, profesor 
ne more več delati v pedagoškem poklicu. Seveda pa je dovoljen 
določen odstotek mnenj, ki smejo biti negativna. Predlagala je, naj 
se takšna praksa prenese tudi v slovenski prostor in zaključila z 
mislijo: "Kdor ni rad pred tablo, naj pred njo ne stoji." 

Špela Šteblaj, dijakinja Srednje agroživilske šole iz Ljubljane, 
je navedla, da v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja in 
Uradom vlade za preprečevanje zasvojenosti na Srednji agroživil- 
ski šoli že potekajo nekatere dejavnosti, namenjene zdravemu 
preživljanju prostega časa. Ugotovili so, da kvalitetno preživljanje 
prostega časa pozitivno vpliva na šolsko delo. Razbremenitev pri 
šolskem delu ne zahtevajo zato, da bi lenarili ali se drogiraii, 
temveč zato, da bodo lahko kaj storili za osebnostno rast. Pri- 
čakujejo, da bodo njihovim predlogom prisluhnili tisti, ki krojijo 
šolsko usodo, je sklenila svoj prispevek. 

Tina Blrk, dijakinja Srednje agroživilske šole Iz Ljubljane, je 
spregovorila o (ne)uresničenih pričakovanjih med dijaki in 
profesorji. Dijak ne more biti srečen, če se spreminja zgolj zato, 
da bi ugodil pričakovanjem profesorjev. Prav tako ne more biti 
srečen, kadar ga kritizirajo, zato ker ne misli tako, kot se od njega 
pričakuje in ne gleda na stvari tako, kot nanje gledajo odrasli. 
Menila je, da imajo odrasli dijake vse prepogosto za upornike. 
Poudarila je, da si kljub mladosti dijaki ne bodo dovolili, da bi jim 
dopovedovali, kakšni morajo biti. Zaključila je s trditvijo, da si 
odrasli vse prevečkrat želijo uporabiti avtoriteto nad mladimi le 
zato, da bi sebi dokazali, kdo so. 

Vodja dr. Zoltan Jan je repliciral na zelo zanimiv prispevek Sred- 
nje agroživilske šole, ki je bil obenem precej provokativen. Poudaril 
je, da se sistem reelekcije skuša uveljaviti na visokih šolah, vendar 
zaenkrat ne deluje. Najhujši problem pa je, da so mesta 
profesorjev zelo slabo zasedena, česar se zavedajo tudi na 
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. Žal je tudi to ovira 
uveljavljanju sistema reelekcije, saj je vsakdo, ki pride na delovno 
mesto, tudi dobrodošel. Potrebno bi bilo postaviti takšne pogoje, 
da bi bilo več kandidatov, kot je prostih mest, zaenkrat pa je v 
slovenskem šolstvu obratno, je zaključil. 

Dimitrij Djokič, predsednik dijaškega parlamenta Dijaške 
organizaci|e Slovenije, se je uvodoma zahvalil za povabilo k 
udeležbi na 2. seji državnega sveta mladih. Izrazil je veselje ob 
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dejstvu, da se je dogodka udeležilo toliko mladih, ki so pripravljeni 
posvetiti svoj čas ne le sebi, temveč tudi drugim srednješolcem in 
osnovnošolcem. 

Kot njegova sodelavka Voukova je tudi on opozoril na že obstoječe 
mladinske strukture, za katerimi stoji ogromno dela in truda. Dijaki 
imajo svoj parlament, ki organizira okrogle mize in diskusije, 
posvečene različnim dijaškim problematikam. Spregovorili so že 
o regresirani prehrani, elektronski redovalnici, imajo varuha 
dijakovih pravic, kamor se lahko zatečejo vsi dijaki v stiski. 
Obenem so vzpostavili tudi lokalne strukture mestne in dijaške 
skupnosti, ki skrbijo za decentralizacijo Dijaške organizacije 
Slovenije. 

Pojasnil je, da imajo dijaki velik vpliv v Mednarodni dijaški skupnosti, 
saj so redni člani Evropske srednješolske organizacije EUBSU 
(European Bureau of School Students Union). 

V sklepu je poudaril, naj udeleženci 2. seje državnega sveta mladih 
uporabijo že obstoječe strukture in naj ne začenjajo z delom 
znova, več informacij o tej organizaciji in njenem delovanju pa 
lahko pridobijo z ogledom spletne strani www.dijaska.org. 

Dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta RS v prvem 
mandatu, je uvodoma spomnil, da se je udeležil tudi prve seje 
državnega sveta mladih ter izrazil prepričanje, da se bo kmalu 
odvijala tudi tretja. Takrat bo že mogoče jasno opredeliti, kaj 
konkretnega lahko pričakujemo od sej državnega sveta mladih. 
Menil je, da je pozitivno, da se mladim omogoči, da predstavijo 
probleme, s katerimi se srečujejo. Njihovo vestno delo je poime- 
noval projekti in dejal, da bodo ti projekti sčasoma prišli na nivo 
državnega sveta; to bo mogoče ob dobri organiziranosti ter 
poznavanju in sposobnostih reševanja njihove problematike. 
Postopoma bodo lahko oblikovali predloge za konkretne ukrepe, 
ki se bodo nanašali tako na obremenjenost mladih kot tudi na 
problem nasilja v šolah in v družini.Takšen način dela bo zagotovo 
pripeljal do osnovne funkcije državnega sveta, to pa je zakono- 
dajno področje. 

Pozdravil je tudi informacijo predstavnice ministrstva za šolstvo, 
ki je govorila o pripravi določenih popravkov pravilnikov. Menil je, 
da je pomemben element projektov njihova dolgoročnost in 
konsistentnost, saj le z eno razpravo ni mogoče v celoti zajeti 
vse problematike. Predlagane rešitve glede načina spraševanja 
in ostalih problemov naj se predstavi kot predloge za konkretne 
ukrepe. 

V nadaljevanju je spregovoril tudi o dolgoročnem pomenu ideje in 
koncepta dvodomnosti. Uveljavljanje dvodomnosti v Sloveniji, ki 
je sicer zapisano v Ustavi, je ključni problem, s katerim se srečuje 
državni svet. Svetniki prvega mandata so morali premagovati 
številne težave pri uveljavljanju ideje dvodomnosti, z njimi pa se 
srečujejo tudi svetniki zadnjega mandata, je opozoril. Pomembno 
je vedeti, da se ideja dvodomnosti v mednarodnem pogledu krepi, 
je dejal in dodal, da se je tudi državni svet Republike Slovenije 
uveljavil v mednarodnem združenju evropskih senatov. Letos 
junija bo gostil srečanje v Ljubljani, ki se ga bodo udeležile 

delegacije evropskih in nekaterih drugih svetovnih senatov. Tudi 
državni svet mladih lahko s svojega zornega kota vpliva na 
dolgoročni vidik razvoja dvodomnosti. 

Ob koncu je udeležencem zaželel obilo plodnega dela in pohvalil 
dosežke, ki so jih pokazali na drugi seji. 

Vodja dr. Zoltan Jan je v sklepni besedi poudaril, da so besede 
dr. Kristana pomembno sporočilo, obenem pa tudi sklep drugega 
srečanja mladih v državnem svetu. 

Menil je, da so bile zelo aktualne predvsem tri teme, ki so jih na 
seji predstavili mladi. Med njimi je izpostavil problem nasilja med 
mladimi, pred katerim si zatiskamo oči in ga stežka rešujemo. 
Predlagal je, da bi skupaj pripravili vrsto akcij, ki bi preprečile 
nadaljnje pojave nasilja v šoli in izven nje. Ne smemo se namreč 
slepiti, je bil prepričan, saj tako črna kronika kot tudi primeri iz 
šolskih hodnikov pričajo o tem, da se nasilje dogaja, je zelo hudo 
in izstopajoče. Menil je, da niso redki primeri, da pride dijak domov 
pretepen do krvi. 

Zanimiva so se mu zdela vprašanja mladih glede religij in poudaril 
je, da je vključevanje v različne sekte zelo aktualno. Vprašati bi se 
morali, je bil prepričan, zakaj se mladi odločajo, da zapustijo družino 
in sprejmejo popolnoma drugačen način življenja. 

Glede na lastne profesorske izkušnje je menil, da je bilo premalo 
jasno izpostavljeno, da dijaki razlikujejo med napovedanim 
spraševanjem in javljanjem, za rešitev pa so podali tudi nekaj 
predlogov. Prepričan je bil, da je iluzija misliti, da je šolanje mogoče 
brez učenja, sedenja in brez naporov. 

Vendarle pa se zatakne pri zakonodaji; dober primer za neskladja 
so navedli dijaki Gimnazije Litija, ko so predstavili belo knjigo o 
šolstvu. Kljub zahtevam delodajalcev in družbe po čedalje višjih 
stopnjah znanja, se v pismenosti slovenska populacija ni najbolje 
odrezala, je opozoril. Neprestano smo izpostavljeni mednarodnim 
tekmovanjem in primerjavam, šola pa naj bi bila čim manj 
obremenjujoča in stresna, kljub temu, da je tudi selektivna, je 
orisal konfliktno stanje. 

Kljub različnim zahtevnostnim stopnjam srednjih šol je vsem 
skupen preobsežen predmetnik in preveliko število ur pouka, je 
bil prepričan, zato prihaja do večjih obremenitev, kot jih poznamo 
pri zaposlenih. Ob poskusih zmanjševanja obsega števila ur 
prihaja do nasprotnih težav, kakršne so bile ob polemikah ukinitve 
likovnega pouka v osnovnih šolah. Podoben primer je bil tudi ob 
predlogu tehničnega pouka. 

Prepričan je bil, da bi bila javnost proti zmanjšanju števila ur pri 
slovenščini in zgodovini. Menil je, da bi se precej obremenitev, ki 
jih ima učenec v prostem času, dalo odpraviti z boljšo organizacijo 
med poukom. 

Izrazil je upanje, da se bo z vsemi sodelujočimi srečal pri nadaljnjem 
delu in oblikovanju predlogov, na koncu pa se je vsem zahvalil za 
sodelovanje. 

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