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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 družbene dejavnosti k predlogu zakona o višini otroškega dodatka 

- hitri postopek   

Komisija za družbene dejavnosti je na 42. seji, dne 5.3.2001, 
obravnavala predlog zakona o višini otroškega dodatka (EPA 
126-111), ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila v Državni 
zbor Republike Slovenije po hitrem postopku. Komisija je predlog 
zakona podprla. 

Komisija je ob obravnavi izrazila pomislek glede sprejemanja 
predlagane višine otroškega dodatka. Po veljavnem 57. členu 
zakona o družinskih prejemkih se je namreč otroške dodatke 
usklajevalo dvakrat letno, januarja in junija. Na osnovi predla- 
ganega četrtega odstavka 2. člena tega interventnega zakona pa 
se usklajujejo samo januarja, kar pomeni, da do naslednjega 
januarja, torej vse leto, ostanejo v veljavi v predlagani višini. 

Zato je komisija predlagala, da se četrti odstavek 2. člena predloga 
zakona o višini otroškega dodatka spremeni in se glasi tako kot 
v še veljavnem 57. členu zakona o družinskih prejemkih: 

"Višina otroškega dodatka se usklajuje dvakrat letno z indeksom 
rasti cen življenjskih potrebščin. Uskladitev se opravi na koncu 
januarja in junija, pri čemer se upošteva kumulativna rast cen 
življenjskih potrebščin v predhodnem obdobju." 

Komisija je nadalje opozorila, da so v uvodni obrazložitvi v poglavju 
1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona izračuni univerzalnega 
otroškega dodatka izračunani na podlagi zajamčene plače, ki je 
veljala v lanskem letu. S 1.1. 2001 pa je uveljavljena nova višina 
zajamčene plače 44.367 SIT, tako da navedeni zneski 5.519 SIT, 
6.793 SIT in 7.218 SIT dejansko znašajo 5.761 SIT, 7099 SIT in 
7542 SIT. 

Komisija je menila, da je potrebno termin "zajamčena plača" v 
zakonu o družinskih prejemkih (ne samo 35.člen, ki v praksi še ni 
bil uveljavljen, temveč tudi člen 43. e - dodatek za nego otroka) 
čimprej spremeniti, saj je kot izhodišče za določitev katerekoli 
socialno varstvene pravice popolnoma nesprejemljiv. 

Komisija je predlagala, da se čimprej sprejme predlog zakona o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki kompleksno ureja 
družinske prejemke, določa upravičence, trajanje pravice do 
prejemkov, njihovo višino, pogoje za pridobitev in postopke za 
uveljavitev prejemkov. 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije 
Vekoslava Krašovec. 

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o reviziji postopkov javnega naročanja - skrajšani postopek  

Komisija za gospodarstvo je na 65. seji, dne 2. 4. 2002, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o reviziji postopkov javnega naročanja (EPA 479-III), ki ga je 
Vlada Republike Slovenije predložila v obravnavo Državnemu 
zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku. 

Komisija podpira predloženi zakon, pri tem pa predlaga naslednje 
konkretne pripombe: 

K 2. členu 

Komisija meni, da predlagana izključitev revizijskega izvedenca, 
kot instituta za zagotavljanje nepristranskosti pri odločanju o 
zahtevku za revizijo iz postopka revizije, ni utemeljena. Zato 
predlaga, da predlagatelj zakona še enkrat pretehta argumente, 
ki govorijo v prid oziroma proti črtanju 2. člena veljavnega zakona. 

K 4. členu 

Predlagatelj zakona naj preveri ali z zakonsko določbo (5. 

odstavek) ostaja položaj predsednika in članov Državne revizijske 
komisije takšen, da zagotavlja njihovo neodvisnost. 

K 16. členu 

V zvezi s stroški revizijskega postopka se s 4. odstavkom določa, 
da mora vlagatelj zahtevka za revizijo, v primeru da zahtevek za 
revizijo ni utemeljen, na pisno zahtevo naročniku povrniti potrebne 
stroške, nastale z revizijo. 

Komisija je mnenja, da uvajanje takšne zahteve za povrnitev 
stroškov - tudi glede na že plačano takso - ni smiselna, zato 
predlaga, da se 4. odstavek črta. Vsekakor bi zakonsko oprede- 
ljena kratkost in jasnost revizijskega postopka pripomogla, da 
vlagatelji zahtevkov za revizijo ne bi v takšni meri uporabljali tega 
inštrumenta za zavlačevanja postopka. 

Za poročevalca je bil določen član komisije prof. dr. Franc 
Vodopivec. 



Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede 

študija slovenskega jezika na tujih univerzah 

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Državni svet Republike Slovenije je na 73. seji, dne 20.2.2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana glede študija 
slovenskega jezika na tujih univerzah ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za šolstvo, 
znanost in šport, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi: 

Ali sta Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in Vlada Republike 
Slovenije spremenila svoj odnos do razvijanja in podpiranja študija 
slovenskega jezika na tujih univerzah; na to je mogoče sklepati iz 
letošnjega ravnanja, ko je odpadel tradicionalni sprejem za lektorje 
slovenščine na tujih univerzah, medtem ko je Ministrstvo za 
šolstvo, znanost in šport pripravilo sprejem za lektorje tujih jezikov 
na slovenskih univerzah. 

Sklepanje potrjuje tudi dejstvo, da se - kljub vabilu - noben 
predstavnik Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ni udeležil 
letošnjega januarskega strokovnega srečanja lektorjev slovenšči- 
ne na tujih univerzah, ki ga je pripravil Center za slovenščino kot 
drugi/tuji jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 

Utemel|ltev 

Novoletni sprejem Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za 
lektorje slovenščine na tujih univerzah, ki ima desetletja dolgo 
tradicijo in se ga udeležujejo tudi predstavniki drugih najvišjih 
državnih organov (Ministrstvo za zunanje zadeve, Urad za 
Slovence po svetu, Ministrstvo za kulturo, Slovenska izseljenska 
matica, SAZU, Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru itd.), ima 
tudi simbolen pomen. Odraža skrb slovenske države za uveljav- 
ljanje konstitutivnih nacionalnih ved na tujih univerzah, s čimer se 
poleg številnih drugih razsežnosti ustvarja tudi možnost, da 
pripadniki slovenskih manjšin ter izseljenci študirajo slovenščino. 
Ker je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport letos pripravilo takšen 
sprejem za lektorje tujih jezikov na slovenskih univerzah, je možno 
potezo ministrstva razumeti tudi kot odraz odnosa do te pomembne 
dejavnosti, ki daleč presega zgolj strokovno delovanje, saj vključuje 
tudi jasne politične poteze. Seveda je sporočilen tudi odnos do te 
dejavnosti, ki ga je ministrstvo pokazalo, ko se ni odzvalo niti vabilu 
na navedeno januarsko strokovno srečanje lektorjev slovenščine 
na tujih univerzah. Republika Slovenija na tem področju še zdaleč 
ne dosega takšne aktivnosti kot druge države, pa naj gre za države, 
ki so nastale na območju nekdanje Jugoslavije ali za velike države, 
ki se zavedajo možnosti lastnega uveljavljanja na enakih področjih. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, 
da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 
dni nanj odgovori. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, 
ZNANOST IN ŠPORT 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je na letošnji novoletni 
sprejem povabilo lektorje tujih jezikov iz tujine na slovenskih 
univerzah, asistente iz tujine pri pouku tujih jezikov in nemške 
programske učitelje v slovenskih šolah ter ravnatelje teh šol. 

Prejšnja leta je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport vsako leto 
pripravilo sprejem tudi za lektorje slovenskega jezika na univerzah 
v tujini in za učitelje dopolnilnega pouka slovenščine med Slovenci 
v Evropi. 

V lanskem letu smo odločili, da bi sprejema pripravljali menjaje, 
vsako drugo leto, enkrat za Slovence, ki predavajo in poučujejo 
slovenščino v tujini, drugič za predavatelje in učitelje tujih jezikov 
iz tujine v Sloveniji. 

Na tokratni novoletni sprejem smo povabili naravne govorce tujih 
jezikov. Prvič smo povabili tudi asistente in programske učitelje, 
čeprav prvi uspešno delajo v Sloveniji že šesto leto, drugi pa 
tretje. Hoteli smo jim omogočiti pogovor z ministrico in s svetovalka- 
mi, zadolženimi za njihovo področje dela, kar nekaj vprašanj pa 
so imeli tudi ravnatelji. 

Lektorji slovenščine na univerzah v tujini so imeli 3. in 4. januarja 
strokovno srečanje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, 
vodje aktivov učiteljev slovenščine v posameznih evropskih 
državah pa tudi delovni posvet 4. januarja na Ministrstvu za šolstvo, 
znanost in šport, ki jih pošilja na delo v tujino in v celoti skrbi zanje. 

Nikakor nismo želeli z odločitvijo o tem, koga bomo vabili na 
sprejem, zapostavljati lektorjev slovenščine v tujini. Njihovo delo 
cenimo. Zavedamo se tudi, da ima njihovo delo v tujini poleg 
strokovnih tudi druge, širše razsežnosti, zelo pomembne za našo 
državo. Prav zato Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport namenja 
za promocijo slovenščine v tujini precejšnja finančna sredstva, 
lahko rečemo, da je učenje in ohranjanje slovenščine po svetu 
naša prednostna naloga in skrb, kar se odraža tudi v razdelitvi 
finančnih sredstev, namenjenih mednarodnemu sodelovanju.Tako 
smo število lektoratov slovenščine na univerzah v tujini od 1992 
dalje več kot podvojili. 
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Omeniti velja, da ministrstvo v tujini financira tudi douniverzitetno 
učenje slovenščine za Slovence in njihove potomce po svetu, pd 
predšolske vzgoje v slovenskem jeziku, pouka slovenščine za 
osnovnošolce in srednješolce, do štipendiranja udeležencev v 
poletnih šolah slovenskega jezika za otroke in odrasle v Sloveniji. 
Prav tako že več kot tri desetletja financiramo tudi vsakoletne 
seminarje in simpozije za študente slovenistike in za znanstvenike 
- sloveniste z vsega sveta. 

Naj omenimo še to, da bo sprejem ob novem letu namenjen 
lektorjem slovenskega jezika na univerzah v tujini. 

Želimo dodati še to, da bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
podpiralo uveljavljanje slovenščine po svetu tudi v prihodnje. V 
letu 2002 smo standardnim oblikam dodali nekaj novih: 

zagotovili smo finančna sredstva za ustanovitev lektorata v 
Buenos Airesu, 

- stekle so priprave za izdelavo programa učenja slovenščine 
preko medmrežja, nosilec je Center za slovenščino kot drugi/ 
tuji jezik na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, financirata 
pa projekt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter 
Ministrstvo za informacijsko tehnologijo, 

Zavod RS za šolstvo in Center za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik pripravljata zgoščenko za samostojno učenje sloven- 
ščine, namenjeno otrokom, ki živijo v tujini, 

spomladi bodo strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo pripravili 
delavnice za starše slovenske narodnosti v tujini; namen je 
ozaveščanje le-teh o pomenu učenja slovenščine. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi ponovnega vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana 

Jana v zvezi z delovanjem zimske službe  

Državni svet Republike Slovenije je na 73. seji, dne 20. 2. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
ponovno vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v 
zvezi z delovanjem zimske službe ter na podlagi prvega odstavka 
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira ponovno vprašanje 
državnega svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za 
promet ter Direkciji Republike Slovenije za ceste, da vprašanje 
preučita in nanj odgovorita. 

Ponovno vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se 
glasi: 

Ministrstvo za promet ter Direkcija Republike Slovenije za ceste 
naj pojasnita, po kakšnih kriterijih ocenjujeta, da sta Direkcija 
Republike Slovenije za ceste ter Družba za avtoceste uspešno 
izvedli akcije vzdrževanja cest ob sneženju 9. novembra in 13. 
decembra 2001. 

Obrazložitev 

Ministrstvo za promet je v obširnem in sprenevedanja polnem 
odgovoru na vprašanje o delovanju zimske službe, ki mu ga je 
Državni svet Republike Slovenije postavil 21.11.2001, navedlo, 
da so "v letošnji zimi po naši oceni (to je po samooceni Direkcije 
RS za ceste) izvedli dve uspešni akciji, in sicer 9. 11. in 13. 12. 
2001, saj po naših podatkih ni bilo v prometu večjih zastojev". 

Dnevno časopisje je takrat poročalo o prometnem kaosu in o 
tem, da so bile slovenske ceste le deloma prevozne, prihajalo je 
do zamud avtobusov. Ob sneženju 13. decembra pa je bilo evidenti- 
ranih 87 prometnih nesreč. Največ snega (10 do 15 centimetrov) 
je tedaj zapadlo na Dolenjskem, drugod manj. Čeprav ni poročil o 
obsegu materialne škode, ki je bila povzročena zaradi neučinko- 
vitega čiščenja cest, si je ni težko predstavljati. 

Drugje ob takšnih uspehih ne bi govorili o "uspešnih" akcijah, pač 
pa bi ukrepali zaradi neučinkovitosti. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za promet in Direkciji Republike 
Slovenije za ceste, da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega 
sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET 

Iz vsebine časopisnih člankov, ki so bili priloženi ponovnemu 
vprašanju državnega svetnika dr. Zoltana Jana je razvidno, da 
so poglavitni vzroki za zastoje neustrezna zimska oprema vozil 
in dejstvo, da vozniki tovornih vozil ne spoštujejo Odredbe o 
omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 38/ 
99), ki določa postopek samoizločanja tovornih vozil ob pričetku 
sneženja na v ta namen urejena in s prometno signalizacijo ozna- 
čena mesta ob cestah. Še več, v teh časopisnih člankih je bilo 
navedeno, da so bile vse avtomobilske ceste ustrezno splužene, 
da se je Direkcija RS za ceste pripravila na napovedano sneženje 
9.11. 2001 veliko prej, s kar 200 vozili in posipalci, kar kaže na to, 
da so se je "prijele" kritike iz preteklih let, in da je le-ta že v četrtek 
popoldne, torej dan pred napovedanimi snežnimi padavinami, 
uvedla prvo stopnjo pripravljenosti enot zimske službe. 

Vzdrževanje cest vodi in organizira pristojna strokovna služba 
upravljalca cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del 
na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. I. 
RS, št. 62/98), ki določa, da je prevoznost zagotovljena, če višina 
snega na cestah I. in II. razreda (avtoceste, hitre ceste, glavne 
ceste, pomembnejše regionalne ceste) ne presega 10 cm, na 
drugih cestah pa 15 cm. Menimo, da so izvajalci zimske službe v 
zimski sezoni 2001/2002 upoštevali določilo v omenjenem 
pravilniku, saj so zagotavljali prevoznost državnih cest v navede- 
nem okviru. Res pa je, da ob sneženju kljub ustrezni zimski opremi 
vozil ni mogoče voziti tako hitro kot po suhi cesti, in da je potrebno 
hitrost vožnje prilagoditi razmeram na cesti, kar morajo nenazad- 
nje upoštevati tudi uporabniki cest, ter se ob obilnem sneženju 
odpraviti od doma toliko prej ali pa uporabiti druga prevozna javna 
sredstva. Iz podatkov AMZS in televizijskih posnetkov v tem 
obdobju je razvidno, da se z zastoji v času sneženja soočajo tudi 
v drugih evropskih državah (Italija, Nemčija ...). 
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Dne 13.12.2001 je bilo ob izdatnih snežnih padavinah evidentirano 
veliko število prometnih nesreč, kar 87. Te so se zgodile tako na 
avtocestah, hitrih, glavnih in regionalnih cestah, kot na prometno 
manj obremenjenih lokalnih cestah.Tudi do teh prometnih nesreč 
je prihajalo zaradi neprimerno opremljenih vozil in neprilagojene 
hitrosti, povzročena pa je bila zgolj materialna škoda. Kot navaja 
avtor članka na prvi strani Dela 14. 12. 2001, so na operativno 
komunikacijskem centru ljubljanske policijske uprave zaradi snega 
pričakovali več nesreč. 

Menimo, da sta bili s strani strokovne službe upravljalca državnih 
cest v teh dveh dneh izvedeni v resnici uspešni akciji glede 
tehnične prevoznosti cest, na obnašanje uporabnikov cest in na 
odgovornost voznikov do spoštovanja in upoštevanja predpisov, 
ki se nanašajo na varnost v cestnem prometu, pa žal nimamo 
vpliva. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 

v zvezi z navedbami v članku, objavljenem v tedniku MAG  

Državni svet Republike Slovenije je na 73. seji, dne 20. 2. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 
glede članka, objavljenega v tedniku Mag, ter na podlagi prvega 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji r 

SKLEP 

5. Kako in kdaj bodo pooblaščeni organi ukrepali proti g. Marjanu 
Rekarju, če je resnično nepooblaščeno odnesel službene 
dokumente? 

d 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za 
notranje zadeve, da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za notranje zadeve, da v skladu 
s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanja. 

Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
glasijo: 

V tedniku Mag št. 3/2002 sem prebral, da je g. Marjan Rekar ob 
odhodu iz Slovenske razvojne družbe na novo službeno mesto 
odnesel več zabojev dokumentacije. V zvezi s tem prosim 
Ministrstvo za notranje zadeve, da odgovori na naslednja 
vprašanja: 

1. Ali so pooblaščeni organi preverili ali je informacija, objavljena 
v Magu, resnična? 

2. Ali so ugotovili, da je g. Marjan Rekar odnesel samo osebne 
dokumente ali tudi dokumente službenega značaja, ki se 
nanašajo na poslovanje Slovenske razvojne družbe? 

3. Če so ugotovili, da je g. Marjan Rekar nepooblaščeno odnesel 
službene dokumente, ali so mu dokumente odvzeli in jih vrnili 
kamor spadajo? 

4. Ali in kako bodo pooblaščeni organi preverili, da bodo vrnjeni 
vsi nepooblaščeno odpeljani dokumenti oziroma da ni bil trajno 
odtujen kakšen zelo občutljiv dokument? 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 

V tedniku MAG št. 3/2002 z dne 16.1. 2002 je bil objavljen članek, 
v katerem pisec navaja, da je bivši predsednik uprave Slovenske 
razvojne družbe d.d. dr. Marjan Rekar konec lanskega leta, ko je 
zapuščal to delovno mesto, s seboj odnesel 30 zabojev dokumenta- 
cije. 

Policiji omenjene informacije ni nihče potrdil oziroma pred izidom 
članka in ne po izidu članka policija ni prejela nobene prijave o 
sumu storitve kakršnegakoli kaznivega dejanja v zvezi z omenje- 
nim člankom. Prav tako je iz članka razvidno, daje novi predsednik 
uprave g. Franc Herman Šimnovec opravil interno preiskavo v 
zvezi z navedbami v članku, vendar niso ugotovili nikakršnih 
nepravilnosti. 

V primeru, da bo policija prišla do podatkov, da obstajajo razlogi 
za sum storitve kakršnegakoli kaznivega dejanja, ki se preganja 
po uradni dolžnosti, bomo ustrezno ukrepali. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca 

Vodopivca v zvezi s proizvodnjo in prodajo električne energije   

Državni svet Republike Slovenije je na 73. seji, dne 20. 2. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca 
glede električne energije ter na podlagi prvega odstavka 56. člena 
zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za 
okolje in prostor, da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Vprašan|a državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
glasijo: 

1. Kolikšna je bila v letih 1995 do 2001 količina proizvedene 
električne energije po treh glavnih segmentih: hidrocentrale, 
termocentrale in NEK? 

2. Kolikšen je bil v teh letih celoten prihodek od prodaje energije 
v Sloveniji? 

3. Koliko energije se je v teh letih izvozilo in kolikšen je bil prihodek 
od te prodaje? 
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Državni svet predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da v skladu 
s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanja. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Ad 1) 

Proizvodnja električne energije po posameznih letih je bila 
naslednja: 

MWh 
Opis 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
HE 2.975.976 3.354.906 2.838.795 3.144.819 3.411.330 3.512.768 3.445.602 
TE 3.857.430 3.722.528 4.207.346 4.362.296 3.913.397 4.091.780 4.412.637 
NEK (Slov, del.) 2.279.232 2.179.672 2.392.744 3.536.431 4.483.736 4.539.948 5.029.533 
Skupaj 9.112.638 9.257.106 9.438.885 11.043.546 11.808.463 12.144.496 12.887.772 

Proizvodnja v HE se nanaša samo na proizvodnjo Dravskih, Savskih in Soških elektrarn. 

Ad 2) 

Celotni prihodek od prodaje električne energije v RS je bil naslednji: 
v 1000 SIT 

Opis 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Prihodek 80.535.191 89.725.963 104.280.198 117.288.374 123.721.824 129.653.128 140.640.589 

Ker so podatki za leto 2001 pridobljeni pred rokom za oddajo zaključnega računa, lahko pride do manjših korekcij pri količinah in prihodku 
od prodaje električne energije v letu 2001. 

Ad 3) 

Izvoz in prihodek od prodaje električne energije v izvoz je bil naslednji: 
MWh 

Opis  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

MWh 90.074 313.390 108.955 1.319.058 1.799.916 1.961.566 2.462.235 

1000 SIT 191.985 750.971 332.113 3.673.647 4.633.525 9.138.470 16.716.060 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca 

Vodopivca v zvezi z ravnanjem z radioaktivnimi odpadki  

Državni svet Republike Slovenije je na 73. seji, dne 20. 2.2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašan|e državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v 
zvezi z ureditvijo ravnanja z radioaktivnimi odpadki ter na podlagi 
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

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

Vprašanje državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
glasi: 

V sporazumu o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, 
povezanih z vlaganjem v NEK, ki ga je podpisal predsednik 
slovenske vlade je določeno, da bo Hrvaška svoj del radioaktivnih 
odpadkov prevzela šele po ustavitvi NE Krško. V Delu sem prebral, 
da se je Slovenija obvezala pri EU, da bo problem skladiščenja 
radioaktivnih odpadkov dokončno rešen do leta 2007. 

Prosim, da državni svet od pristojnega resorja vlade pridobi vse 
dokumente, ki jih je v zvezi ? ureditvijo skladiščenja radioaktivnih 
odpadkov Slovenija že podpisala ail pa so v pripravi. Podatek je 
potreben zato, da se preveri, ali ni nedopustne razlike med 
obveznostjo Slovenije do EU in obveznostjo Hrvaške do Slovenije 
glede skladiščenja radioaktivnih odpadkov. 

Prosim, da državni svet čim prej pridobi ustrezno dokumentacijo, 
ali pa dobi Izjavo od pooblaščenega vladnega resorja, da Slovenija 
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nima danes do EU nobene obveze glede skladiščenja 
radioaktivnih odpadkov. Če pa so v teku pogajanja o tej zadevi, 
kako bodo roki usklajeni s tistim, kar je del sporazuma med 
Slovenijo in Hrvaško o NEK. 

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca 

Vodopivca v zvezi z nezdružljivostjo opravljanja posameznih del 

Državni svet Republike Slovenije je na 73. seji, dne 20. 2. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v 
zvezi z nezdružljivostjo opravljanja posameznih del ter na podlagi 
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za 
gospodarstvo, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se 
glasi: 

Ali je res, daje gospod SavoTatalovič, direktor firme GIO, Ljubljana, 
Dunajska 160, ki je v državni lasti, lastnik oz. solastnik firme 
Adera, Ljubljana, Beethovnova 12, ki opravlja različne cenitve in 
druge storitve za Slovensko razvojno družbo, ki je tudi v državni 
lasti? Ali tako sodelovanje ne spada v okvir zakonske prepovedi 
državnim uslužbencem in zaposlenim v javnih podjetjih, da 
opravljajo storitve in druga dela za podjetja v javni lasti? 

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja mag. Dušana Semoliča glede reševanja 

konfliktov med najemniki in lastniki denacionaliziranih stanovanj  

Državni svet Republike Slovenije je na 73. seji, dne 20. 2. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča v zvezi 
z reševanjem konfliktov med najemniki in lastniki denacionali- 
ziranih stanovanj ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona 
o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika mag. Dušana Semoliča in predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Vprašanje državnega svetnika mag. Dušana Semoliča se glasi: 

Kaj namerava Vlada Republike Slovenije storiti, da bodo upošte- 
vana opozorila Varuha človekovih pravic o nujnem reševanju 
konfliktov med najemniki in lastniki denacionaliziranih stanovanj? 

Obrazložitev 

Državni svet Republike Slovenije se je po obravnavi Šestega 
rednega poročila Varuha človekovih pravic za leto 2000 izrecno 
zavzel za to, da se čim prej ustrezno reši problematika, ki izvira 
iz nerešenega položaja najemnikov v denacionaliziranih stanova- 
njih. Kljub stališčem državnega sveta, ki je tudi sicer Izrecno 
podprl poročila Varuha človekovih pravic, se razen kopice obljub 
in Izgovorov ni zgodilo nič, kar bi pomenilo vsaj postopno reševanje 
problema. 

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

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Državni svetnik mag. Dušan Semolič vprašuje, kaj namerava 
Vlada Republike Slovenije storiti, da bodo upoštevana opozorila 
Varuha človekovih pravic o nujnem reševanju konfliktov med 
najemniki in lastniki denacionaliziranih stanovanj. Vprašanje opira 
na sklep Državnega sveta Republike Slovenije, ki se je po 
obravnavi Šestega rednega poročila Varuha človekovih pravic 
za leto 2000 Izrecno zavzel za to, da se čim prej reši problematika, 
ki izvira iz nerešenega položaja najemnikov denacionaliziranih 
stanovanj, ker da se na tem področju ni nič zgodilo. 

Na področju najemnih razmerij stanovanjski zakon (Uradni list 
RS, št. 18/91-1 in nasl.) jamči vsem najemnikom neprofitnih 
stanovanj, tudi najemnikom denacionaliziranih stanovanj, najem 
za nedoločen čas in neprofitno najemnino. Najemniki denacionali- 
ziranih stanovanj niso imeli pravice do odkupa stanovanj pod 
pogoji stanovanjskega zakona, pač pa Imajo pravico do pogojno 
rečeno nadomestne privatizacije, uveljavljene s prvo novelo 
stanovanjskega zakona v letu 1994, to je do materialnih spodbud 
lastnikom in najemnikom denacionaliziranih stanovanj, določenih 
s stanovanjskih zakonom, v primeru izpraznitve ali odkupa 
denacionaliziranega stanovanja. 
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Od skupaj okrog 4.000 najemnikov denacionaliziranih stanovanj 
je ob materialnih spodbudah(gotovina, vrednostni papirji, ugodna 
posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega 
sklada) skladno s 125. členom stanovanjskega zakona od uvelja- 
vitve prve novele stanovanjskega zakona v letu 1994 po stanju 1. 
2. 2002 izpraznilo denacionalizirano stanovanje 781 najemnikov, 
oziroma odkupilo denacionalizirano stanovanje 460 najemnikov, 
postopek trenutno poteka v 230 primerih. Tako je možnosti 
nadomestne privatizacije po 125. členu stanovanjskega zakona, 
ki zagotavlja materialne spodbude najemnikom, če izpraznijo 
denacionalizirano stanovanje (II. model) oziroma zagotavlja 
materialne spodbude lastnikom, če prodajo denacionalizirano 
stanovanje najemnikom (I. model) že po dosedanjih pogojih izrabilo 
1471 najemnikov. 

Glede neprofitne najemnine tudi zadnja novela stanovanjskega 
zakona (Uradni list RS, št. 1/00) in vladni Odlok o metodologiji 
oblikovanja neprofitnih najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni 
list RS, št. 23/00 in 96/01) tako kot doslej zagotavljata enakopraven 
položaj najemnikov denacionaliziranih stanovanj z vsemi drugimi 
najemniki neprofitnih stanovanj - prejšnjimi imetniki stanovanjske 
pravice. 

Sistemske rešitve stanovanjskega zakona, ki urejajo položaj na- 
jemnikov denacionaliziranih stanovanj, so bile v preteklih letih 
temeljito presojane s strani Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, vse osnovne rešitve so tudi vzdržale ustavno presojo. 

V zvezi s pravnim položajem nekdanjih imetnikov stanovanjske 
pravice pred letom 1991 je Ustavno sodišče Republike Slovenije 
v eni svojih odločb izrecno poudarilo, da je pravni položaj obeh 
kategorij nekdanjih imetnikov stanovanjske pravice glede na- 
jemnega razmerja, ki je nadomestilo za prejšnjo stanovanjsko 
pravico, izenačen. Pravnega položaja obeh kategorij imetnikov 
stanovanjske pravice glede možnosti nakupa stanovanja, na 
katerem je imel stanovanjsko pravico, pa ni mogoče izenačiti: z 
denacionalizacijo je namreč privatizacija teh stanovanj že oprav- 
ljena. 

Ob upoštevanju omenjenih dejstev pa se Vlada Republike Slovenije 
zaveda, da to področje dejansko obremenjujejo tudi konfliktna 
razmerja, povezana s pričakovanji najemnikov, da jim bo država 
omogočila nakup stanovanj po pogojih privatizacije iz stano- 
vanjskega zakona po eni strani, po drugi strani pa s pričakovanji 
lastnikov, da jim bo država omogočila izselitev sedanjih najemnikov 
in profitno rabo stanovanj. 

Soočenje omenjenih pričakovanj in veljavnega koncepta denacio- 
nalizacije, ki jo je sicer potrebno zaključiti, pa je vodilo pri snovanju 
sistemskih rešitev s ciljem, da se razmerja na tem področju kar 
najbolj razbremeni konfliktnih stanj, pri čemer so predlogi usmerjeni 
predvsem v realizacijo aktualne politike na tem področju, najavljene 
z Nacionalnim stanovanjskim programom iz leta 2000, in sicer v 
smeri večjih materialnih spodbud za dogovarjanje med lastniki in 
najemniki denacionaliziranih stanovanj o nakupu drugega oziroma 
izpraznitvi denacionaliziranega stanovanja, kakor tudi glede 
možnosti dodeljevanja nadomestnih najemnih stanovanj. 

Pri pripravi predloga novega stanovanjskega zakona bo v zvezi 
z nadomestno privatizacijo predlagan koncept združitve obeh 
dosedanjih modelov, tako da bo najemnik lahko pridobil ugodna 
posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega 
sklada, tudi za odkup denacionaliziranega stanovanja, ki ga 
zaseda, in ne tako kot doslej, zgolj za nakup drugega stanovanja 
ali gradnjo stanovanjske hiše. Pri predlagani združitvi obeh 
modelov se upošteva tudi številne pobude zainteresiranih najem- 
nikov, ki ocenjujejo, da bi jim uzakonitev te možnosti odprla 
možnost za odkup stanovanja, ki ga zasedajo. Pri pripravi predloga 
novega stanovanjskega zakona se upošteva tudi možnost 
dodeljevanja nadomestnih najemnih stanovanj, razumljivo pa vse 
rešitve na tem področju ne morejo obiti proračunskih možnosti 
države na eni strani, na drugi strani pa bo potrebno tudi zagotoviti 
odgovor na pričakovano vprašanje, povezano z razreševanjem 
stanovanjskih vprašanj tistih, ki so brez stanovanja, ali se lahko 
oziroma kolikšen del kvote socialnih in neprofitnih stanovanj se 
namenja tudi najemnikom socialnih in neprofitnih stanovanj. 

Zaradi oblikovanja in sprejemanja novega stanovanjskega zakona 
bo v Ministrstvu za okolje in prostor nadaljevala z delom delovna 
skupina za reševanje problemov najemnikov denacionaliziranih 
stanovanj, s ciljem čim bolj uravnoteženih rešitev, pri čemer so 
doslej zavzeta vsebinska izhodišča pri razreševanju problematike 
najemnikov denacionaliziranih stanovanj v ohranjanju najema za 
nedoločen čas in neprofitni najemnini, večjih materialnih spodbu- 
dah za nadomestno privatizacijo, proučitvi vloge svetov za varstvo 
pravic najemnikov, uveljavljanju predkupne pravice najemnikov 
tudi pri prodaji celotnega objekta in proučitvi vrednotenja vlaganj 
v ta stanovanja v preteklosti. 

Glede primerov nezakonitih ravnanj posameznikov, kot so pritiski 
na izselitev iz denacionaliziranega stanovanja, zahteve po plače- 
vanju profitne najemnine in podobno, kar vse izvira iz skrajnostnih 
premoženjskih pričakovanj, pa je Vlada Republike Slovenije že 
ob obravnavi peticije Združenja najemnikov denacionaliziranih 
stanovanj v letu 1998 izrecno menila in to mnenje ponavlja, da za 
ta ravnanja posameznikov sicer ni nobene zakonske podlage, 
vendar so izjemno obremenjujoča za ta razmerja, še posebej če 
so prizadeti starejši ljudje. 

Vlada Republike Slovenije v zvezi s tem ponovno meni, da bi bila 
pri pravočasnem odkrivanju vseh nezakonitosti in ustreznem 
ukrepanju vseh organov in institucij dobrodošla pomoč Združenja 
najemnikov denacionaliziranih stanovanj in Združenja lastnikov 
razlaščenega premoženja. 

Glede na vse navedeno Vlada Republike Slovenije zavrača oceno, 
da se v zvezi s položajem najemnikov v denacionaliziranih stano- 
vanjih ni nič zgodilo. Politični prostor za delovanje Vlade Republike 
Slovenije v preteklih letih in sedaj je v soočenju vseh pričakovanj 
najemnikov in lastnikov denacionaliziranih stanovanj z že desetletje 
uveljavljenim konceptom denacionalizacije, vsi ukrepi Vlade 
Republike Slovenije in resornega ministrstva pa imajo za osrednji 
cilj razbremenjevanje področja konfliktnih stanj, kar je vodilo tudi za 
vse sistemske novosti v novem stanovanjskem zakonu. 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije je 17. oktobra 2001 pripravil predavanje z naslovom 

ALTERNATIVNE MOŽNOSTI ZA PRAVNO VARSTVO IN VKLJUČEVANJE OTROK 

Z MOTNJAMI V RAZVOJU. Predaval je Max Lapertosa. 

Zbrane je v imenu uradno odsotnega predsednika državnega 
sveta Toneta Hrovata uvodoma pozdravil Mihael Clgler, direktor 
Zavoda Evros. Izrazil je dobrodošlico uglednemu gostu iz Zdru- 
ženih držav Amerike Maxu Lapertosi in se mu iskreno zahvalil, 
da se je ob obilici svojega dela odzval povabilu in pripravil pričujoče 
predavanje. Poudaril je, da državni svet tudi s tem predavanjem 
nadaljuje ustaljeno prakso prenašanja interesov civilne družbe. 

V nadaljevanju je povedal, da je Max Lapertosa odvetnik, ki živi in 
dela v Združenih državah Amerike ter zastopa otroke in odrasle 
s posebnimi potrebami. Zadnja tri leta je intenzivno deloval v javni 
pravni pisarni v Philadelphiji, kjer si je prizadeval, da bi se tudi 
otroci s posebnimi potrebami šolali v sistemu javno dostopne 
izobrazbe. Gospod Lapertosa je deloval tudi v okviru Nacionalnega 
sveta za invalide v VVashingtonu D.C., kjer je stremel k širjenju 
pomoči in storitev v okviru občine za osebe s posebnimi potrebami, 
je pojasnil Cigler. Zastopal je posvojene otroke v kalifornijskem 
programu za blaginjo otrok. 

Max Lapertosa se je zahvalil za možnost, da lahko spregovori v 
državnem svetu Republike Slovenije o temi, ki je skupna tako 
Sloveniji kot tudi Združenim državam Amerike in vsem ostalim 
narodom; govoril bom o izobraževanju otrok s posebnimi potre- 
bami. Štejem si v čast, da sem lahko tukaj in da lahko sodelujem 
tudi z Mihaelom Ciglerjem in z Zavodom Evros. Mislim, da današnji 
dogodek predstavlja visoko stopnjo skrbi državljanov obeh držav, 
ki lahko delujejo v skupno dobro in si pomagajo pri zagotavljanju 
pomoči otrokom s posebnimi potrebami tako, da se šolajo v svojem 
okolju in dosežejo enakovredno in spodobno izobrazbo. 

Spoznali smo, je poudaril, da je izobrazba ključnega pomena z 
vidika enakovrednega državljanstva pred zakoni in tudi za vzdrže- 
vanje demokracije. V zadnjih petdesetih letih smo Američani prišli 
do spoznanja, da ne moremo odreči enakovredne izobrazbe čla- 
nom drugih etničnih skupin, kot so na primer Afroameričani, in ob 
tem še vedno trditi, da vsem zagotavljamo demokratične vrednote. 
Nedavno pa smo spoznali, da enako velja tudi za naše državljane 
z razvojnimi, čustvenimi ali fizičnimi posebnostmi. V zadnjih 
tridesetih letih je naša država poskusila razširiti pravico do 
uspešnega javnega šolanja tudi za otroke, ki so bili zaradi posebnih 
potreb sicer izključeni. Kongres Združenih držav je sprejel naslednji 
sklep: "Izboljšanje izobrazbenih rezultatov otrok s posebnimi 
potrebami je osnovni pokazatelj državne politike, ki zagotavlja 
enakost priložnosti za popolno participacijo, neodvisno življenje 
in ekonomsko samozadostnost za posameznike s posebnimi 
potrebami." 

Prav o tem gibanju in o izkušnjah, ki smo jih pridobili, bi želel 
spregovoriti danes. 

Omeniti moram, da je stanje v življenju otrok s posebnimi potrebami 
v Združenih državah danes precej drugačno, kot je bilo pred 
tridesetimi leti. Prav nič nenavadno ni, če hodi otrok z Downovim 
sindromom, čustvenimi problemi ali cerebralno paralizo v običajno 

šolo z ostalimi otroki, ki nimajo takšnih posebnosti. Ti otroci med 
poukom potrebujejo pomoč, ki je pogosto ključnega pomena. 
Vendar pa je dejstvo, da se tudi takšni otroci učijo, maturirajo in 
kot odrasli živijo precej bolj samostojno življenje, kot če bi odraščali 
znotraj posebnih institucij ali se šolali v šolah s prilagojenim 
programom. Mnogi se zaposlijo in nekateri nadaljujejo študij na 
različnih univerzah. Le redki, če sploh kateri, so institucionalizirani. 

Prav je, da omenim, da izkušnje Združenih držav niso bile uspešne 
skozi vse obdobje. Pogosto smo naleteli na ovire zaradi pomanj- 
kanja sredstev in predanosti ljudi. Tako imenovana "posebna 
izobrazba" pogosto ni niti posebna niti izobrazba. Mnoge otroke s 
posebnimi potrebami obsodi na sedenje v "getu" podobnih učilni- 
cah in centrih, kjer je šolanje pomanjkljivo in kjer otroci nimajo 
nikakršnih možnosti, da bi se srečevali ali sklepali prijateljstva z 
ostalimi otroki. Čeprav je od leta 1975 uzakonjeno, da morajo biti 
otroci s posebnimi potrebami prav tako udeleženi v sistemu 
brezplačne, uspešne in celovite izobrazbe, nimajo te besede za 
mnoge otroke prav nobenega pomena. Šole se pogosto držijo 
zakona le v svojih pravilnikih, a ga v praksi ne izvajajo in tako 
otroku onemogočijo, da bi se naučil brati, šteti do deset, 
komunicirati z drugimi, sklepati prijateljstva in zaživeti neodvisno, 
ko zaključi šolanje. 

Uspeh ameriškega sistema kaže, je dejal, kaj je mogoče doseči, 
če verjamemo v vrednote vseh naših državljanov in v njihovo 
sposobnost prispevati družbi in od nje tudi kaj pridobiti. V izgraje- 
vanju naše družbe ni bolj pomembnega elementa, kot je 
izobraževanje. Ta primer kaže ideal demokracije, za katerega se 
je Amerika vedno zavzemala, četudi smo skozi zgodovino včasih 
na to pozabili. Potrebno je razumeti pomanjkljivosti tega gibanja, 
da bi lahko razumeli, kaj se lahko zgodi, če ideje niso podprte z 
ustreznimi sredstvi, in kaj se zgodi, kadar ljudje mislijo, da pomeni 
sprejetje nekega zakona konec, ne pa začetek osnovnih spre- 
memb za zaščito človekovih pravic. Glede na to, da je Slovenija 
šele nedavno pričela spreminjati sistem šolanja otrok s posebnimi 
potrebami in te otroke iz posebnih institucij uvajati v sistem javnega 
šolanja, mislim, da bi se morala seznaniti z možnostmi, dosežki in 
napakami, s katerimi smo se srečevali v Ameriki. 

V današnjem predavanju želim razpravljati najprej o tem, kako se 
Slovenija lahko izogne napakam, ki Združenim državam še vedno 
onemogočajo, da bi dosegle idealne cilje, ki smo si jih zastavili v 
gibanju za enake možnosti v izobraževanju. Seveda globoko 
verjamem v vrednote tega gibanja. 

Naše gibanje za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami se je 
začelo bolj zgodaj kot v ostalih državah, saj je izšlo iz gibanja za 
državljanske pravice Afroameričanov, nekaterih drugih rasnih 
skupin in žensk. Ni naključje, da je gibanje za enake možnosti v 
izobraževanju sledilo gibanju za vključitev afroameriških učencev 
v javne šole. Obe gibanji sta naleteli na sistem izključevanja, ki so 
ga podpirali zakoni vseh ameriških zveznih držav, katerih rasizem 
in predsodki o nezmožnostih izključenih otrok so brez primere 
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kjerkoli v svetu. Obe gibanji sta bili zaznamovani z uspehom, ki 
temelji na dobljenih primerih sodnih obravnav. Le-te so utrdile 
pravice izključenih otrok in jih razširile tudi na enakopravno 
vključevanje v javne šole. Žal pa sta se obe gibanji srečevali tudi 
s pomanjkanjem prizadevanja in sredstev, s katerimi bi dosegli 
učinkovito integracijo, temu pa je sledil niz porazov, zaradi katerih 
je javnost pričela dvomiti o koristnosti gibanj. 

Pred letom 1970 so ameriški zakoni onemogočali, da bi bili otroci 
s kakršnimi koli posebnimi potrebami vključeni v javne šole, na 
predpostavki, da takšni otroci od običajne šole ne morejo ničesar 
pridobiti in da bi lahko ostalim otrokom škodili, zato morajo biti od 
njih ločeni. Takšno mnenje se je pričelo pred več kot sto leti, ko je 
pokojni afroameriški vrhovni sodnik Thurgood Marshall razkril 
kategorično segregacijo afroameriških učencev v ameriških šolah. 
Med letoma 1880 in 1920 so vse ameriške zvezne države na 
podlagi strahu, da bi otroci s posebnimi potrebami okužili tako 
imenovane "zdrave" otroke, sprejele zakone, zaradi katerih so 
bili ti otroci institucionalizirani. Histerija pred škodo, ki naj bi jo ti 
otroci povzročali, je prispevala k mnenju, da bi vse vrste poseb- 
nosti lahko odpravili le tako, da bi vlada tem osebam preprečila, 
da bi se jim rojevali otroci. Ameriške zvezne države so na podlagi 
javnega mnenja sprejele sterilizacijske zakone, ki so bili leta 1924 
s strani Zveznega vrhovnega sodišča inkorporirani celo v ame- 
riško ustavo. Ti zakoni predstavljajo osnovo za sterilizacijsko 
prakso nacistov. 

Ne glede na to, da se je zlohotna javnomnenjska histerija sčasoma 
polegla, je dediščina predsodkov preživela v obliki skoraj popolne 
izključitve otrok s posebnimi potrebami iz sistema javno dostop- 
nega šolanja. Ko pa so ti otroci odrasli, so bili posledično izključeni 
tudi iz družbe. Leta 1975 je Kongres Združenih držav ugotovil, da 
je več kot milijon otrok izključenih iz javnih šol. Starši otroka s 
posebnimi potrebami so imeli dve možnosti: otroka pošljejo za 
vse življenje v posebno ustanovo, ki je daleč od doma, ali pa se 
odpovedo svoji karieri, ostanejo doma in sami poučujejo otroka. 

Naslednja ugotovitev Kongresa je bila, da več kot polovica otrok 
s posebnimi potrebami sicer obiskuje šolo, vendar nima ustrezne 
pomoči ali namestitve in torej ni v enakovrednem položaju z ostalimi 
učenci. V šolah je prevladovalo mnenje, da so ti otroci počasni, 
neumni ali slabi in da so pomanjkljivosti v njihovem učnem procesu 
njihova lastna napaka in zatorej tudi odgovornost. Obstajali so 
tako imenovani "posebni" razredi, za katere se je pogosto izkazalo, 
da niso nič drugega kot zgolj pretveza za segregacijo afroameri- 
čanov in drugih etničnih skupin, od katerih seveda večina ni imela 
posebnih potreb. 

S to zgodbo bi rad povedal, da zgodovina gibanja za izobraževanje 
otrok s posebnimi potrebami ni bila pospremljena z uradno 
naklonjenostjo. Šele ljudje s posebnimi potrebami in njihovi svojci 
so se zoperstavili ignoranci in sovražnosti zvezne in državnih 
vlad in zahtevali enakopraven dostop do javnih šol. Ena bolj 
hvaležnih izkušenj, ki sem jih doživel v Sloveniji pri delu z Evrosom, 
je partnerstvo med vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki ga 
vzdržujejo ljudje s posebnimi potrebami in njihove družine. Žal se 
spremembe v Ameriki niso začele na tak način in korenine iz 
preteklosti se še danes razpredajo tam, kjer bi jih moralo nado- 
mestiti sodelovanje. V zgodnjih sedemdesetih letih so staršem, ki 
so svoje otroke s posebnimi potrebami želeli vključiti v običajno 
šolo, v najboljšem primeru dejali, da imajo nerealistična in morda 
celo škodljiva pričakovanja o sposobnostih svojih otrok, v 
najslabšem primeru pa, da so radikalneži, ki povzročajo težave. 
Mnogi moji prijatelji in znanci, ki so učielji, danes spoznavajo, da 
so bili "strokovnjaki" in politiki tisti, ki so Imeli nerealistična 
pričakovanja. 

Leta 1971 je skupina staršev otrok s posebnimi potrebami vložila 
tožbo proti zvezni državi Pensilvaniji. V tej državi je veljal zakon, ki 

je tem otrokom preprečeval šolanje v sistemu javnih šol. Njihov 
odvetnik je bil Thomas Gilhool, moj prijatelj, ki je v tožbi dokazoval, 
da je zakon v neskladju z ustavo Združenih držav Amerike, ker 
tem otrokom onemogoča enako zaščito pred zakonom. Leta 1972 
je senat treh sodnikov na ravni zveznega sodišča v Philadelphiji 
v primeru Pensilvanijsko združenje za otroke s posebnimi 
potrebami proti državi Pensilvaniji izdal podroben dekret, ki je 
določal, da mora država ne le dopustiti izobraževanje v sistemu 
javnega šolanja ampak, tudi zagotoviti, da bo to šolanje 
enakovredno in učinkovito. Gospod Gilhool je kasneje postal celo 
minister za šolstvo v državi Pensilvaniji. Nekaj mesecev za to 
odločitvijo sodišča pa je zvezno sodišče v VVashingtonu D.C. 
sprejelo podoben sklep glede šolanja otrok s posebnimi potrebami. 

Povedal je, da sta oba primera mejnika v gibanju, ki se je 
zavzemalo, da bi otroke iz posebnih institucij vključili v običajne 
učilnice in pripravili Kongres do tega, da bi dekret, ki je bil izdan v 
pensilvanijskem primeru, uzakonil. To se je zgodilo leta 1975, ko 
je bil sprejet zakon z imenom Zakon o izobrazbi vseh hendike- 
piranih otrok (dobeseden prevod, op. p.), leta 1991 preimenovan 
v Zakon o izobrazbi posameznikov s posebnimi potrebami. Zakon 
podrobno navaja dolžnosti šol ter vlad na ravni zveznih držav 
glede izobraževanja in vključuje tudi pravico do individualnega 
izobraževalnega programa za vsakega otroka, pravico do vklju- 
čitve staršev in pravico družin, da sodelujejo pri pripravi izobra- 
ževalnega programa. Jedro zakona pa predstavlja del, ki govori 
o tem, da je izobraževanje zastavljeno na tak način, da lahko 
otrok postopoma napreduje iz nižjega v višji razred vsako leto. 

Izvrševanje tega zakona je druga točka, o kateri želim govoriti z 
vidika ameriških izkušenj: sprejetje tega zakona je predstavljalo 
lažji del naloge. Tako z vidika današnjih poslušalcev tega 
predavanja kot tudi z vidika staršev v Združenih državah, ki 
imajo otroke s posebnimi potrebami, se sliši to morda lahkomiselno. 
Tako bi menili tudi moji starši, ki so se v začetku sedemdesetih 
dolgo in težko borili za sprejetje zakona, ki bi njihovemu otroku 
omogočil pravico do izobraževanja. Danes je jasno, da je pomenilo 
sprejetje tega zakona potreben prag za nadaljnji razvoj zaščite 
izobraževalnih pravic otrok s posebnimi potrebami; vendar pa 
zgolj sprejetje zakona ni dovolj. Splošno znano je, da zakoni s 
področja državljanskih in človekovih pravic niso samo-izvršljivi. 
Običajni ljudje se morajo sklicevati na določen zakon in njegove 
določbe, v primeru oseb s posebnimi potrebami pa to ni mogoče, 
če vlada ne nameni določene vsote sredstev in jih ne prerazporedi 
za njihovo nego in podporo. 

Pomanjkljivost v primeru zakonov, ki tem otrokom zagotavljajo 
izobrazbo, je predvsem v tem, da ne zagotavljajo učiteljev s 
primerno izobrazbo in primerno opremljenih šol. Še danes se 
dogaja, da mnogi učitelji in ravnatelji še nikdar niso videli otroka s 
posebnimi potrebami, še več pa jih ni videlo takega otroka, ki je 
vključen v šolanje z ostalimi otroki. Brez znanja in brez usposab- 
ljanja na področju poučevanja otrok s posebnimi potrebami se 
lahko znova odpre pot predsodkom in segregaciji. 

To pa ni zgolj moje mišljenje. Leta 1997 je Kongres tako kot vsako 
leto pregledal in ponovno avtoriziral Zakon o izobrazbi posame- 
znikov s posebnimi potrebami iz leta 1975. Pri tem je bila definirana 
ključna ugotovitev: izvajanje zakona je bilo ovirano zaradi nizkih 
pričakovanj o sposobnostih učencev s posebnimi potrebami in 
zaradi nesposobnosti vlad zveznih držav, da bi zagotovile 
usposabljanje za učitelje, ki poučujejo tudi te otroke. Kongres je 
na podlagi dvajsetletnih izkušenj ugotovil, da je izobrazba otrok s 
posebnimi potrebami učinkovitejša, če so pričakovanja o uspehih 
teh otrok višja in če se vključujejo v splošni učni načrt. 

Sem eden od odvetnikov, je nadaljeval, ki zastopajo družine učen- 
cev s posebnimi potrebami, in v večini primerov, s katerimi se 
ukvarjamo, naletimo na pomanjkljivo usposobljenost učiteljev, še 
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posebej tistih na osnovnošolski stopnji. Mnoge zvezne države 
usposabljajo svoje učitelje na seminarjih, ki potekajo skozi vse 
leto, a žal udeleženci pozabijo večino, še preden se seminar 
konča. Učitelji, ki poučujejo otroke s posebnimi potrebami, bi 
potrebovali praktično mentorstvo v učilnici s strani izkušenega 
strokovnjaka, kar pa je pogosto nemogoče. 

Predolgo je naš sistem temeljil na "posebnih" učiteljih in "posebnih" 
šolah in izključeval običajne učitelje v običajnih razredih. Šele 
sedaj smo pričeli razmišljati, daje "posebno" izobraževanje storitev 
in ne prostor. Vemo tudi, da velik del pomoči, ki jo ti otroci 
potrebujejo, kot je na primer pomoč pri branju, fizična terapija in 
podobno, lahko vzdržujemo v več razredih hkrati. Otrok s 
posebnimi potrebami ne smemo prikrajšati za priložnost, da se 
srečujejo, učijo in sklepajo prijateljstva z ostalimi otroki. Še posebej 
to velja za otroke z govornimi težavami in s težavami v komuni- 
ciranju, kot so na primer otroci z avtizmom. Za te otroke pomeni 
stik in prijateljstvo z drugimi otroki pomemben vzorec za vzpo- 
stavljanje socializacije. 

Zakaj je moralo preteči toliko let, da smo se osredotočili na te 
probleme? Menim, da smo se predolgo zanašali na pravnike in 
sodnike, ki so razvijali zakonodajo, premalo pozornosti pa smo 
namenili razvijanju usposobljenih učiteljev, ki bi bili sposobni razvijati 
integriran pouk. S pravno podlago za izobraževanje otrok s 
posebnimi potrebami, toda brez sredstev za takšno usposabljanje 
učiteljev, so šole delovale po liniji najmanjšega odpora. To je 
pomenilo, da so pravzaprav nadaljevali segregacijo, ki je bila le 
malo očitna kot institucionalizacija. V takšnem vzdušju tudi pravniki 
in sodišča niso mogli narediti prav veliko. Ne morejo poučiti učitelja, 
ki še nikdar ni poučeval otroka z avtizmom in ima kopico vprašanj, 
kako naj ktemu pristopi.Tiste zvezne države, ki so resno pristopile 
k programom za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v 
običajnih šolah, morajo z enako stopnjo resnosti pristopiti k 
postopnemu ukinjanju "posebnih" šol in institucij in sredstva 
preusmeriti v specializacijo učiteljev, ravnateljev in upravnikov v 
šolah. 

Zvezne države v Združenih državah Amerike, ki so izbrale takšne 
programe, so se srečale ne le s pozitivnimi rezultati, ki so jih 
dosegli otroci, ampak tudi z naklonjenostjo v pravnih razpravah 
med starši in šolami. V zvezni državi Kolorado so pričeli izvajati 
obsežen program za usposabljanje učiteljev, s ciljem, da otroke s 
posebnimi potrebami vključijo v običajne razrede. Leta 1997 je 
sekretar za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v Koloradu 
v Kongresu dokazal, da je število pritožb s strani staršev ostro 
upadlo. V zvezni državi Vermont je približno 84 odstotkov osnovno- 
šolskih otrok z avtizmom obiskovalo običajno šolo, in to 80 
odstotkov ali več od vseh šolskih dni. Predstavljajte si, da danes 
odrašča celotna generacija osnovnošolskih otrok, ki se jim ne zdi 
nič nenavadnega, da v njihovem razredu sedijo tudi sošolci z 
avtizmom. Zatorej ni prav nič čudno, da je bila država Vermont 
ena prvih držav v Združenih državah Amerike, ki je zaprta vse 
institucije, v katerih so bile osebe s posebnimi potrebami. 

Želim vam povedati še nekaj, na kar me je opozoril nekdo v 
Sloveniji: izkušenj Združenih držav ne moremo prenesti v Slove- 
nijo, saj so predsodki tukaj večji. Toda vsakdo, ki ima otroke, 
pozna njihovo zmožnost, da so hudobni, vemo pa tudi, da se to 
dejstvo prav nič ne spremeni s prečkanjem meddržavnih meja. 
Obenem pa vemo, da so otroci lahko veliko bolj tolerantni, kot 
smo odrasli, in se niti ne zavedajo razlik med človeškimi bitji. 
Vemo, da predsodki niso niti prirojeni niti neizogibni. Predsodkov 
se naučimo, najbolj poguben predsodek pa je tisti, ki prihaja z 
uradne strani. 

Mislim, da Združene države do oseb s posebnimi potrebami niso 
niti bolj niti manj tolerantne od Slovenije. Naše gospodarstvo 
ostalemu svetu ne more prenesti nobenih lekcij o izvedljivosti 

izobraževalnih pravic otrok s posebnimi potrebami. Smo zelo 
raznolika družba, tako etnično kot gospodarsko, toda vrednote, 
ki sem vam jih danes predstavil, veljajo za vse strukture. Videl 
sem otroke, ki so potrebovali veliko dodatne pomoči, a so pridobili 
ogromno, ker so obiskovali pouk v običajnih šolah. Pri tem pa ni 
pomembno, ali so šole umeščene v najrevnejših predmestjih Los 
Angelesa in Philadelphije, v majhnih kmečkih naseljih Pensilvanije 
ali pa v najbogatejših predelih mest. Poznam tako doktorje kot tudi 
hišnike, ki imajo otroke s posebnimi potrebami, oboji pa se borijo 
za kvalitetno izobrazbo svojih otrok v lokalni skupnosti, skupaj z 
otroki, ki so njihovi sosedje. 

Lekcija, ki jo vsebujejo naše izkušnje, je naslednja: vlada, ki 
sodeluje z izvajalci učnega procesa in jih spodbuja k dodatnemu 
izobraževanju ter zagotavlja seminarje, zavrača prakso segrega- 
cije in izključevanja. Takšna vlada lahko premaga in bo premagala 
družbene predsodke, ki preprečujejo razvoj potencialov otrok s 
posebnimi potrebami. V tistih državah, kjer so najvišji uradniki na 
področju izobraževanja v programe vključili tudi otroke s posebnimi 
potrebami, tako v pravilnikih kot tudi v praksi, so šole in učitelji 
sledili njihovim navodilom. V državah, kjer so sposobnosti vodstva 
pomanjkljive, šole in učitelji zavračajo sprejemanje teh otrok v 
običajne razrede. Družine so pogosto prisiljene tožiti zvezno 
državo, toda moje stranke vedo, da je takšen proces na sodišču 
lahko zelo počasen, drag in pogosto nesmiseln način za dosego 
pravice. 

Glede na to, da je Slovenija mlada demokratična država, ima 
edinstveno priložnost, da se nekaj nauči iz idealov ameriškega 
gibanja za državljanske pravice, ne da bi pri tem ponavljala naše 
napake. Zakon, ki zagotavlja izobraževanje otrokom s posebnimi 
potrebami, je bil tako kot večina zakonov, ki se nanašajo na 
državljanske pravice, uzakonjen z veličastnimi nameni, vendar 
spodkopan zaradi nepripravljenosti začeti trdo delati in spremeniti 
izobraževalni tok na tak način, da bo ustrezal vsem otrokom. To 
je bila velika napaka, za katero so naši otroci plačali visoko ceno 
in ob kateri vas rotim, da je ne ponovite. 

Naj končam z idejo, o kateri dobro premislite, preden se boste v 
parlamentu ponovno srečali z razpravo o izobraževanju. O otrocih 
s posebnimi potrebami ne razmišljajte kot o posebni kategoriji 
otrok. Ne ločujte otrok na normalne in nebogljene. Pomislite, da 
imajo vsi otroci edinstvene sposobnosti in edinstvene potrebe, 
nato pa razmislite, kako jim lahko šola te potrebe zadovolji. Sam 
sem bil kot otrok zelo slab pri naravoslovnih predmetih. Moj učitelj 
je z menoj porabil neskončno dopolnilnih ur, da sem razumel, 
zakaj voda zavre. Prav gotovo se bo našel kdo, ki bo dejal, da so 
bili zaradi tega prikrajšani drugi otroci, ki so bili morda zelo obetajoči 
in bi lahko dobili celo Nobelovo nagrado. Toda mislim, da bi večina 
izmed vas dejala, da je bil moj primanjkljaj pri naravoslovnih 
predmetih del normalnega odstopanja in raznolikosti učencev v 
razredu. Če o otrocih razmišljamo na ta način, je jasno, da Mihael 
morda potrebuje fizioterapevta, Manja svetovalca, Igor pa 
medicinsko sestro, ki bo ob njem ves čas. To so bistvene razlike, 
s katerimi prilagodimo delo v učilnici, tako kot prilagodimo inštrukcije 
za nadarjene učence. Seveda pa vse rešitve niso preproste in 
zaradi nekaterih potrebujemo dodatno delo. Toda ko gradimo šole 
in jim namenimo določena sredstva, moramo imeti v mislih, da 
prav vsi zaslužijo enako priložnost. Zaradi takšnega razmišljanja 
bodo vzgojitelji in družine zagotovo našli rešitev. 

Zahvaljujem se vam za pozornost in z veseljem bom odgovarjal 
na vaša vprašanja. 

* * * 

Boris Šuštaršlč, državni svetnik, se je zahvalil predavatelju za 
izredno kvalitetno predavanje. Poudaril je, da je gospod Lapertosa 
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nazorno prikazal proces dogajanja v Združenih državah Amerike, 
ki je z vidika invalidov zanimiv tudi za Slovenijo. Izrazil je 
nezadovoljstvo z načinom prevajanja, kajti predavatelj je 
konsistentno uporabljal besede, ki jih v slovenščini prevajajo kot 
"otroci s posebnimi potrebami" ter "invalidni otroci". Med preva- 
janjem pa je zaradi nedoslednosti nastala zmeda v poimenovanju, 
ki je značilna za ta čas v Sloveniji, je zaključil. 

Prof. Alenka Šellh, Pravna fakulteta v Ljubljani, je uvodoma 
povedala, da jo je razveselila izjava predavatelja, ki je dejal, da 
danes v Združenih državah Amerike ni nobena posebnost, če 
otroci z Downovim sindromom ali avtizmom sedijo v razredih z 
ostalimi otroki. Navedla je, da je Slovenija lani sprejela zakon o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki pa mu manjkajo 
nekateri izvedbeni akti. Med drugim je v pripravi pravilnik o 
usmerjanju, s katerim bo določena pot šolanja posameznega 
otroka v njegovi osnovnošolski dobi, včasih pa tudi dlje. Preda- 
vatelju je zastavila vprašanje, ali v Združenih državah Amerike 
poznajo takšno usmerjanje oziroma kategorizacijo, in v primeru, 
da je nimajo, kako razvrščajo te otroke. 

Predavatelj Max Lapertosa je pojasnil, da takšne kategorizacije 
ne poznajo. Povzel je, da sicer tudi v Združenih državah razvršča- 
jo otroke, vendar ne na podlagi posebnih potreb, ampak na podlagi 
tega, ali je otrok upravičen do pravne zaščite. Ta zaščita pa temelji 
na zakonu o šolanju otrok s posebnimi potrebami, je pojasnil. Na 
podlagi preteklih izkušenj vse takšne otroke napotijo k šolskemu 
psihologu, ki poskrbi za celovito oceno usposabljanja. K skupni 
oceni prispevajo mnenja tudi drugi strokovnjaki, kot so fizio- 
terapevti, zdravniki in podobni. Pred ocenjevanjem starše 
seznanijo, katera testiranja bodo opravili, ocenjevanje pa se ne 
opravi brez privolitve in odobritve otrok. 

V nadaljevanju je navedel, da v praksi izvajanje takega postopka 
ni vedno idealno, vendar pa je predvideno z zakonom. Ko je 
ugotovljeno, kakšne vrste potrebo ima otrok, ga razvrstijo glede 
na seznam, ki ga je sestavila pristojna vladna služba. Staršem in 
otroku nato predstavijo različne možnosti šolanja in otroku 
začrtajo individualen program glede na njegove zmožnosti in želje, 
je pojasnil. 

Da bi otroka institucionalizirali ali poslali v šolo s prilagojenim 
programom, se odločijo le takrat, kadar ni nobene možnosti v obi- 
čajnih šolah, kadar ni prostora in podobno, je bil jasen. Veliko 
staršev hodi na sestanke in se znajo odločiti, kako bodo usmerili 
svoje otroke. Menil je, da pomeni razvrstitev otroka v "poseben" 
razred ali "poseben" sistem stigmatiziranje otroka, ki ga je težko 
preseči. Nekatera gibanja gredo celo tako daleč, je navedel, da 
odpravljajo seznam posebnih potreb in ugotavljajo le to, ali otrok 
potrebuje šolanje ali ne. Druga gibanja pa gredo stran od strogih 
kriterijev, kot so na primer testna merjenja inteligenčnega količnika. 
Zaključil je z mislijo, da je stigmatizacijo otroka na vsak način 
potrebno preseči. 

Tomaž Jereb, Sožitje - Zveza društev za pomoč duševno 
prizadetim RS, je predavatelju zastavil vprašanje, ali so se poleg 
zakonodaje spreminjali tudi standardi v sistemu javnega šolanja, 
s katerimi bi omogočili integracijo oziroma boljšo kvaliteto 
usposabljanja otrok s posebnimi potrebami. Pojasnil je, da misli 
predvsem na manjše število otrok v rednih oddelkih, individualni 
pouk, osebno asistenco in podobne oblike pomoči, ki so sestavni 
del pri šolanju otrok s posebnimi potrebami. V tem sklopu ga je 
zanimalo tudi, kako so premostili odpor ljudi, ki so bili navajeni, da 
otroci s posebnimi potrebami obiskujejo šole s prilagojenim 
programom. 

Max Lapertosa mu je odgovoril pritrdilno. Navedel je, da je prišlo 
v razredih do številnih sprememb. Pri svojem delu v Javni pravni 

pisarni v Philadelphiji je naletel na tožbo profesorja proti državi 
Pensilvaniji. Kot dokazni material je navedel in prikazal video 
posnetek iz razreda, kjer je bil tudi otrok z Downovim sindromom, 
ki je tepel druge otroke. Danes so razredi drugačni in pouk poteka 
v manjših skupinah, večina učencev dela v skupinah po štiri do 
pet, je pojasnil. Namesto skupinskega izobraževanja je pouk veliko 
bolj individualiziran in učenci nudijo pomoč na primer sošolcu z 
Downovim sindromom. Vsebina učnega načrta je enaka, le 
napredovanje tega otroka poteka bolj počasi, je še dodal. 

Na vprašanje, kako so premostili odpor ljudi, ki so bili navajeni na 
institucionaliziran sistem, je odgovoril, da to seveda ni bilo lahko. 
Najtežje je seveda, če ni ustreznih finančnih sredstev, ki bi bila 
namenjena za šolstvo, je bil jasen. Prav to pa največkrat leži na 
plečih lokalne skupnosti, ki denar pogosto uporablja kot orožje 
proti integraciji otrok s posebnimi potrebami. Neuspehe so doživljali 
predvsem tam, kjer ni bilo ustreznega preverjanja in nadzora nad 
potekom učnih procesov in porabo sredstev. Navedel je enega 
takšnih primerov, ko je Kongres sprejel zakon o šolanju otrok s 
posebnimi potrebami, katerega naj bi nadzoroval zakon o zago- 
tavljanju zveznih sredstev. Razprava pa se je popolnoma izrodila 
in tekla bolj o višini sredstev kot o načinu, kako ta zakon izvajati 
v praksi, je bil kritičen. Pred kratkim je neki senator prestopil iz 
demokratične stranke v Bushevo administracijo in podprl ta zakon. 
Šele kadar obstaja podpora nekemu zakonu, se je veliko lažje 
spopasti z odpori, je menil. V Združenih državah si zelo prizadevajo, 
da se otroci počutijo varno, da so zaščiteni, da imajo dovolj 
sredstev in da so učitelji ustrezno usposobljeni, je zaključil. 

Katarina Kulovec, specialna pedagoginja, je zastavila vpra- 
šanje, ali se je morda pojavil odpor pri učiteljskem kadru, glede na 
to, da imajo nove obveznosti oziroma morajo obvladati nova 
znanja. 

Max Lapertosa je povzel, da je bilo predvsem na začetku veliko 
odporov. Preveč poenostavljeno bi bilo reči, da je vsak profesor 
želel v svojem razredu poučevati tudi otroke s posebnimi 
potrebami, je dejal. Menil je, da izobraževalni programi na mnogih 
pedagoških fakultetah v Združenih državah še vedno temeljijo na 
zastarelih modelih, še zlasti kar se tiče posebnih potreb na 
področju čustvenih motenj. Odločilnega pomena pa je, je bil 
prepričan, kako družba pristopa k tej skupini otrok. Profesorji se 
začenjajo zavedati, da se je mogoče z razvijanjem pozitivnih 
vrednot in podpore veliko bolj učinkovito spopadati s težavami v 
razredu. Uspešnost otrok s posebnimi potrebami je vplivala na 
mnenje učiteljev, kaj se jim zdi mogoče in kaj ne. Poudaril je, da 
ima starejše kolege, ki so začeli uvajati takšen način dela pred 
dvajsetimi leti in so se takrat soočali z mnogimi težavami, saj so 
težko našli profesorje, ki bi se jim zdelo mogoče poučevati tudi te 
otroke. Vendar pa se je družbeno mnenje precej spremenilo in 
sedaj večina učiteljev ni proti, ampak podpira takšen pristop, je 
zaključil. 

Branka D. Jurlšlč, Zdravstveni dom Ljubljana-Center, je po- 
jasnila, da se ukvarja s skupino otrok s posebnimi potrebami, 
podrobneje z vedenjskimi motnjami. Dejala je, da so zaradi novega 
zakona in usmerjanja ti otroci segregirani tako, kot še niso bili 
nikoli doslej. Predavatelja je vprašala, ali pozna kakšne strokov- 
njake, ki podpirajo podobne projekte in gibanja v Sloveniji, saj si 
želi stopiti v stik z njimi. 

Vodja Mihael Clgler je dejal, da deluje na več zagovorniških 
projektih. S profesorjem za-pravo Robertom Dinersteinom Iz 
Washingtona in nekaterimi soustanovitelji iz Slovenije so junija 
2001 ustanovili Zavod Evros, ki je zagovorniški informacijski 
center. Ta mednarodni zavod se bo ukvarjal z različnimi 
izobraževalnimi programi in konferencami, predvsem na področju 
socialnega varstva in invalidnosti, je zaključil. 
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Marjan Oblak, Združenje seniorjev Slovenije, je zastavil vpra- 
šanje, kako je urejeno zaposlovanje Invalidnih oseb. V Sloveniji 
namreč delujejo nekatere delovne invalidske organizacije, v 
posameznih podjetjih pa obstaja tudi določeno število mest za 
invalidne, slepe in gluhe osebe, je navedel. Vprašal je, na kakšen 
način je zaposlovanje teh oseb urejeno v Ameriki in ali je delovni 
čas krajši od običajnega delovnega časa ter ali se jim v tem 
primeru v pokojninsko dobo šteje kot polni delovni čas. 

Max Lapertosa je navedel, da so imeli veliko let poseben pro- 
gram za slepe in gluhe osebe. Povsem običajno je bilo videti slepe 
ljudi, ki so delali v kioskih in v javnih zgradbah, vendar pa se je 
sedaj ta trend spremenil, je razložil. Mnogi s slušnimi težavami in 
prizadetim vidom so se počutili stigmatizirane, če so delali v kioskih, 
in sedaj skušajo te osebe zaposliti v drugih poklicih, ki so enako 
dobro plačani. Pojasnil je, da ima brata, ki je avtist in v mestnem 
parku opravlja vzdrževalna dela; dela nekaj ur na dan in prejema 
enako plačo, kot če bi delal osem ur. Gre za primer prerazporeditve 
oseb s posebnimi potrebami na bolj raznolika delovna mesta. 
Dodal je še, da v primeru telesno prizadetih oseb nimajo posebnih 
pravil. 

Glede pokojnine je navedel, da velja naslednje načelo: če oseba 
zasluži mesečno plačo, naj bi zaslužila tudi enako pokojnino kot 
ostali, dokler to ne pomeni dodatne finančne obremenitve za 
delodajalca. Na splošno pa glede pravic in obveznosti ni velikih 
razlik, je povzel. 

Tina Vršnik, študentka podiplomskega študija na Filozofski 
fakulteti, je predavatelju zastavila vprašanje, ali so bile v Ameriki 
na prehodu iz segregiranega v integrirano izobraževanje opazne 
velike spremembe in razlike v financiranju. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta in tokrat tudi v vlogi 
voditelja okrogle mize, je v imenu državnega sveta najprej pozdravil 
vse udeležence - to pa so bili domala vsi, ki so v Sloveniji povezani 
s šolstvom za področje kmetijstva - in še posebej gospoda 
Heinerja Herzoga, predstavnika Kmetijske in gozdarske zbornice 
avstrijske Štajerske. 

Max Lapertosa je potrdil, da so bile spremembe v financiranju 
precejšnje. Dodal pa je, da ponavadi ni šlo za količino denarja, 
ampak za način, kako je bil le-ta porabljen. Podal je primer iz 
Pensilvanije, ki ni bistveno drugačen od primerov v drugih državah. 

V severovzhodnem delu države deluje 26 šol s prilagojenim 
programom in le v teh sprejemajo otroke s posebnimi potrebami. 
V 80. letih velika večina teh otrok ni hodila v običajne šole, ampak 
v omenjenih 26. Včasih so prilagojene programe izvajali v običajnih 
šolah, vendar so bili ti primeri redki, je navedel. Leta 1988 je 
Ministrstvo za šolstvo spremenilo način financiranja teh šol v 
Pensilvaniji tako, da je bila večina denarja iz VVashingtona, 
namenjenega za šole s prilagojenim programom, nakazana na 
račune običajnih šol. Šole s prilagojenim programom so morale 
same poskrbeti za financiranje. Zato je bilo potrebnega veliko 
truda v zvezi s procesom integracije, je dodal. 

Za državo je bilo ceneje otroka poslati v šolo s prilagojenim pro- 
gramom, kot pa poskrbeti za vzgojitelje in učitelje, ki so usposobljeni 
za delo z otroki s posebnimi potrebami. V političnem smislu je šlo 
za težko izbiro, je menil, v birokratskem smislu pa je bilo to zelo 
preprosto in je prineslo veliko spremembo v sprejemanju otrok s 
posebnimi potrebami. 

Zaključil je z mislijo, da ne gre za to, da je potrebno priskrbeti več 
denarja, ampak sredstva je treba bolj učinkovito uporabiti in 
pravičneje porazdeliti. 

Vodja Mihael Cigler se je zahvalil tako predavatelju kot tudi 
vsem prisotnim za pozornost in pripravljenost aktivno sodelovati 
v razpravi. Izrazil je optimizem glede sprememb na področju 
poučevanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji in ob koncu 
navedel, da so ameriške izkušnje izjemno dragocene. 

Gosta je predstavil kot strokovnjaka, ki že vrsto let sodeluje s 
Slovenijo. Spoznala sta se pred 17 leti, ko je gospod Herzog 
sodeloval pri učenju tehnologije sistemskega inženiringa z imenom 
EMS ali po slovensko, kot ga je poimenoval profesor Sunčič, 
MMS. Takrat je bil projekt sistemskega inženiringa prvič pripeljan 
v Slovenijo, in sicer pod imenom FAO PROJEKT TREBNJE. Že 

Državni svet Republike Slovenije je 11. oktobra 2001 pripravil okroglo mizo 
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takrat je zaznal, da je gospod Herzog človek, ki spodbuja 
delovanje, ne samo v organizaciji, v strateških političnih 
usmeritvah, ampak tudi v gospodarskih usmeritvah v smeri "win- 
win", zmagam-zmagaš. Pri tem gre za sodelovanje, za sožitje, za 
spodbujanje delovanja, kjer naj bi vsi dobili več. FAO PROJEKT 
TREBNJE je bil tipičen projekt, ki ga je Tone Hrovat kar nekajkrat 
uporabil tudi sam pri svojem delovanju. Ekipa, ki je takrat nastala 
na Kmetijski šoli Grm, je prav po tem postopku zelo uspešno 
organizirala šolo. 

Omenil je še septembrski obisk delegacije Kmetijske in gozdarske 
zbornice avstrijske Štajerske pri Območni obrtni zbornici Ljubljana 
Vič, katere član je bil tudi gost okrogle mize. 

Okrogla miza o perspektivah šolstva za kmetijsko področje v 
Evropski uniji je samo okvir za razpravo, s katero naj bi presegli 
oziroma odpravili nekatere ovire na kmetijskem področju v 
Sloveniji, ki na določen način onemogočajo sodelovanje med 
šolstvom za področje kmetijstva in kmetijsko stroko v zbornici in 
v svetovanju. Tone Hrovat je to ilustriral s primerom financiranja 
stroke. Eno stroko financira šolsko, drugo kmetijsko ministrstvo, 
in ne nazadnje je čutiti tudi določeno konkurenčnost. Od tega pa 
nima nihče koristi, vsi imamo škodo, ker ni usklajenega delovanja. 
Z gospodom Herzogom sta se dogovorila, da bodo zelo odkrito 
predstavili probleme, morda začrtali tudi nekatere cilje delovanja 
v prihodnje in se dogovorili za nadaljnje ukrepanje. 

Na okroglo mizo so bili povabljeni vsi odgovorni, ki upravljajo 
kmetijske šole, center za poklicno izobraževanje, ministrstvi za 
šolstvo in za kmetijstvo in kmetijsko- gozdarska zbornica, ki v 
resorju svetovalne službe z gospodom Herzogom že dolgo 
sodeluje. 

Predlagal je, da se v razpravi osredotočijo na najbolj bistveno 
vprašanje: Kako lahko stroki, ki sta v dveh resorjih, sodelujeta za 
dobrobit In razvoj našega podeželja in kmetijstva? In drugič, da 
se dogovorijo, kako bodo delali naprej, glede na to, da v Sloveniji 
tudi na področju kmetijstva stojimo pred veliki izzivi ob vstopu v 
Evropsko unijo. 

Helner Herzog se je najprej prisrčno zahvalil za povabilo in 
možnost, da pove nekaj svojih osebnih misli o temi, ki mu je zelo 
pri srcu. To uvodno misel je dopolnil s kratko informacijo, da ga s 
Slovenijo povezujejo številni stiki, ki niso samo poklicni. Od prvega 
stika pred 17 leti v Trebnjem je bilo zelo veliko pogovorov oziroma 
sodelovanja na strokovni in poklicni ravni, predvsem na področju 
pospeševanja. 

Sam ne prihajam iz kmetijstva, je dejal, pa sem kljub temu študiral 
gozdarstvo. Svoj poklic svetovalca za gozdarstvo sem dve leti 
opravljal v nekem okrožju na Štajerskem. Ker pa je bil njegov oče 
učitelj, ga je vedno zelo zanimalo šolstvo, izobraževanje, tako da 
se je zelo kmalu vključil v program za izobraževanje mladih kmeto- 
valcev. To je bilo v Gradcu, kjer je kasneje pet let vodil andragoški 
center. In prav tu je prišlo do prvih stikov z gospodoma Kuharjem 
in Hrovatom. Zdaj pa je v zbornici zadolžen za izobraževanje od- 
raslih, predvsem kmetijske populacije in prebivalstva s podeželja. 

V nadaljevanju je napovedal, da bo svoj uvodni prispevek razdelil 
na dva dela, na dve temeljni misli, ki naj bi ju razvili v razpravi. 

V prvem delu je spregovoril o položaju oziroma stališčih Evropske 
unije v zvezi z izobraževanjem na področju kmetijstva, v drugem 
delu pa o položaju in možnostih kmetijstva po vstopu v Evropsko 
unijo. Torej o tem, kakšen je lahko razvoj glede na avstrijske 
izkušnje in glede na to, da se Slovenija približuje Evropski uniji. 

Poudaril je, da ni strokovnjak za pripravo učnih načrtov ali pa 
kakšnih izobraževalnih programov na ravni Evropske unije. Svoj 
delež v razpravi razume kot prispevek k temeljni informaciji, ki jo 
boste lahko uporabili pri vašem nadaljnjem delu. 

V Evropi se srečujemo z zelo različnimi filozofijami izobraževanja, 
z različnimi tradicijami in izkušnjami. Tudi izobraževalni interesi so 
v posameznih državah članicah Evropske unije zelo raznoliki, 
heterogeni. In prav zato je Evropska unija že leta 1991 v Maas- 
trichtu sprejela tako imenovano prepoved harmonizacije. To z 
drugimi besedami pomeni, da vsa vprašanja, ki so povezana z 
izobraževanjem, z usposabljanjem, bodisi pravna, upravna ali 
vprašanja pristojnosti, ostajajo v domeni posameznih nacionalnih 
držav in ne Evropske unije. To je treba vedeti, da ne bi tudi v 
Sloveniji gojili kakšnih napačnih upanj ali pa da ne bi bili žrtev 
zmot, kar se je deloma zgodilo v Avstriji. Kljub temu pa je prav 
izobraževanje zelo velik projekt Evropske unije in to tudi zelo 
poudarjajo. Toda, v tem primeru velja načelo subsidiarnosti. 

Evropska unija želi s svojimi programi za pospeševanje izobra- 
ževanja doseči tri cilje: 

ponovno integracijo v delo, torej v zaposlitev; 
ponovno zaposlitev predvsem mladih in pa žensk iz dopol- 
nilnega izobraževanja; 
izboljšanje kakovosti na vseh področjih dopolnilnega in 
dodatnega izobraževanja. 

To je daljnosežen projekt oziroma cilj Evropske unije, saj želi 
zagotoviti zelo visoko, kakovostno raven izobraževanja in hkrati 
pospeševati sodelovanje med posameznimi državami članicami. 

Svet Evrope je organiziral dve vrhunski srečanji, in sicer lani v 
Lizboni(2000) in letos v Stockholmu(2001), na katerih so oblikovali 
pet programskih načel oziroma postavili pet ciljev za področje 
izobraževanja. Dobro je, je poudaril, da se tudi v Sloveniji temeljito 
seznanite z njimi, ker je od vaše odločitve odvisno, ali se boste po 
njih ravnali. Vedeti je treba, da teh pet temeljnih programskih načel 
zajema zelo široko področje izobraževanja. Gre za šolsko in 
andragoško izobraževanje in za izvenšolsko usposabljanje mladih. 

Prva točka oziroma prvi cilj je dvigniti raven izobraževanja. Prvi 
kakovostni premik oziroma višjo kakovost naj bi dosegli pri tistih, 
ki so zadolženi za izobraževanje. To so torej tisti, ki poučujejo, ne 
glede na to, ali so to učitelji, svetovalci ali moderatorji. 

Druga točka je intenzivirati osnovno izobraževanje. To pomeni 
naučiti se učiti, brati, pisati. Pomembna je zato, da bi vsi, zlasti pa 
tisti, ki imajo manj sredstev, imeli možnost, da se učijo in učijo v 
vseh življenjskih obdobjih. V nekaterih državah je tako, da se je 
težko prešolati, denimo, z neke višje šole na univerzo ali kaj 
podobnega. Pomembno pri vsem tem pa je, da bi znali posredovati 
učenje kot nekaj, s čimer imamo veselje, kar naj bo v veselje. 
In tretja točka, tretji cilj je aktualizirati ali ažurirati tista temeljna 
znanja, ki jih zahteva in potrebuje neka družba, ki je naravnana 
na znanje. To temelji na filozofiji Evropske unije, ki pravi, da temeljne 
funkcionalne spretnosti, kot je znati brati, pisati, ne zadoščajo 
več. Za tem tiči celotna filozofija informacijske in komunikacijske 
družbe, skratka - digitalizirane družbe. 

In drugi vidik, ki je v tem pogledu pomembnejši, je razširitev 
nadaljnjih kvalifikacij. Ali drugače povedano, če imamo na področju 
kmetijstva nalogo, da posredujemo najprej in predvsem strokovno 
znanje, je to prav. Vendar pa to ne zadošča. Poleg strokovnega 
znanja je treba posredovati tudi stvari socialne In osebne narave, 
ki so med seboj povezane. Gre namreč za tako usposabljanje 
ljudi, da bodo znali reševati konflikte, gre torej za posredovanje 
tudi drugih sposobnosti. 
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Pri četrti točki, ki se nanaša na odpiranje v družbo in v svet, gre 
konkretno za pospeševanje znanja tujih jezikov. In Slovenci boste 
verjetno imeli pri tem kar nekaj prednosti v primerjavi z Avstrijci. 
EU izhaja iz domneve, da bodo poleg materinega jezika njeni 
državljani znali vsaj dva tuja jezika. 

Priznal je, da ga je kar malo sram, da se kot Avstrijec ali da se 
Avstrijci niso naučili slovenščine, hrvaščine ali pa madžarščine. 
Sam je kar dobro zastavil in znal že kar nekaj, ampak ker tega ni 
dovolj uporabljal, je pozabil. Njegovo znanje je zdaj omejeno le na 
nekaj besed, kot sta "dober dan" in "hvala". 

Kadar se govori o odprtosti in mobilnosti, se misli na večjo odprtost 
šolskega sistema oziroma izobraževanja tudi za dogajanje v 
gospodarstvu. Tako bi šolo veliko bolj povezovali s praktičnim do- 
gajanjem v gospodarstvu in ne nazadnje pospeševali podjetništvo. 

Peta in zadnja točka se imenuje "zagotavljanje kakovosti". To naj 
bi najprej pomenilo, da znamo pravilno izkoristiti in uporabiti vse 
razpoložljive vire, predvsem pa to pomeni vse- življenjsko učenje. 

Ob teh petih točkah oziroma ciljih mora vsak pri sebi, jaz kot 
Avstrijec za Avstrijo in vi kot Slovenci za Slovenijo, pogledati, kaj 
lahko na njihovi podlagi naredimo za svojo deželo. Ob tem, ko je 
prešel na avstrijske izkušnje, je še poudaril, da kolikor pozna 
položaj, ocenjuje, da med Slovenijo in Avstrijo ni tako velikih razlik 
in da tudi glede tega, kakšne bodo posledice izpolnjevanja 
evropskih ciljev, te ne bodo velike. Pomembno je dopovedati 
ljudem, da se vsi skupaj prilagajamo govorici Evropske unije. 

i 
Na poti v prihodnost potrebujemo skupno strategijo. Vsak zase bi 
morali razpravljati o sistemih, ki jih imamo. Ta razprava bi morala 
biti zelo odprta in tudi pogumna. Morali bi se posvetiti nadaljnjemu 
razvoju izobraževalnih sistemov in to brez kakršnihkoli pred- 
sodkov. Dejal je, da nameravajo prihodnje leto na zvezni ravni v 
Avstriji, pod vodstvom predstavnika zveznega ministrstva za 
kmetijstvo, prav tako izpeljati podobno okroglo mizo. 

Namen takih in podobnih srečanj in razprav je kritično razpravljati 
toliko časa, da se razčistijo vsa vprašanja o najbolj kritičnih stičnih 
točkah. Te pa so: šolstvo za področje kmetijstva, sodelovanje 
kmetijskih šol in svetovalnih služb, sodelovanje na stičnih točkah 
med ministrstvom za šolstvo in ministrstvom za kmetijstvo ali pa 
vprašanje, kako naj bi v bodoče razvijali izobraževanje, izpopol- 
njevanje odraslih in podobno. Njihov cilj je tudi, da bi kot uradniki 
ali pa tisti, ki smo zadolženi za to področje, pozabili na naše, 
doslej uveljavljene pravice, in se raje spraševali o tem, kaj lahko 
storimo za podeželski prostor na področju nadaljnjega izobra- 
ževanja. 

Nadaljeval je z drugo točko, ki se nanaša na šolstvo za področje 
kmetijstva v najširšem smislu. Kmetijstvo in z njim povezan pode- 
želski prostor se trenutno izjemno spreminjata, sta v neki izraziti 
preobrazbi. To se kaže v zelo različnih razsežnostih, in to ne 
samo na gospodarskem področju, ampak tudi na socialni, Izrazito 
človeški ravni, saj gre za pripadnost podjetju. 

Menil Je, da zaznavamo tudi dva zelo zanimiva pojava, ki sta 
verjetno prisotna tudi v Sloveniji. Eden od njiju je ta, da se kmečko 
prebivalstvo sprašuje o smislu svojega dela, početja. Pogosto se 
pogovarjam s kmeti, ki me sprašujejo: "Kakšen smisel ima moje 
delo, delo kmeta, ki proizvaja živila, pa jih pravzaprav nihče noče"? 
To je nekaj podobnega, kot bi se spraševal učitelj, kakšen smisel 
ima, da je učitelj, da poučuje in navsezadnje nima učencev. Ta 
temeljna, lahko bi rekli eksistenčna kriza, razmišljanje o smislu 
svojega delovanja, ki se ji hkrati pridružujejo tudi druge težave, ki 
so povezane bodisi z BSE-jem ali s sušo, je zelo kompleksno 
vprašanje. Posledica takšnih razmišljanj ali pa takšnih spletov 
okoliščin je najpogosteje beg s kmetije, beg s podeželja. 

Drugi pojav pa je filozofija, kmetijska filozofija, specifično 
razmišljanje na področju kmetijstva. V avstrijski kmetijski politiki 
so namreč ponovno odkrili določene teme - govorijo o ekološko- 
socialni politiki in o ponovnem vključevanju, oživljanju podežel- 
skega prostora. Družba želi zdrava živila, ki naj bi bila čim cenejša, 
po možnosti celo zastonj. Na novo so tudi odkrili dober zrak na 
podeželju. In prav v primežu teh dveh različnih interesov ali pojavov 
so tisti, ki so zadolženi bodisi za poklicno izobraževanje bodisi za 
svetovalno delo ali za pospeševanje. 

V nadaljevanju je v zvezi s tem citiral avstrijskega kmetijskega 
ministra Molltererja, ki je na nekem posvetovanju o podeželskem 
prostoru povedal: "Naloga kmetijstva je proizvodnja visoko 
kakovostnih živil. Njegova naloga je tudi zagotoviti zdravo pitno 
vodo in zagotavljati tudi določeno rekreativno vrednost, ki je enota 
družbe". In še tisti del njegove izjave, ki je povezan s politiko 
izobraževanja:"Takšne naloge, ki jih zastavlja družba, lahko 
izpolnijo samo zelo kvalificirani ljudje z različnih področij". Iz tega 
sledi naslednji sklep: obsežno izobraževanje in strokovno 
izpopolnjevanje sta pravzaprav temelja, proizvodna dejavnika za 
tisto, kar si zastavljamo oziroma želimo v prihodnje. 

Med drugim je povedal, da je na koncu svoje poklicne poti, vendar 
se mu delo na področju izobraževanja še nikoli ni zdelo tako 
fascinantno kot prav zdaj. Izobraževanje je tako velik izziv, da 
politiki v prihodnje ne bodo mogli več samo govoriti o tem, kako 
pomembno je izobraževanje, hkrati pa pozabiti, da je treba 
zagotoviti tudi ustrezna finančna sredstva, infrastrukturo in orga- 
nizacijo. Politiki bodo preživeli samo, če se bodo te teme resno 
lotili in se ne bodo pustili preveč voditi od vsakokratne stranke in 
če bodo to strategijo tudi udejanili. 

Ko je sklenil svoja načelna razmišljanja, je dodal še dve osebni 
mnenji. Prvič, če hočemo, da bodo na podeželju delovale kmetije, 
bodisi kot intenzivne kmetije ali kot dodatna pridelava ali kakorkoli 
že bodo organizirane, potem tudi politika izobraževanja za 
področje kmetijstva ne sme upoštevati zgolj tega kmečkega vidika, 
ampak mora upoštevati celoten podeželski prostor. To je osrednji 
izziv tako za vse kmetijske šole, za izobraževanje odraslih in za 
izvenšolsko delo z mladimi na podeželju. Kmečki ljudje bodo imeli 
prihodnost samo takrat, če bodo tisti, ki so odgovorni, vedeli, da 
je prihodnost teh kmečkih ljudi vendarle na podeželju. Če pa bi 
oblikovali politiko, namenjeno samo kmetom, bi bila vsaj z vidika 
izobraževanja napačna. 

In drugič. Če bi bili enostranski in bi posredovali samo strokovna 
znanja, pri tem pa zanemarili usposabljanje s socialno in človeško 
komponento, kot temu rečemo, potem bi bili na napačni poti. Samo 
posredovanje znanja je premalo. Ljudi je treba naučiti, kako morajo 
ravnati in se obnašati. 

V Avstriji, pa tudi v celotni Evropski uniji veliko razpravljajo o tako 
imenovanih modelih, modularizaciji v kombinaciji z možnostjo 
prepustnosti po načelu medsebojnega priznavanja. Skratka, če v 
izobraževanju odraslih nekaj ponudijo, potem se to prizna kot del 
formalnega rednega izobraževanja in hkrati se v andragoškem 
izobraževanju priznajo moduli, ki jih morda izvajajo v rednem 
izobraževanju. Štajerski inšpektor za šolstvo mu je potrdil, da 
zdaj usklajujejo ter izboljšujejo šolske programe in učne načrte. 

Prav učne načrte poskušajo veliko bolj prilagoditi, vanje vnesti 
več vsebin, kot so na primer pravno In davčno usposabljanje, 
podjetniško razmišljanje, AOP in pa tuji jeziki. Tako skušajo v 
praksi operativno Izpeljati temeljne opredelitve Evropske unije o 
pospeševanju znanja tujih jezikov. 

Na drugi strani je treba zagotoviti primerljivost posameznih šolskih 
programov poklicnega izobraževanja, drugega izobraževanja in 
medsebojnega priznavanja teh programov. Morda na področju 
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univerzitetnega, visokošolskega izobraževanja najbrž tudi za vas 
ni nezanimivo slišati, da se v Avstriji trenutno razpravlja o tem, da 
bi združili Fakulteto za veterino in Biotehniško fakulteto. Med 
obema fakultetama so namreč določena stična mesta, povezave. 
O združitvi teh dveh fakultet razpravljajo pod geslom "fakulteta - 
življenjska univerza". Razpravljajo tudi o tem, da bi uvedli štiri- 
semestrski študij, kar pomeni, da v Evropo pljuska vpliv bri- 
tanskega in ameriškega šolstva. V Evropi, tudi v Avstriji, so zgradili 
sistem visokih strokovnih šol in imajo tako raznoliko šolstvo, s 
tako raznolikim trajanjem, različnim številom semestrov na 
posameznih visokih ali visokih strokovnih šolah, kar od šest do 
osem, enajst, dvanajst semestrov in še zaključni izpit (baka- 
lavreat), ki ga zdaj uvajajo kot novost. 

V Avstriji razpravljajo o določenih certifikatih, ki jih lahko pridobijo 
na področju izobraževanja odraslih, to je po 80-urnih tečajih, 
povezanih tudi s kmečkim turizmom. Vprašanje je, kako se lahko 
takšno izobraževanje upošteva pri rednem šolanju. 

Izredno zanimivo je delo z mladimi na podeželju. Sestava mlade 
populacije na podeželju kaže, da je danes od 30 % mladih samo 
5 % resnično kmečkega izvora in se ukvarjajo s kmetovanjem. 
Zastavi se vprašanje, kdo naj bi poskrbel za dopolnilno 
izobraževanje te mlade populacije na podeželju. Ali je to kmetijsko- 
gozdarska zbornica ali ministrstvo za kmetijstvo? Kdo? 

Pred leti so v Avstriji ustanovili posebno nepridobitno društvo za 
izobraževanje odraslih. Bil je eden izmed ustanoviteljev in pobud- 
nikov tega društva. Na začetku je bilo zelo veliko nasprotnikov in 
očitkov, kako si sploh dovolijo, da poleg zbornice organizirajo še 
neko nepridobitno društvo z isto dejavnostjo. Zdaj pa v Avstriji ni 
mogoče najti nikogar več, ki bi trdil, da je bila ustanovitev Inštituta 
za kmetijsko pospeševanje - LFI, napaka. Če ga ne bi ustanovili, 
bi ostali nepridobitno društvo, kar pomeni, da Avstrija tudi iz 
Evropske unije ne bi dobila dotacij v višini 60 milijonov avstrijskih 
šilingov na leto. Kajti kmetijsko ministrstvo kot institucija nima 
pravice do takšne dotacije. Zadnji dve leti imajo tako za 
izobraževalno delo na voljo 120 milijonov šilingov. Torej, nauk za 
Slovenijo. Pri vseh načrtih in razmišljanjih morate pomisliti na 
posledice vašega pristopa k Evropski uniji. Zelo pomemben je 
velik kakovosten preskok, ki so ga dosegli v izobraževanju na 
področju kmetijstva in tako postali primerljivi z drugimi podobnimi 
institucijami, ki se ukvarjajo s pospeševanjem, recimo gospo- 
darstva - Inštitut za gospodarsko pospeševanje. 

Menil je, da si na področju kmetijstva in podeželja sploh ne morejo 
privoščiti, da ne bi udejanjali koncepta vseživljenjskega učenja. 
Pred dvema letoma je zvezni kmetijski minister Mollterer pogojeval 
oziroma zahteval sodelovanje na eni strani s kmetijskimi šolami v 
Avstriji, na drugi strani pa s svetovalno, izobraževalno in pospe- 
ševalno dejavnostjo zbornice. Zahteval je torej, da je sodelovanje 
obvezno. Vendar pa se le-to v posameznih zveznih deželah v 
Avstriji različno uresničuje. V Zvezni deželi Štajerski to izvajajo 
zelo zavestno in načrtno. 

Tudi na področju svetovanja se dogajajo velike spremembe. 
Odmikajo se od težišča oziroma od osrednje naloge svetovanja 
in pospeševanja. Iz dveh razlogov. Na eni strani je za to področje 
vedno manj denarja, obenem pa tudi v svetovanju ugotavljajo, da 
je največji kapital oziroma največ, kar lahko kot popotnico dajo 
kmetom, prav to, da jih izobražujejo. Zadnji dve leti izvajajo model 
v obliki delovnih krožkov. Namenjen je kmetom, ki se pravzaprav 
sami med seboj posvetujejo in informirajo, kakšne rezultate so 
dosegli. Pri andragoškem usposabljanju vse bolj vabijo kmete ali 
kmetice, ki se intenzivno ukvarjajo s kmetovanjem, da so 
predavatelji na takih seminarjih. 

Izobraževanje za podeželski prostor, za kmetijstvo, pa ne glede 
na to, ali ste že v Evropski uniji ali ne, je povezano z izjemnim 

izzivom. Ni pomembno, je prepričan, ali je nekdo dejaven v politiki 
ali ne, pomembno je, da smo vsi odgovorni in se te teme zelo 
intenzivno ali kako drugače ofenzivno lotimo. Gotovo je zelo 
preprosto, če nekdo skuša ohraniti doseženi status ali pa 
dosežene pravice. Vendar pa to nikamor ne vodi. Izrecno se je 
zavzemal za sodelovanje med posameznimi organizacijami, pa 
čeprav so med seboj mogoče konkurenti. Gre za pomembno 
stvar: za prihodnost kmečkega prebivalstva in podeželja. In zato 
bi se morali vprašati, kaj je cilj in kaj potrebujemo v prihodnje. Če 
to kombinirate še s kmetijo, ki je ustvarjalka določene dodane 
vrednosti, ste na pravi poti. 
Izobraževanje na podeželju je odvisno od naslednjih točk. Prva je 
pravzaprav vprašanje, ali je politična volja, ki je volja vseh strank 
ali odgovornih ali kakorkoli pristojnih, da se razvija in ohrani 
podeželje kot kulturni prostor. V avstrijski politiki je opaziti željo po 
spremembah, vendar za spremembe ni na voljo ustreznih 
finančnih sredstev. 

Druga točka pa je, če so tiste osebe, ki so dolžne delovati, torej 
uradniki ali uslužbenci, ki imajo določene pozicije, ali direktorji ali 
šefi katerih koli ustanov, že spoznali, da je treba mogoče neke 
utečene stvari opustiti. Poudaril je, da ima veliko razumevanja za 
takšne dileme in razmišljanja. Navsezadnje gre za moč ali nemoč, 
za smisel ali nesmisel sedanjega ali prihodnjega početja. Na koncu 
je menil, da se ne bo moč izogniti novim usmeritvam na področju 
izobraževanja in tudi ne na področju kmetijskega izobraževanja 
in novim usmeritvam pri razvoju podeželja. 

Tone Hrovat se je gospodu Herzogu zahvalil za izredno zanimiv 
uvodni prispevek, v katerem je odprl kar nekaj vprašanj in podal 
kar nekaj misli kot izziv za nadaljnjo razpravo. Dodal je, da je 
državni svet tudi s to okroglo mizo pokazal, da ni le odložilni veto 
glavno orožje državnega sveta, ampak da je tudi taka razprava 
lahko dober prispevek za skupno strategijo vseh resorjev, od 
ministrstva za šolstvo, ministrstva za kmetijstvo, zadružne zveze, 
kmetijske zbornice, centra za kmetijsko izobraževanje in ne 
nazadnje do kmetijskih šol. 

Ervln Kuhar, direktor Kmetijsko gozdarske zbornice, je svojo 
razpravo začel z naslednjim vprašanjem: Kaj misli gospod Herzog 
o perspektivah šolstva za področje kmetijstva v državah, ki 
prihajajo v Evropsko unijo? To so tiste države, kjer je bilo kmetijstvo 
40, 50 let v nekoliko drugačnem položaju. Tudi zato, ker so ga na 
nek način skušali razvrednotiti, ker takšno, kot je bilo pri nas, 
takrat ni bilo perspektivno. In to so naše generacije pač povzele. 
Zdaj imamo kmetijstvo kot nekaj drugorazrednega. Prepričan je, 
da je to eden od vzrokov, da ni večjega zanimanja za vpis v 
kmetijske šole. Podobno razmišljanje je opazil letos tudi na 
Poljskem. Kako to preseči? V Avstriji ali v Nemčiji ima vsak, ki ima 
kmetijo, ki kmetuje, neko kmetijsko izobrazbo. Pri nas tega ni. 
Brez temeljne šolske izobrazbe, ki jo mora dati kmetijska šola, pa 
tudi v kmetovanju ne moremo narediti večjega napredka. Kako 
bomo uspeli naše kmete prepričati, da morajo svoje otroke dati v 
kmetijske šole? In če imamo pri tem v mislih še to, da je naša 
kmetija bistveno manjša in kot taka skorajda neperspektivna, 
moramo narediti še velike strukturne spremembe, preden bodo 
ljudje dojeli, da moramo res imeti otroka tudi šolsko izobraženega. 

Mirko Zorman, Ministrstvo za šolstvo, znanost In šport, je 
ocenil, da je okrogla miza z gostom iz avstrijske Štajerske prišla 
v pravem trenutku, še posebej glede na to, kar se za to področje 
pripravlja v ministrstvu za šolstvo in v drugih institucijah. Morda je 
to tudi spodbuda, da med seboj povežemo nekatere stvari, ki so 
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morda v tem trenutku iz določenih zornih kotov videti kot nekaj 
povsem medsebojno nepovezanega. 

Že dan po okrogli mizi bo ena od širših delovnih skupin 
obravnavala skoraj že končni predlog novih izhodišč za pripravo 
programov poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, 
ki naj bi ga takoj zatem prvič resno obravnaval strokovni svet za 
poklicno in strokovno izobraževanje. Predlog vsebuje taka 
izhodišča, ki bodo omogočala večji vpliv vseh partnerjev, pa tudi 
številna izhodišča, ki jih je navedel že gospod Herzog. 

Drugi del, ki je zelo pomemben, je lani sprejeti zakon o nacionalnih 
poklicnih kvalifikacijah, za katerega je sicer matično Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve, Center za poklicno izobraže- 
vanje pa ima nalogo, da pripravi vsa izhodišča, registracijski 
sistem in vse nadaljnje ukrepe, ki so potrebni za izvajanje in 
uveljavljanje tega zakona. 

Letos smo v Sloveniji razpravljali o memorandumu o vseživljenj- 
skem učenju. Pričakujemo tudi akcijski načrt Evropske unije, ki 
bo še konkretiziral načela, omenjena tudi danes, in za katerega 
ugotavljamo, da pravzaprav potrjuje to, kar smo pri nas v 90. letih 
potrdili v strokovnih izhodiščih za nacionalni program izobraže- 
vanja odraslih, in tudi zaokroža vsa ta področja, o katerih je bilo 
danes govora. Najpomembnejše je prav medsebojno usklajevanje 
kvalifikacij pridobljenih s prakso ali na kakšen drug način - z 
izobraževanjem v krajših tečajih, ki na koncu dajo kvalifikacijo - in 
izobraževalnega sistema, tako da lahko te kvalifikacije v končni 
posledici pripeljejo tudi do formalne izobrazbe, ki pa jo je treba z 
nekimi vsebinami še zaokrožiti. In seveda obratno, da tudi vsaka 
nedokončana izobrazba v formalnem izobraževanju da neko 
poklicno kvalifikacijo in neko vnovčljivo znanje. Menil je, da so to 
ta temeljna načela, ki jih pripravljajo v ministrstvu za šolstvo. Vse 
skupaj je povezal z državnim razvojnim programom, ki sega že v 
obdobje, ko bo Slovenija članica Evropske unije, in računa tudi na 
strukturne in druge sklade, v katere se namerava aktivno vključiti 
tudi ministrstvo za šolstvo. Temeljni pogoj za to pa je, da bi vse 
cilje, ki so si jih zastavili v ministrstvu za šolstvo ali si jih zastavlja 
kdo drug, uresničevali, da se trdno povežemo med seboj, da 
točno opredelimo vlogo in naloge posameznih institucij in potem 
po teh načrtih tudi delamo. 

Vida Hlebec, Kmetijska šola Grm v Novem mestu, je poudarila, 
da se kmetijske šole v Sloveniji v bistvu borijo s precej majhnim 
vpisom in zato večkrat tudi z razmišljanji o tem, ali bodo ostale ali 
pa bo na državni ravni prišlo celo do ukinitve katere od teh šol. 

Zato je vprašala, kako je v Avstriji zamišljena konkretna vloga 
kmetijskih šol, recimo v okviru izobraževanja odraslih. Kot je bilo 
povedano, so ustanovili Inštitut za kmetijsko pospeševanje kot 
neprofitno organizacijo. Ali ta organizacija ali društvo vključuje v 
svoje delo kmetijske šole in koliko konkretno z njimi sodeluje? 
Zanimalo jo je, kolikšen delež delovnega časa, npr. učiteljev, 
strokovnjakov šol, zajema delo v tej instituciji oziroma v izobra- 
ževanju odraslih. Ali se tudi v Avstriji pojavlja problem, recimo 
kadrov v šolah, ali se pojavlja problem celo zapiranja šol? Vse to 
so zelo pomembna vprašanja. V Sloveniji priznavamo, da k 
izobraževanju tako odraslih kot mladine pristopamo na različne 
načine, priznavamo, da si pri tem tudi konkuriramo, pa vendarle 
se postavlja vprašanje, kako sodelovati, da bomo skupaj naredili 
nekaj koristnega, tudi v dobrobit podeželskega prostora. 

Helner Herzog je najprej odgovoril na zadnja vprašanja. Povedal 
je, da so kmetijske šole pod upravo štajerske deželne vlade. Po 
drugi strani pa je pristojna za izobraževanje odraslih in mladih na 
podeželju Kmetijska in gozdarska zbornica. Da pa je sodelovanje 
sploh mogoče, je odvisno predvsem od dejavnikov na vseh teh 

ravneh. Konfliktna področja oziroma različna mnenja niso tabu 
teme, ampak se o njih zelo odprto razpravlja. 

Kako konkretno izgleda izobraževanje v šoli in izobraževanje 
odraslih, je pojasnil z dvema primeroma. Od Evropske unije 
dobimo dotacije, ki pokrivajo približno 83 % stroškov za kmete - 
udeležence tega izobraževanja. Začeli smo akcijo za izobraževanje 
na področju računalništva. Večina kmetijskih šol v Avstriji ima 
zelo dobro računalniško opremo in ljudi, ki znajo posredovati 
znanja o računalniški obdelavi podatkov. Zato povsod, kjer je 
mogoče, izvajamo računalniške tečaje, na kmetijskih šolah ali v 
okviru drugih oblik kmetijskega izobraževanja. Za prostore, kjer 
potekajo ti tečaji, plačamo najemnino. Sodelujejo tudi učitelji iz 
kmetijskih šol, ki so pripravljeni tudi v svojem prostem času 
poučevati. 

Za Štajersko velja, da odklanjamo ločevanje med svetovanjem in 
poučevanjem. Učitelj opravi to delo v svojem prostem času. Prav 
tako poskušamo urediti, da so predavanja, ki jih za odrasle 
organizira zbornica, v kmetijskih šolah. Poleg tega je dogovorjeno, 
da gre z izjemo tistih programov, ki jih organizirajo solventska 
združenja, ponudba takšnih izobraževalnih programov vedno prek 
Inštituta za pospeševanje kmetijstva, kar velja za izobraževanje 
odraslih. Čeprav včasih kakšne stvari tudi ne funkcionirajo, je 
naš osnovni dogovor, da bomo operativno vedno ravnali tako. 

Kar zadeva manjše število oziroma slab vpis učencev v kmetijske 
šole, je v Avstriji drugače. Zadnji dve, tri leta ugotavljamo, da 
imamo več kandidatov za srednje kmetijske šole, kot smo jih 
imeli prej. Ugotavljamo zanimiv trend, da se povečuje vpis na 
šolah v središčih, recimo v Gradcu, manjši pa je vpis v šolah, ki 
so nekoliko bolj oddaljene ali pa bolj proti slovenski in madžarski 
meji; skratka šole na obrobju imajo manjši vpis. 

Kot enega pozitivnih primerov je opisal avstrijski projekt 
kmetijskega podjetja. Gre za kmečko družino, gre za štiristopenj- 
sko izobraževanje v skupnem številu 120 ur. Na področju 
izobraževanja odraslih želimo letos zajeti tiste ljudi, ki so dejavni 
v zbornici, poskušamo pa zajeti tudi tiste, ki so dejavni kot 
funkcionarji na področju kmetijstva; tako sedijo skupaj s kmeti v 
tem programu, torej v istih šolskih klopeh tudi direktorji kmetijskih 
šol in drugi odgovorni. 

V zvezi z ugotovitvami, da v Sloveniji manjka učencev za kme- 
tijske šole oziroma da ni toliko interesa za izobraževanje na kmetih, 
je poudaril, da je treba že vnaprej vedeti, da se bo samo za dolo- 
čen odstotek programov, ponujenih za izobraževanje odraslih ali 
pa sploh šolskih programov, našel ustrezen odziv, interes. 

Po podatku za Štajersko se približno 30 % kmetov izpopolnjuje 
prek izobraževalnih programov, ki jih ponuja Kmetijska in gozdarska 
zbornica. Konkurenca je seveda izjemna in tudi agresivna, če 
vemo, da sodi v ta krog tudi televizija in celo lovska združenja. 

Če hočemo ta problem sploh rešiti, potem moramo razviti več- 
plastno in raznovrstno strategijo. Začel je pri denarju. Če se izo- 
braževanje odraslih ne subvencionira v taki meri, kot je to v 
primeru njihovih računalniških tečajev, potem kmečkega 
prebivalstva sploh ni mogoče zajeti v to izobraževanje. 

Sodelovanje med kmetijskim izobraževanjem in kmetijskim 
svetovanjem, kakorkoli sta različni njuni nalogi, je nekaj, kar je 
neizogibno nujno. Tako je v Avstriji izobraževanje mladih urejeno 
in poteka v okviru Kmetijske in gozdarske zbornice. Pa vendar 
vse te izobraževalne programe izvajajo na kmetijskih šolah, kjer 
hkrati lahko pridobivajo interesente in delajo reklamo zase. 

Skratka, vse teče interaktivno v tej povezavi. To je proces zbliže- 
vanja, približevanja in vzajemnega sodelovanja. To je nekaj, kar 
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se počasi gradi in traja dolgo časa. In tudi z vašo novo Kmetijsko 
gozdarsko zbornico ste ustvarili novo strukturo, ki jo je treba 
razvijati. 

V zvezi s predstavljeno dejavnostjo slovenskega ministrstva za 
šolstvo je dejal, da v Avstriji pogrešajo od njihovega šolskega 
ministrstva določene statistične podatke, ki bi jim povedali, kakšno 
je sploh kmetijsko poklicno izobraževanje. 

Poleg vsebinskega sodelovanja ali priznavanja medsebojnih 
kvalifikacij je zelo pomembna tudi izmenjava informacij med 
posameznimi resorji. Uporabiti je treba vse kanale, vse poti, ki so 
vam na voljo, da bi kmečko prebivalstvo, kmete usmerili v 
izobraževanje; tudi, če to pove župnik. 

Treba je pridobiti tudi vse ostale segmente družbe, da se bodo 
zavzemali za izobraževanje kmečkega prebivalstva, in prav pri 
tem imajo izredno pomembno vlogo kmetijsko - gozdarske 
zbornice. Skrivnost uspeha v Avstriji je, da je znala pridobiti 
ustrezne subvencije tudi iz Evropske unije, in v tem, da je 
organizirala Kmetijsko in gozdarsko zbornico, ta pa ima dobro 
strukturo. Tudi v Sloveniji je velikega pomena, da ste končno 
organizirali kmetijsko in gozdarsko zbornico, čeprav jo morda 
nekateri gledajo postrani. To je tisti instrument, ki vam bo pomagal 
pridobiti ustrezne dotacije za ta namen iz Evropske unije. 

Marina Vesellč, Živilska šola v Mariboru, je avstrijskega gosta 
vprašala, ali je razumela prav, da so mladi zaposleni v Kmetijski in 
gozdarski zbornici in na ta način sodelujejo pri povezovanju in 
animaciji za izobraževanje mladih kmetov. Zanimalo jo je, koliko 
kmetijskih šol imajo na Štajerskem ter kakšen je odstotek vpisa v 
te šole. 

Imela pa je še vprašanje za gospoda Kuharja, in sicer, koliko mla- 
dih, neposredno s kmetije, je zaposlenih na Kmetijsko gozdarski 
zbornici. 

Vlado Schlamberger, Kmetijsko gozdarska zbornica Sloveni- 
je, je poudaril, da je čas za tovrstno okroglo mizo resnično zelo 
aktualen. Menil je tudi, da v Sloveniji premalo gledamo naprej in da 
bi morali biti pripravljeni na izzive, s katerimi se bomo srečevali. 

Ko smo v Sloveniji ustanovili kmetijsko svetovalno službo, smo 
se zavedali pomena sodelovanja s šolstvom za področje kmetijstva 
in smo na kmetijski šoli imeli tudi oddelek za kmetijsko svetovanje. 
Vendar te relacije niso bile posrečene in zadeve so razvodenele, 
bolj zaradi samih ljudi kot zaradi interesov. 

Uspešnejša je višja raven; na specialistični ravni imamo v Mariboru 
nekaj profesorjev, ki so tudi svetovalci specialisti in so pri tem 
delu zelo uspešni. 

Šolstvo je sistem, ki se zelo počasi spreminja. Samo če pogledamo 
kadre, ki jih potrebuje naša služba, pa sistem izobraževanja na 
fakulteti pa programe, vidimo, da so zadeve v velikem razkoraku. 
Za delo v kmetijski svetovalni službi moramo ljudi usposabljati; to 
usposabljanje smo organizirali pred leti. Imeli smo približno trinajst 
tečajev po sto ur z vsebinami, ki jih je nakazal gospod Herzog. Na 
teh tečajih ni poudarek na strokovnih znanjih, ampak gre za delo 
z ljudmi in za ljudi. Poudarek je na svetovalnem pristopu, tako da 
so se udeleženci naučili veščine svetovanja, torej veščine dela z 
ljudmi. 

Paradoks pa je, da naša služba tega, da deluje kot svetovalna, 
nima plačanega. Denar dobivamo samo za plače in materialne 
stroške. Da je paradoks še večji, moramo vsak tolar, ki ga 
zaslužimo, vrniti v Integralni proračun, ker smo financirani iz 

proračuna. Smo v položaju, v katerem je naše profesionalno delo 
omejeno. 

Gospod Herzog je nakazal smer, v katero gre svetovanje. ,V 
bistvu se svetovanje umika iz pospeševanja. Drugod se je to 
področje precej privatiziralo, pri nas pa je še vedno nek podaljšek 
kmetijske politike, ki je seveda zelo učinkovit, še posebej pri 
določenih nalogah, ki jih moramo izvajati pri pospeševanju. Tako 
se naši svetovalci po mesec, dva ukvarjajo s sušo, s popisi in 
podobnim. To bo morala naša država tudi institucionalno rešiti. 
Ločiti bomo morali določene aktivnosti. 

V nadaljevanju je opisal vlogo svetovalne službe v sistemu 
kmetijskega izobraževanja, v povezavah s šolstvom in raziska- 
vami. Še vedno smo borci za eksistenco in vsak si je nekaj 
priposestvoval in to varuje. Na to je opozoril tudi naš gost. Pozval 
je prisotne in tiste, ki jih ni - pogrešal je predstavnike fakultet - da 
bi le pogledali naprej, in če ne drugega, da bi se vsaj začeli 
pogovarjati o skupnih interesih. Kpj lahko se nam zgodi to, kar se 
dogaja v Nemčiji, ko je kmetijstvo postalo, po prispodobi profesorja 
Hoffmana, dojenček z vodeno glavo. Institucije so namreč zelo 
razvite, kmetov pa je vedno manj. 

Pri nas to opažamo pri vpisu v šole. Če ne bomo naših učnih 
programov naredili zanimivih, jih posodobili in jih tudi v bistvu 
poskušali uskladiti s časom in s potrebami, ki jih imamo, ne glede 
na to, da ponudimo tudi mogoče dva poklica ali pa da ponujamo 
kmetijstvo kot dopolnilen poklic, bomo torej na istem, kot so v 
Nemčiji. Vse te spremembe bomo morali izpeljati; samo šolstvo 
tega ne bo zmoglo, prav tako pa tudi ne sama svetovalna služba. 
To pomeni, da bomo morali ta razgovor nadaljevati in poskusiti 
začrtati razvoj za pet, deset let in se tega držati. 

Na koncu je vprašal, kako imajo v Avstriji rešen problem mojstr- 
stva. V Sloveniji se s tem problemom soočamo in upali smo, da ga 
bo rešila zbornica, da bomo tudi ta naziv institucionalizirali in tako 
morda dali kmetom, ki bi to radi dosegli, spodbudo za dopolnilno 
izobraževanje. 

Štefan Smodiš, ravnatelj STednje kmetijske šole Iz Rakičana, 
je poudaril, da je kmetijstvo ena najzahtevnejših gospodarskih 
panog. Iz tega tudi sledi, da je izobraževanje zelo zahtevno. Ob 
obisku nekaj šol v Avstriji mu je bilo zelo všeč sodelovanje na 
področju regij in med ministrstvi. Tudi mi bi želeli tako uspešno 
reševati probleme in zato so njihove izkušnje zelo dragocene. 

Predvsem si želim, je dejal, da bo naša država postavila pravo 
kmetijsko politiko. Najprej pa moramo vedeti, kaj želimo z našim 
kmetijstvom doseči v našem ali pa v evropskem prostoru. In na 
tako postavljene cilje moramo naravnati tudi izobraževalni sistem, 
ki bo potekal na različnih ravneh. Pri tem je treba upoštevati 
določeno specifiko naših šol, ki se kaže v velikosti skupin, 
praktikuma, opravljamo tudi del proizvodnje, potem je tu prevelika 
centralizacija odločanja, tako da zelo težko uresničimo dobre 
predloge ali zastavljene akcije. 

Pri nas pogreša določene sistemske rešitve, ki bi bile bolj učinko- 
vite in bolj praktične tudi v povezavi z novo institucijo, kot je 
Kmetijsko gozdarska zbornica. 

Gospoda Herzoga je prosil za podrobnejšo obrazložitev sodelo- 
vanja šolskega in kmetijskega ministrstva v Avstriji, mogoče za 
področje srednjega Izobraževanja ali pa tudi fakultet. 

Eva Čeč, Srednja gozdarska In lesarska šola v Postojni, je 
predstavila sodelovanje šole z Zavodom za gozdove Republike 
Slovenije pri izobraževanju odraslih - lastnikov gozdov. Že od 
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leta 1994 imajo v Postojni izjemno sodelovanje z zavodom. Eni 
brez drugih tega izobraževanja v taki obliki zagotovo ne bi mogli 
izpeljati. Program smo pripravili skupaj, vso logistiko pridobivanja 
kmetov, lastnikov gozdov za izobraževanje so izvedli revirski 
gozdarji, torej tisti, ki so kmetu najbliže. Srednja šola pa je to 
izobraževanje izpeljala. 

V teh letih so prehodili vso Slovenijo. Ko so zadnjič delili spričevala 
oziroma nekakšne, sicer neuradne, certifikate, saj ti pri nas še ne 
veljajo, so bili kmetje pa tudi izvajalci izjemno zadovoljni. Ko so 
opazili, da se je tehnika dela teh ljudi, ki so bili mogoče že tretjič na 
tečaju, izjemno izboljšala, so si lahko rekli, da so največ naredili s 
tem, da so kmetje začutili, da ne morejo iti v gozd v kakršnikoli 
opremi. Opremljenost teh ljudi je bila sedaj na bistveno višji ravni, 
kot je bila recimo leta 1994, ko so te tečaje začeli. Torej, da se 
sodelovati in to sodelovanje bodo v Postojni nadaljevali tudi s 
Kmetijsko gozdarsko zbornico. 

Tomaž Geršak, Srednja agroživilska šola v Ljubljani, je vpra- 
šal, ali imajo v Avstriji zakonsko urejeno, da se morajo v kmetijstvu 
izobraževati dediči oziroma nasledniki kmetij zato, da sploh lahko 
postanejo kmetje. 

Naše kmetijske šole, ki jih gospod Herzog verjetno pozna, so 
dobre šole, so lepe in opremljene šole, so primerljive z avstrijskimi 
šolami. Pa vendar je njihov največji problem prav tisto, kar je dejal 
gospod Herzog: "Kaj je učitelj brez dijakov"? Pri nas je največji 
problem pomanjkanje dijakov. Imamo kmetijsko - gozdarsko 
zbornico, sledimo evropskim zakonom, na ministrstvu za šolstvo 
gredo v to smer. Marsikaj, kar že je v Evropi, lahko prevzamemo, 
vendar, brez dijakov ne bo šlo nikamor. 

Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, je 
glede na informacijo, da v Avstriji narašča vpis v kmetijske šole, 
vprašala, če za tem stojijo kakšni konkretni ukrepi države in ali je 
mogoče lahko razlog tudi večja populacija. Zanimalo jo je tudi, ali 
se povečuje vpis otrok iz kmečkih družin tudi v druge smeri 
izobraževanja, ne samo v kmetijske. 

Marijan Pogačnik, Srednja biotehniška šola v Kranju, je opozoril 
še na en vidik problema, ki se pojavlja pri vpisu. Kmetijske šole 
bodo v prihodnosti odigrale zelo pomembno vlogo za izobraževanje 
ljudi na podeželju, ki potrebujejo dobro izobrazbo. Vendar je prob- 
lem teh mladih na podeželju, ki bi se šolali v tej smeri, zelo nizka 
samopodoba. Kmetijstvo sami obravnavajo kot manjvredno 
dejavnost in zato se tudi pogosto odločajo za druge poklice, ki so 
v družbi bolj cenjeni. Zavzel se je, da bi vsi, ki delajo za kmetijstvo 
in v kmetijstvu, naredili mnogo več na tem področju. Ta nizka 
samopodoba je prisotna tudi pri kmetijskih strokovnjakih, ki niso 
prepričani v svoje delo. In to nehote potem prenašajo na mlade. 

Prav tako je zelo pomembno to vrednotenje dela tudi pri gospo- 
darjih kmetij, ki naj bi sinove pošiljali na te šole. In to je eden izmed 
zelo pomembnih vzrokov, ki ga moramo v prihodnje upoštevati. 

Vsi kmetijski programi so v glavnem prenovljeni, so zanimivi, 
vendar pa je opremljenost in sama kakovost oziroma raven opre- 
me ter drugih didaktičnih sredstev teh šol pogosto zelo slaba. 

Helner Herzog je v nadaljevanju komentiral razpravo in odgovoril 
na vprašanja udeležencev okrogle mize. 

Najprej je spregovoril o financiranju svetovalne službe in zbornice. 
Skoraj 17 % njihovih stroškov plačajo kmetje, to velja a Štajersko, 
okoli 450 milijonov na leto. 25 % potrebnega denarja zaslužijo s 

tečaji ali s kotizacijo za razne seminarje in tečaje. Ostalih 60 % pa 
pokrivajo iz donacij ali dotacij, ki jih namenjata zveza in dežela, 
saj sta jim prav oni postavili določene svetovalne naloge, ki jih 
operativno opravlja ta zbornica. 

V Sloveniji ste na začetku vzpostavljanja strukture kmetijske 
zbornice, v Avstriji pa smo trenutno v fazi preobrazbe. Prav 
gotovo pa v Avstriji niti zveza niti dežela ne bosta povečali svojega 
deleža, zveza ga bo verjetno celo znižala. Tudi financiranje Kme- 
tijske in gozdarske zbornice ni več tako zanesljivo. Če hočemo 
ohraniti število zaposlenih svetovalcev, moramo najti nove vire 
prihodkov. Politika zbornice bo šla verjetno v dve smeri. Najbrž 
bodo morali večji, tako imenovani osnovni prispevek plačati kmetje. 
In drugo, za svoje storitve bomo verjetno zahtevali tudi določeno 
plačilo. Vsekakor pa bomo s tem uspeli samo, če bomo zares 
sposobni ponuditi kar najbolj kakovostno svetovalno delo, 
izobraževalne programe in druge storitve. Torej, dober produkt. 

Po drugi strani pa je tako, da smo na teh področjih pospeševanja 
oziroma subvencioniranja pravzaprav podaljšana roka politike. 
Kako se bo rešil ta gordijski vozel, ne morem napovedati. 

Oblike izobraževanja morajo biti subvencionirane oziroma pospe- 
ševane. Zanimivo pa je, da je prav na tem področju opaziti vse 
večjo pripravljenost kmetov, da dober program tudi plačajo. 

Glede izobraževanja mojstrov obstaja na deželni ravni zakon. V 
deželnem zakonu je zapisano, da je ta kvalifikacija mojstrska in 
da je za pridobitev te kvalifikacije mojstra pristojna Kmetijska in 
gozdarska zbornica. V Avstriji poznamo dualni sistem. Na eni 
strani imamo poklic iz kmetijskega in na drugi strani iz poklicnega 
izobraževanja. To je dober sistem, vendar je lahko uspešen samo, 
če šola in zbornica dobro sodelujeta. 

Pri izobraževanju za pridobitev mojstrskega naziva je skoraj 1/3 
učiteljev in učiteljic iz kmetijskih šol, 1/3 jih prihaja iz zbornice, kot 
učitelje pa vključujejo tudi kmete same. Če namreč kmetom, ki so 
šli skozi izobraževanje, posredujejo ustrezna metodična in 
didaktična znanja, potem so na takih seminarjih in tečajih veliko 
bolj verodostojni in jih udeleženci bolje sprejemajo. 

Nisem seznanjen, kako je z dualnim sistemom v Sloveniji. Sam 
ga zelo visoko cenim, veliko bolj kot pa samo splošno, teoretično 
izobraževanje. 

V zvezi z vprašanjem mladih v Kmetijski in gozdarski zbornici je 
dejal, da imajo tudi organizacijo mladih - Štajerska mladina. Verjetno 
je to največja ali druga največja mladinska organizacija na 
Štajerskem. Ima od 10.000 do 15.000 članov. Negujemo jih, kajti 
prepričani smo, da je v tem številu zelo velik odstotek nekmečke 
mladine, kar je najboljša reklama za kmetijstvo. 

V razpravi je bil izpostavljen tudi problem slabe samopodobe 
kmečke oziroma podeželske mladine. Lahko rečem, da je tudi na 
Štajerskem enako. Starejši imajo navado reč: "Mojim otrokom naj 
gre bolje kot meni". In potem se kvalificirajo za pomožne delavce 
ali pa frizerke. S tem ne želim reči kaj slabega o teh poklicih, 
ampak se vprašam, v čem jim je pa bolje, kot bi jim bilo, če bi ostali 
v kmetijstvu? 

Mislim, da bomo propadli, je dejal, če nam ne bo uspelo pri mladih 
ljudeh na podeželju dvigniti samozavesti. To pa lahko storimo 
samo s šolskim izobraževanjem, prek dela z mladimi in z 
izobraževanjem odraslih. 

Strinjal se je s tistimi, ki kmetijstvo ocenjujejo kot eno najzahtev- 
nejših gospodarskih dejavnosti sploh, zelo raznoliko in povezano 
z zelo različnimi odgovornostmi. Politika mora na koncu povedati, 
kaj želi; najbrž je v interesu družbe, da ima tudi kmečko prebi- 
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valstvo. Toda, če kmetje ne bodo več hoteli biti kmetje, potem je 
čisto vseeno, kaj hoče politika in kaj hoče družba. Jih pač ne bo. 
In tu smo na vrsti mi, da opravimo svojo izobraževalno nalogo. 

V Avstriji se o tem, ali se odloča preveč centralno, ali je treba 
odločanje prenesti na regije, prerekamo in razpravljamo, odkar 
obstajamo. Vendar tisti, ki hočemo, da so stvari bolj regionalno 
urejene, sedimo na krajši veji. Menil je, daje Slovenija na boljšem. 
Slovencev je namreč dva milijona, to je približno toliko oziroma 
malo več kot ima prebivalcev Zvezna dežela Štajerska. Torej, v 
Sloveniji se odloča tako, kot se približno odloča na področju regije 
v Avstriji, kjer imajo še zvezno raven. 

Prijetno ga je presenetila informacija o projektu izobraževanja 
lastnikov gozdov. Dejal je, da je čisto vseeno, kdo izvaja izobra- 
ževanje odraslih, pomembno je, da se izvaja. In če tisti, ki so 
odgovorni za izobraževanje, bodisi na ministrstvu za šolstvo ali 
ministrstvu za kmetijstvo, ne bodo spoznali, kako pomembno je 
izobraževanje, ali pa tisti, ki so dolžni to operativno izvesti, ne 
bodo spoznali, kako pomembno je to izobraževanje za kmetijstvo, 
bo kmetijstvo propadlo. 

Nekdo me je vprašal, ali v Avstriji obstaja kakšna zakonska 
podpora za to, da se ljudje izpopolnjujejo. Zakon sam ne daje 
kakšne posebne podpore, toda minister za kmetijstvo se je za to 
izrazito opredelil v svojih izjavah. Ob tem je še enkrat spomnil na 
subvencije Evropske unije za izobraževanje odraslih. Pomembno 
pa je vedeti, da je subvencija pogojena s plačilom države 
prejemnice. Če država ne plača svojega deleža, potem tudi Bruselj 
ne primakne druge polovice. 

Tudi za izboljšanje samopodobe, podobe o lastni vrednosti in 
vrednosti kmetijstva kot dejavnosti je našel nasvet in ga ponazoril 
s konkretnim primerom izpred nekaj let. Še pred tem pa je poudaril, 
da mora biti za kaj takega pripravljena celotna družba in kot taka 
tudi nekaj storiti. 

Neka politična stranka je pred desetimi ali petnajstimi leti na 
Štajerskem pripravila kampanjo in razobesila plakate. In odkar je 
videl tiste plakate, skuša vedno znova spodbuditi kmetijske 
ministre za podobno akcijo. Kot človek iz mesta, ne s podeželja, 
je bil ob pogledu na plakate globoko presunjen, celo pretresen. V 
ozadju je bila kmečka pokrajina, v sredini pa hlebec kruha, vendar 
je manjkala četrtinka. To pa zanj še danes pomeni, da imamo z 

vidika kmetijstva dolžnost povedati družbi, kaj bo izgubila, če ne 
bo več kmetov. 

Za konec je povedal zgodbo nekega štajerskega pesnika, ki je 
zelo poučna in jo vedno pove ob sklepu takih srečanj. To je zgodba 
o Rabiju, simbolni figuri za politika, gospodarstvenika ali za nekoga, 
ki ima popolno oblast in ima vedno prav. Na drugi strani je učenec, 
ki ga to moti in se vedno jezi. Zato je začel razmišljati, kako bi 
Rabija spravil v položaj, da ne bi imel prav. Naredil je načrt. V dlan 
bo vzel metuljčka, dlan zaprl in vprašal Rabija: "Ali ta metuljček 
živi ali ne živi"? Če bo Rabi rekel ne, metulj je mrtev, potem bo 
odprl dlan in metuljček bo odletel. Če pa bo Rabi rekel, seveda, 
metulj živi, bo pest stisnil in metuljčka uničil. Metuljček bo mrtev. 
Šel je do Rabija in ga vprašal: "Ali metuljček v moji roki živi ali je 
mrtev"? Rabi je odgovoril takole: "Ali ta ideja, ta predstava, ta želja 
živi ali ne, je v tvoji roki". 

In to je nauk, je poudaril, ki mu pomeni skoraj življenjsko filozofijo. 
Namreč, ali bo sistem, o katerem smo govorili na okrogli mizi, od 
šole do svetovanja zaživel, ali bo imel prihodnost in kakšno, je 
skoraj v celoti v naših rokah. 

Tone Hrovat se je v imenu vseh zahvalil gospodu Herzogu. 
Poudaril je, da je s svojim poznavanjem problematike in s svojimi 
bogatimi izkušnjami obogatil dan pa tudi čas, ko bomo delali načrte 
za naprej. Tudi sam ni vedel, da so pripravili to okroglo mizo v tako 
aktualnem trenutku, prav v času, ko na ministrstvu za šolstvo 
pripravljajo strategije programov. Prav tako je pomembna za 
Kmetijsko gozdarsko zbornico. Sodelovali ste vsi, ki imate v rokah 
metuljčka življenja našega izobraževanja na področju kmetijstva. 
Prepričan sem, da bodo nasveti in izkušnje gospoda Herzoga 
padle na plodna tla. 

Poudaril je, da pripravljajo strategijo sodelovanja vseh dejavnikov 
na tem področju. Sodelovanje moramo spodbujati in ga nadaljevati 
tam, kjer že obstaja, s podporo vseh institucij in oblasti. Le tako 
bodo informacije vsebinske in organizacijske narave iz različnih 
institucij, iz različnih polov oblasti usklajene prišle na podeželje do 
uporabnikov - kmetov in vsi skupaj bomo dosegali boljše rezultate. 
Izrazil je prepričanje, da je k temu prispeval tudi državni svet, in 
predlagal, da podobne razgovore še ponovijo, tudi skupaj z 
gospodom Herzogom, ki je vedno dobrodošel sogovornik. 

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