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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 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o gozdnem 
reprodukcijskem materialu - hitri postopek   

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 46. seji, 
dne 7.5.2002, obravnavala predlog zakona o gozdnem reprodu- 
kcijskem materialu (EPA 497-111), ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada 
Republike Slovenije. 

V predstavitvi so predlagatelji zakona poudarili, da predlagani 
zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je potrebno sprejeti v procesu 
prevzemanja pravnega reda EU. Republika Slovenija je v poga- 
jalskih izhodiščih prevzela obveznost, da bo uskladila svojo zako- 
nodajo na področju pridelovanja in trženja gozdnega reprodukcij- 
skega materiala. 

Zaradi družbenih sprememb v Republiki Sloveniji ter neskladnosti 
z mednarodnimi normami in standardi ter spremenjene organizi- 
ranosti gozdarstva po letu 1994, je potrebno spremeniti predpise, 
ki urejajo področje pridelovanja in trženja semena in sadik 

gozdnega drevja tako, da se to uredi v samostojnem zakonu. 

Gozdni reprodukcijski material zajema semenski material, dele 
rastlin in sadilni material tistih drevesnih vrst, ki so pomembne za 
gozdarstvo in se uporabljajo pri obnovi gozdov s saditvijo in setvijo, 
pri pogozdovanju ter snovanju in vzdrževanju plantaž gozdnega 
drevja ter trajnih zaščitnih pasov. 

Komisija je predlog zakona podprla, saj ocenjuje, da predlog 
zakona sledi že dosedanji praksi, hkrati pa varuje oziroma ščiti 
lastnike gozdov. Opozarja pa pred nevarnostjo uporabe gensko 
spremenjenih semen in sadik gozdnega drevja, saj je tudi 
gozdarstvo podvrženo ekonomski logiki. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

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

materialu kmetijskih rastlin - hitri postopek 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 46. seji, 
dne 7.5.2002, obravnavala predlog zakona o semenskem mate- 
rialu kmetijskih rastlin (EPA 518-111), ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v obravnavo in sprejem predložila Vlada 
Republike Slovenije. 

Po zagotovilu predlagateljev zakona predstavlja predlagani zakon 
pravni okvir za nadaljnjo uskladitev nacionalne zakonodaje z 
direktivami in drugimi pravnimi akti EU na področju pridelave in 
trženja semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

Predlog zakona prinaša mednarodno primerljivo sistemsko uredi- 
tev pridelave, priprave za trženje in samega trženja semenskega 
materiala v Republiki Sloveniji, ki omogoča usklajeno in učinkovito 
izvajanje nalog in obveznosti z namenom zagotoviti na trgu 
kakovosten semenski material kmetijskih sort rastlin, ki so prilago- 
jene slovenskim agroekološkim razmeram in ki dajejo kakovostne 
in stabilne pridelke, ob čim manjši uporabi sredstev za varstvo 

rastlin in drugih kemikalij. Namen predloga zakona je zlasti 
pospeševanje gospodarne kmetijske pridelave, ohranjanje biotske 
raznovrstnosti ter varstva okolja. 

Komisija je predlog zakona podprla; ugotavlja pa, daje v predlogu 
zakona novost dodatno preizkušanje sort za pomembnejše vrste 
kmetijskih rastlin v Republiki Sloveniji, kar bo povzročilo dodatne 
stroške, ki jih bo v končni fazi plačal potrošnik. Kvalitetno seme je 
dražje, zato je poraba takšnega semena v zadnjih letih v upadanju. 
Tega problema se je potrebno zavedati in spodbujati uporabo 
kakovostnega semena; zato bi se priporočena sortna lista morala 
financirati v okviru javne kmetijske službe. Predhodno je potrebno 
ugotoviti, katerim sortam rastlin je potrebno dati prednost, zato je 
temu področju pri pripravi podzakonskih aktov potrebno nameniti 
vso pozornost. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk. 

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

zakona o odlikovanjih Republike Slovenije - hitri postopek .  

Komisija za politični sistem je na 70. seji, dne 13. 5. 2002, mu zboru Republike Slovenije po hitrem postopku predložila v 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona obravnavo skupina poslancev (prvopodpisani Zmago Jelinčič 
o odlikovanjih Republike Slovenije (EPA 486-III), ki ga je Državne- Plemeniti). 



V razpravi so člani komisije ugotovili, da predlog zakona ne 
konkretizira posledic in izvedbe predlagane določbe 9. člena. Že 
po ustavi Republike Slovenije je le z zakonom mogoče predpisati 
način uresničevanja človekovih pravic in svoboščin, kamor lahko 
štejemo tudi predlagane pravice in privilegije, ki bi jih imeli prejemniki 
redov. Zato privilegijev in morebitnih finančnih nadomestil ni mogoče 
urejati s podzakonskim aktom, kot je odlok vlade, ampak jih mora 
natančno določiti zakon. 

Člani komisije so poudarili, da zaradi odsotnosti predstavnikov 
predlagatelja zakona niso dobili ustreznih pojasnil glede uteme- 
ljenosti hitrega postopka in materialnih posledic zakonskega 

predloga. Zanima jih tudi stališče vlade do zakonskega predloga 
in ali bo tudi predsednik republike, ki odlikovanja podeljuje, izrekel 
mnenje o predlaganih spremembah. Komisija je izrecno opozorila 
na neustreznost hitrega postopka sprejemanja zakona, ki je brez 
tehtne utemeljitve, saj zakonski predlog prinaša tudi materialne 
posledice. 

Komisija je soglasno sklenila, da zakonskega predloga ne more 
podpreti. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

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

zakona o pravdnem postopku (EU) - prva obravnava 

Komisija za politični sistem je na 70. seji, dne 13. 5. 2002, 
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o pravdnem postopku (EU) (EPA 507-III), ki ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije predložila v prvo obravnavo Vlada 
Republike Slovenije. 

Predstavnik predlagatelja, gospod Hinko Jenull z Ministrstva za 
pravosodje, je predstavil predlagane dopolnitve zakona, ki predvi- 
devajo uvedbo poravnalnega naroka za mirno reševanje sporov 
in aktivnejšo vlogo sodnika po koncu postopka na prvi stopnji. 
Podal je tudi pregled sprememb določb o vračanju na splošno in 
vračanju revizije v odgovor državnemu tožilcu. 

Člane komisije je zanimalo, kako bodo v zakonu nadomeščena 
pooblastila državnega tožilca v zadevah, pri katerih ni možnosti 
za izredna pravna sredstva pred vrhovnim sodiščem, kot so na 
primer zemljiškoknjižne zadeve, izvršilne zadeve, vprašanja sod- 
nega registra in drugo. Gospod Jenull je pojasnil, da ta vprašanja 
in z njimi povezano vlogo državnega tožilca predlagatelj še 
primerjalno pravno preučuje in bo predmet sprememb zakona o 
pravdnem postopku v naslednji fazi. 

Člani komisije so v razpravi izrazili dvom, da bi alternativno 
reševanje sporov kot ukrep, ki bi lahko prispeval k razbremenitvi 
sodišč in s tem k zmanjševanju sodnih zaostankov, občutno 
vplivalo na stanje v pravosodju. Tudi večina sprememb določb o 

organizaciji sodišč, postopkih, mandatu sodnikov in njihovih plačah 
ter uvedba instituta vročevalca še ne prinaša želenih rezultatov. 
K pospešitvi sodnih postopkov bi bolj prispeval učinkovit mehani- 
zem uveljavljanja odgovornosti tistih, ki zavlačujejo posamezne 
postopke. 

Člani komisije so opozorili na previdnost pri vključevanju instituta 
mirnega reševanja sporov; osnovno načelo civilnega prava na- 
sploh je avtonomija strank, zato se mora sodišče vzdržati preve- 
likega poseganja v njihove odločitve. Odločitev za poravnalni narok 
mora ostati v izključni avtonomiji strank, brez pritiska s strani 
sodnika, biti mora torej prostovoljna in soglasna. 

Predlagatelju člani komisije svetujejo kritičnost pri presajanju tujih 
pravnih institutov v domače pravo in poudarjajo, da je pri tuji 
ureditvi nujno upoštevati tudi praktične rezultate, ki jih prinaša, 
saj se na primer tudi nemška sodišča srečujejo s sodnimi zao- 
stanki. 

Člani komisije so tudi opozorili, da predlagana sprememba bistvene 
dileme ne rešuje, saj glede plačila takse kot pogoja odkazuje na 
poseben zakon, hkrati pa že zdaj v postopku male vrednosti za 
dopustnost pritožbe zahteva, da je taksa plačana. 

Komisija je z navedenimi pripombami predlog zakona podprla. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims. 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o invalidskih organizacijah 

- druga obravnava    

Komisija za družbene dejavnosti je na 54. (6. korespondenčni) 
seji, dne 8.5.2002, obravnavala predlog zakona o invalidskih 
organizacijah (EPA 615-111), ki ga je v obravnavo Državnemu 
zboru Republike Slovenije predložila Vlada Republike Slovenije. 

Komisija je v celoti povzela uvodno besedilo kot tudi konkretne 
pripombe, ki jih je pripravil Svet invalidskih organizacij Slovenije in 
predlaga Odboru državnega zbora za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide, da konkretne pripombe sprejme kot 
svoje amandmaje. 

Komisija se strinja z naslednjimi uvodnimi stališči: 
- predlog zakona je v tehničnem smislu kratek in pregleden, 

njegove vsebinske sestavine pa so jasno in strokovno oprede- 
ljene, 

zelo razumljivo so opredeljena področja delovanja invalidske 
organizacije, določila o reprezentančnosti so pomembna no- 
vost, posebni računovodski standardi bodo zavarovali inva- 
lidske organizacije pred neosnovanimi očitki, 

- določbe o premoženju to varujejo pred nenamensko uporabo 
in dolgoročno urejajo lastninska razmerja glede uporabe 
javnega denarja pri invalidskih organizacijah, 
urejen je tudi odnos med samimi invalidskimi organizacijami 
glede medsebojnega civilnega dialoga ter tega dialoga z 
državnimi in drugimi institucijami, 

- zakon skratka prinaša rešitve, ki pomenijo urejanje družbe- 
nega in ekonomskega statusa po načelih pravne države, 
vse skupaj pa je v skladu z Madridsko deklaracijo, katera 
nakazuje vizijo razvoja na področju odnosa družbe do 
invalidov v Evropski uniji. 
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Komisija podpira tudi naslednje konkretne pripombe: 

K 4. členu 

V 4. členu naj se doda nov 3. odstavek, ki se glasi: 

"Da se omogoči redno organizirano obravnavanje vprašanj in 
ukrepov, ki se nanašajo na invalidsko varstvo in drugih zadev, ki 
so pomembne za življenje invalidov v Republiki Sloveniji, se 
ustanovi Svet Vlade Republike Slovenije za invalide. Sestava Sveta 
odraža enakopravno zastopanost in soodgovornost invalidov, 
predstavnikov izvršilne oblasti in strokovnih institucij." 

Obrazložitev 

Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (OZN, 
Res. 48/96, 1993) v 17. in 18. pravilu poudarjajo, da so države 
odgovorne za ustanavljanje in krepitev nacionalnih koordinacijskih 
odborov ali podobnih teles, ki naj bi služili kot osrednje nacionalno 
koordinacijsko telo za zadeve invalidov, da naj ta telesa bodo 
stalna in naj temeljijo na pravnih in ustreznih administrativnih 
predpisih. Ob tem nadalje poudarjajo, da morajo biti ustrezno 
sestavljena, kar predvsem pomeni, da morajo biti v njih pred- 
stavniki ustreznih vladnih ministrstev in invalidskih organizacij 
(ter seveda tudi predstavniki stroke). Podobno tudi Evropska 
unija v "Novi strategiji Evropske skupnosti za invalide" (COM, 96, 
406 final) izpostavlja oblikovanja stalnega telesa, v okviru katerega 
bi potekal politični dialog z državami članicami in med njimi (33. 
odstavek) oziroma civilni dialog z nevladnimi organizacijami (prim. 
41. odst.). Večina evropskih držav oziroma članic Evropske unije 
ima oblikovana taka stalna telesa. 

K 5. členu 

V 5. členu naj se v 3. odstavku v 2. vrstici pred besedo "okvar" 
doda še beseda "bioloških". 

Obrazložitev 

V definiciji invalida po tem zakonu je oviranost dobro obrazložena 
s fizičnim družbenim okoljem, medtem ko je okvara glede na 
pomensko rabo v slovenskem jeziku sicer pravilno izbrana 

beseda, pa jo dodana beseda "biološka" dokončno pomensko 
opredeli. 

K 10. členu 

V 10. členu naj se doda nova 1. alinea, ki se glasi: 
druženje invalidov s sebi enakimi in omogočanje posameznemu 

invalidu socialno aktivnost do drugih invalidov in med ljudmi izven 
invalidske organizacije," 

Obrazložitev 

Analitično preučevanje najnovejšega družbenega dogajanja okrog 
urejanja pravnega in ekonomskega statusa invalidskih organizacij 
je ponovno pripeljalo do temeljnega vprašanja, zakaj pa sploh 
obstajajo invalidske organizacije. Strokovna podlaga je v slovenski 
razvojni strategiji invalidskega varstva, kjer sta med osnovnimi 
potrebami na prvem in drugem mestu izpostavljeni potreba po 
druženju s sebi enakimi (gregarni motiv) in potreba po socialni 
aktivnosti. 

K 27. členu 

V 27. členu se v 1. odstavku v 3. vrstici pred besedo "dialogu" 
doda še beseda "civilnemu". 

Obrazložitev 

Predlagatelj zakona je sicer v zakonsko besedilo vnesel pojem 
civilni dialog in so z njim predstavniki invalidskih organizacij ves 
čas soglašali na usklajevalnih sestankih, vse do zadnje seje 
vladnega sveta za invalide, ko je bil celoten zakonski predlog 
dokončno usklajen. Zakaj se je naknadno v vladni proceduri ta 
beseda izgubila, ni znano. Ker pa gre za pojem, ki se v Evropski 
uniji obravnava kot civilizacijska vrednota med samimi nevladnimi 
organizacijami na eni strani in na drugi strani med državnimi 
institucijami in nevladnimi organizacijami, komisija meni, da je ta 
konkretna pripomba upravičena, kajti sama beseda dialog ne 
izraža istega pomena kot civilni dialog. 

Za poročevalca je bil določen član komisije Boris Šuštaršič. 

Poročilo Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in 

dopolnitvah carinskega zakona - druga obravnava  

Komisija za družbene dejavnosti je na seji dne 3.4.2002 carinskega zakona (EPA 191-111) in jih podprla, 
obravnavala pripombe Sveta invalidskih organizacij Slovenije, z 
dne 2.4.2002, k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič. 



Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s 

financiranjem humanitarnih, socialnih in drugih dobrodelnih organizacij 

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 74. seji, dne 24. 4. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s financi- 
ranjem humanitarnih, socialnih in drugih dobrodelnih organizacij 
ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem 
svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Jožeta lica in predlaga Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve in Ministrstvu za zdravje, da vprašanja preučita 
in nanje odgovorita. 

Vprašanja državnega svetnika Jožeta lica se glasijo: 

Koliko sredstev je posamezno ministrstvo izplačalo raznim 
humanitarnim, socialnim in drugim dobrodelnim organizacijam 
v proračunskih letih 2000/2001 in koliko sredstev je predvi- 
denih za izplačilo v letih 2002 in 2003? 

Na osnovi kakšnih meril, osnov in utemeljitev se dodelijo 
sredstva posameznim organizacijam? 

- Ali ministrstvo preverja predložene zahteve in programe in 
nato kontrolira njihovo pravilno in namensko uporabo? 

- Ali ima ministrstvo kriterije, po katerih lahko presoja ali nekatera 
organizacija civilnega prava resnično izpolnjuje pogoje, za 
katere namen se deklarira na področju humanitarnih dejav- 
nosti, socialnih dejavnosti in drugih neprofitnih dobrodelnih 
aktivnosti? 

Ali ministrstvo financira razne "študije" in podobna domnevna 
raziskovanja na področju humanitarnosti in sociale ter kakšen 
je učinek teh "študij" in vsebina njihovih poročil? 

Kakšen nadzor je opravilo posamezno ministrstvo nad dode- 
ljenimi sredstvi v preteklih letih? 

Ali je ministrstvo na osnovi ugotovljenih nadzorov odredilo 
konkretne sankcije in predlagalo ustrezne postopke? 

Ali ministrstvo prekine nadaljnje financiranje v proračunskem 
letu, če ugotovi nenamensko uporabo dodeljenih sredstev? 

Obrazložitev 

Po objavi o dejavnosti Rdečega križa Republike Slovenije so se v 
javnosti pojavile informacije, da številne organizacije, ki so po 
svoji vsebini neprofitne organizacije, uporabljajo sredstva 
nenamensko in z njimi ustvarjajo dohodek. 

To je v nasprotju s ciljem dobrodelnih organizacij in ustanov, ki 
morajo delovati tako, da pomagajo tistim, ki nimajo sredstev ali so 
drugače v stiski. Nesprejemljivo je, da se proračunska sredstva 
uporabljajo v nasprotju z namenom, za katera so bila dana. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve in Ministrstvu za zdravje, da v skladu s 96. členom Po- 
slovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovorita na vprašanja. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE 

Ministrstvo za zdravje sofinancira dejavnost raznih humanitarnih, 
socialnih in drugih dobrodelnih organizacij1 iz naslova naslednjih 
postavk: 

1. Iz proračunske postavke 7086 Zbiranje krvi se sofinancirajo 
organizacije krvodajalskih akcij in akcij pridobivanja 
krvodajalcev Rdečega križa Slovenije na osnovi Zakona o 
Rdečem križu, ki daje RKS javno pooblastilo za izvajanje te 
dejavnosti, Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o 
preskrbi s krvjo ter vsakoletne pogodbe, v kateri se opredelijo 
vsebina, obseg in način financiranja zbiranja krvi. 

Ministrstvo za zdravje je v letu 2000 financiralo organizacije 
krvodajalskih akcij in akcij pridobivanja krvodajalcev v višini 
109.093.000 SIT, leta 2001 pav višini 115.838.000 SIT. V letu 
2002 ima Ministrstvo za zdravje za organiziranje krvodajalskih 
akcij in organiziranje pridobivanja krvodajalcev predvidenih 
113.016.000 SIT. 

Na podlagi pogodbe o izvajanju pogojev za razvijanje krvo- 
dajalstva v Republiki Sloveniji v letu 2000 in 2001 se je izvajalec 
pogodbe zavezal, da posreduje naročniku trimesečna poročila 
o opravljenem delu, mesečno pa račun za opravljena dela in 
naloge skladno s to pogodbo. Ministrstvo za zdravje je kot 

' S pojmom humanitarne organizacije so v našem odgovoru 
zajete dobrodelne organizacije, organizacije samopomoči 
(socialne organizacije) in invalidske organizacije, kot jih 
opredeljuje zakon o socialnem varstvu (62., 63. in 64. člen). Z 
ozirom na to, da še nimamo zakona o humanitarnih organizacijah, 
vključuje naše pojmovanje humanitarnih organizacij tudi ustanove, 
katerih premoženje je vezano na podporo humanitarnih 
dejavnostim, to je dobrodelnosti in samopomoči. 
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naročnik izplačevalo sredstva izvajalcu na podlagi trimesečnih 
poročil in izstavljenih računov. Po predhodnem dogovoru med 
naročnikom in izvajalcem je izvajalec (RKS in 56 območnih 
združenj Rdečega križa) prikazoval sredstva, porabljena za 
posamezne naloge po namenu, v računu, specificiranem po 
nalogah iz pogodbe. Na podlagi teh je RKS izstavil naročniku 
skupen račun, prav tako specificiran po nalogah za posa- 
mezno obdobje. 

V decembru 2001 in januarju 2002 je Ministrstvo za zdravje 
primerjalo poročila o opravljenem delu z letnim programom. 
Takrat je bilo ugotovljeno, da je RKS uresničil plan po letnem 
programu, in sicer, da je preko mreže območnih združenj RK 
uspel motivirati 100.000 krvodajalk in krvodajalcev. Zasledili 
pa smo tudi določene pomanjkljivosti v poročanju. Zato smo 
zahtevali, da nam RKS v končnem poročilu natančneje opredeli 
tiste naloge, ki so jih realizirali po programu, in da vključi tudi 
natančen pregled porabe sredstev. 

2. Iz proračunske postavke 7283 Humanitarna pomoč se 
sofinancira delovanje Mednarodne ustanove - Fundacija za 
razminiranje in pomoč žrtvam min, ki jo je ustanovila Republika 
Slovenija. Financiranje poteka na podlagi vsakoletnega sklepa 
Vlade Republike Slovenije, v katerem se določijo v enakem 
deležu sredstva sofinanciranja za Ministrstvo za zdravje, 
Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo. 

V letu 2000 je Ministrstvo za zdravje sofinanciralo delovanje 
pred navedene fundacije v višini 6.900.000 SIT, v letu 2001 v 
višini 38.000.000 SIT, v letu 2002 pa je zanjo predvidenih 
25.000.000 SIT. 

3. Iz proračunske postavke 7083 Programi varovanja zdravja 
in zdravstvena vzgoja se na osnovi javnega razpisa sofinan- 
cirajo zdravstveno vzgojni programi, akcije in gradiva ter letni 
programi društev, ki opravljajo zdravstveno-prosvetno, 
vzgojno in založniško dejavnost na področju zdravstva. 

V letu 2000 je ministrstvo sofinanciralo 33 programov različnih 
društev, od tega 20 humanitarnih organizacij v skupni 
vrednosti 3.962.000 SIT. 

V letu 2001 je ministrstvo sofinanciralo: letne programe 33 
društev, od tega je bilo 23 programov humanitarnih organizacij 
v skupni vrednosti 3.300.000 SIT; 61 projektov za spodbujanje 
zdrave prehrane, od tega 16 projektov humanitarnih organizacij 
v skupni vrednosti 9.450.000 SIT, ter 45 projektov za 
spodbujanje telesnih aktivnosti za zdravje, od tega 9 projektov 
humanitarnih organizacij v skupni vrednosti 2.650.000 SIT. Za 
leto 2002 je za sofinanciranje humanitarnih organizacij in 
ustanov v okviru te proračunske postavke predvidenih 
15.000.000 SIT. 

Presojo upravičenosti ponudnikov do kandidature za sredstva 
ministrstva iz naslova javnega razpisa ministrstvo opravlja na 
osnovi meril iz razpisne dokumentacije in predloženih dokazov o 
njihovem statusu, skladno s kriteriji razpisa. Poleg dokazov o 
formalno-pravnem statusu se od prijaviteljev na razpis zahteva 
poročilo o opravljenem delu v preteklem letu in program dela za 
tekoče leto, preverja pa se tudi, ali posamezna društva in orga- 
nizacije med dejavnostmi, za katere so registrirane, imajo oprede- 
ljeno varovanje in krepitev zdravja, zdravstveno-vzgojno, eduka- 
cijsko in založniško dejavnost. Na osnovi predložene doku- 
mentacije ocenjujemo njihovo dopolnjevanje državno organizirane 
skrbi za izboljšanje zdravja prebivalstva. 

Merila za izbor prejemnikov sredstev so: 
usklajenost z obstoječimi nacionalnimi prioritetami, 

- upoštevanje specifičnih razmer v RS oziroma regiji, 
- strokovna utemeljenost projekta, 

reference ponudnika na področju za katerega kandidira, 
obseg populacije programa/projekta (vseslovenski, regionalni 
in lokalni), 
časovni obseg programa/projekta (eno, dve, tri ali večletni 
projekt), 
integralnost programa (povezanost stroke, civilne družbe in 
države), 
kakovost in učinkovitost, 
inovativnost in izvirnost ter 
stroški programa/projekta. 

Ministrstvo na njihovi osnovi ocenjuje in medsebojno primerja 
predložene vloge. 

Na razpisu izbranim prejemnikom se sredstva izplačujejo na 
osnovi sklenjenih pogodb in pregleda poročil o opravljenem delu. 

4. Iz proračunske postavke 5617 Programi preprečevanja 
zasvojenosti z dovoljenimi in nedovoljenimi drogami po- 
teka na osnovi javnega razpisa sofinanciranje programov 
preprečevanja zasvojenosti. 

Ministrstvo je v letu 2000 sofinanciralo 3 programe huma- 
nitarnih organizacij v skupni vrednosti 1.359.405 SIT, v letu 
2001 pa 17 programov, od tega 4 programe humanitarnih 
organizacij v skupni vrednosti 3.400.000 SIT. 

Ustreznost statusa kandidatov za sredstva iz naslova javnega 
razpisa se tudi tukaj preverja na osnovi izpolnjevanja pogojev iz 
razpisne dokumentacije in predloženih dokazil o njihovem statusu, 
skladno s kriteriji razpisa. 

Predlagatelji programov in projektov morajo izhajati iz specifičnih 
razmer v Republiki Sloveniji in se nanašati na enega izmed 
naslednjih prednostnih področij: 

preventivni programi in projekti, 
izobraževalno-vzgojna in informativna gradiva, programi in 
akcije. 

Merila za izbor prejemnikov sredstev so: 
- vseslovenski značaj programa, akcije oziroma gradiva, 
- usklajenost z obstoječimi nacionalnimi prioritetami, programi, 

projekti in gradivi, 
zmanjševanje škode zaradi uporabe prepovedanih drog, 
programi in projekti primarne ter sekundarne preventive name- 
njeni visoko rizičnim skupinam mladih ter tistim, ki so namenjeni 
zgodnjemu odkrivanju uživanja drog ter zgodnji intervenciji, 

- uporaba v didaktične oziroma informativne namene, 
- sofinanciranje programa, projekta oziroma gradiva, 

stroški programa oziroma projekta, 
- usposobljenost kadrov za izvajanje programov, 

reference in izkušnje ponudnika. 

Ministrstvo na njihovi osnovi ocenjuje in medsebojno primerja 
predložene vloge za sofinanciranje. Na razpisu izbranim 
prejemnikom se sredstva izplačujejo na osnovi sklenjenih pogodb 
in pregleda poročil o opravljenem delu. V posameznih primerih se 
opravi tudi kontrola izvajanja programov na terenu. 

5. Iz proračunske postavke 7894 Programi terapije in nadzora 
poteka na osnovi javnega razpisa sofinanciranje programov 
terapije zasvojenosti. 
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Ministrstvo za zdravje je v letu 2000 sofinanciralo 18 
terapevtskih programov, od tega 13 programov humanitarnih 
organizacij v skupni vrednosti 6.000.000 SIT, v letu 2001 pa 
6 programov terapije zasvojenosti, od tega 3 programe 
humanitarnih organizacij v skupni vrednosti 3.250.000 SIT. 
Za leto 2002 je za vse programe terapije in nadzora 
predvidenih 8.561.000 SIT. 

Ustreznost statusa kandidatov za sredstva iz naslova javnega 
razpisa se prav tako kot v prejšnjih primerih preverja na osnovi 
izpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije ni predloženih 
dokazil o njihovem statusu, skladno s kriteriji razpisa. 

Merila za izbor prejemnikov sredstev in za določitev odstotnega 
deleža sredstev so: 

vseslovenski značaj programa, 
- usklajenost z obstoječimi nacionalnimi prioritetami, programi 

in akcijami, 
- celostni programi ni projekti, ki jih izvajajo nevladne organi- 

zacije, 
- programi in projekti, ki imajo opredeljen ustrezen način eval- 

vacije, 
reference ponudnika, 
sofinanciranje programa, projekta oziroma gradiva, 
stroški programa oziroma projekta, 
usposobljenost kadrov za izvajanje programov, 
reference in izkušnje ponudnika. 

Ministrstvo na njihovi osnovi ocenjuje in medsebojno primerja 
predložene vloge. Prejemnikom pa se sredstva izplačajo na osnovi 
sklenjene pogodbe in pregleda izstavljenih poročil o opravljenem 
delu. V posameznih primerih se tudi pri programih terapije opravlja 
kontrola izvajanja programov na terenu. 

Posebnih študij in raziskovanj na področju humanitarnosti in sociale 
se ministrstvo ne loteva, je pa bila s ciljem izboljšanja sodelovanja 
z nevladnimi organizacijami (društvi, zasebnimi zavodi in usta- 
novami) imenovana projektna delovna skupina z naslednjimi 
nalogami: 

analiza dosedanjega sodelovanja Ministrstva za zdravje z 
nevladnimi organizacijami, 
priprava predloga strokovnih osnov in kriterijev za vodenje 
politike in dialoga z različnimi nevladnimi organizacijami na 
navedenih področjih sodelovanja, 

- ocena vpliva novega Zakona o društvih, predloga zakona o 
humanitarnih organizacijah in predloga zakona o invalidskih 
organizacijah z vidika strokovnih, finančnih in organizacijskih 
pogojev dela Ministrstva za zdravje, 
priprava predloga organizacijskih, tehničnih in kadrovskih 
pogojev za izboljšanje dela ministrstva na vseh navedenih 
področjih sodelovanja z nevladnimi organizacijami, 

- primerjalna analiza predlaganih rešitev s politiko drugih 
ministrstev, še zlasti Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve ter Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter posa- 
meznih držav članic EU. 

Delovna skupina bo svoje naloge opravila v sodelovanju s Službo 
vlade za evropske zadeve in konzultantskim timom MATRA pro- 
jekta iz Nizozemske. 

Ministrstvo za zdravje doslej ni imelo svoje notranje revizijske 
službe, zato je v preteklih letih vršilo le kontrolo porabe sredstev, 
ni pa izvajalo nadzorov nad namensko porabo dodeljenih sredstev. 
Z letošnjim letom se ta služba uvaja, z njo pa se tudi izboljšuje 
nadzor nad dodeljenimi sredstvi. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Milana Ozimiča glede 

uvedbe splošnega gimnazijskega programa  

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 24. 4. 2002, v 
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Milana Ozimiča glede uvedbe 
splošnega gimnazijskega programa ter na podlagi prvega od- 
stavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji " 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Milana Ozimiča in predlaga Ministrstvu za šolstvo, 
znanost in šport, da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Vprašanja državnega svetnika Milana Ozimiča se glasijo: 

1. Kaj namerava storiti Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
v zvezi z že večkrat podanimi argumentiranimi pobudami 
Občine Slovenska Bistrica in desetimi občinami sopodpisni- 
cami za uvedbo splošnega gimnazijskega programa na Srednji 
šoli Slovenska Bistrica in pobudo Občine Slovenske Konjice 
in štirih občin sopodpisnic za uvedbo gimnazijskega programa 
v okviru SIC Slovenske Konjice? 

2. Katera od obeh pobud je skladnejša s kriteriji razvoja tako 

imenovane mreže šol in argumenti, ki jih pobudnice navajajo 
v svojih utemeljitvah pobud: 

- velikost potencialnega šolskega okoliša: 
poklicne namere otrok aktualnega šolskega okoliša; 
geografski položaj šole; 
socialno ekonomski status prebivalcev; 

- socialno psihološki dejavniki; 
kadrovski potencial; 
programski obseg šole; 
prostorski pogoji. 

Prosim za primerjalni odgovori 

3. Kateri morebitni argumenti ministrstva so proti uvedbi 
gimnazijskega programa v tem prostoru? 

4. Do kdaj bo ministrstvo razčistilo te dileme in občinam 
pobudnicam posredovalo svoje odgovore oziroma odločitve? 

Državni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, 
da v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta v roku 30 
dni nanje odgovori. 
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN 
ŠPORT 

Pobuda o razmestitvi programa Gimnazija na šolo v Občini 
Slovenska Bistrica je bila podana leta 1996. Pobudo so podpisale 
še Občina Kidričevo, Občina Majšperk, Občina Rače - Fram, 
Občina Slovenske Konjice, Občina Zreče, Občina Vitanje, Občina 
Šmarje pri Jelšah in Občina Rogaška Slatina. Ker je Srednji 
steklarski šoli Rogaška Slatina v Občini Rogaška Slatina v tem 
času že bil razmeščen program Gimnazija in ker so pobudo SIC- 
a Slovenske Konjice, ki je bila podana januarja 2002, podpisale 
Občina Zreče, Občina Oplotnica in Občina Vitanje, predvidevamo, 
da občine Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Zreče, Oplotnica 
in Vitanje ne podpirajo več pobude Občine Slovenska Bistrica. 

Srednjo šolo Slovenska Bistrica sta leta 1999 ustanovili država in 
Občina Slovenska Bistrica s pogodbo, v kateri je določeno, da je 
šola ustanovljena za izvajanje programov srednjega poklicnega 
in strokovnega izobraževanja ter sta ji bila razmeščena pro- 
grama Ekonomski tehnik in Trgovec. S šolskim letom 2001/2002 

pa še program poklicno tehniškega izobraževanja Ekonomsko- 
socialni tehnik (PTI). 

Pobudo za razmestitev programa Gimnazija je Svetovalno izobra- 
ževalni center Slovenske Konjice podal januarja 2002. Pobudo so 
podprle že zgoraj omenjene občine in Območna Razvojna agencija 
Pohorje - Dravinja. 

Oba pobudnika sta priložila obsežno dokumentacijo. Ministrstvo 
bo na podlagi dokumentacije in drugih relevantnih podatkov 
pripravilo strokovno mnenje (ki bo upoštevalo tudi kriterije, 
navedene v vprašanju št. 2, in položaj v širšem okolju) o tem, kje 
in ali sploh kje razmestiti program Gimnazija. Na podlagi mnenja 
strokovnih služb se bo ministrica, pristojna za šolstvo, odločila v 
skladu s svojimi pristojnostmi. 

O strokovnem mnenju in odločitvi bodo pravočasno seznanjeni 
vsi udeleženci. 

Stališča in predlogi državnega sveta ob obravnavi zahteve državnega svetnika prof. dr. 

Franca Vodopivca v zvezi s sklepom državnega sveta ob obravnavi predloga njegovih 

izvedencev glede dogodkov na kapitalskem trgu  

Državni svet Republike Slovenije je na 74. seji, dne 24. 4. 2002, 
prejel zahtevo oziroma urgenco državnega svetnika prof. dr. 
Franca Vodopivca, naslovljeno na Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev, ki se nanaša na sklep državnega sveta, sprejet na 67. 
seji, dne 3.10.2001, ob obravnavi predloga izvedencev državnega 
sveta prof. dr. Petra Glaviča in Mirana Novšaka, da se Agenciji za 
trg vrednostnih papirjev, Vladi Republike Slovenije in Ljubljanski 
borzi d.d. zastavi nekatera vprašanja. 

Državni svet je po razpravi zahteve državnega svetnika prof. dr. 
Franca Vodopivca sprejel naslednja 

STALIŠČA IN PREDLOGE 
V ZVEZI Z ODGOVORI NA VPRAŠANJA, KI JIH JE 

DRŽAVNI SVET POSTAVIL NA SEJI, DNE 3. 10. 2001 

Agencija za nadzor trga vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: 
Agencija) je 26. februarja 2002 odgovorila na vprašanja državnega 
sveta z dne 3. oktobta 2001 in na urgenco državnega sveta z 
dne 5. februar 2002, čeprav bi po členih poslovnika državnega 
sveta št. 54/1 in 98 morala odgovoriti na postavljena vprašanja v 
roku dveh mesecev. Državni svet je od vlade oz. Agencije zahteval 
podatke skladno s 1. odstavkom 56. člena zakona o državnem 
svetu. Agencija meni, da ta člen ne daje pravne podlage za 
konkretne zahteve državnega sveta. Zato je v odgovor na vpra- 
šanje državnega sveta poslala samo tista gradiva, ki so splošno 
znana oz. so del javnih registrov, ki jih vodi Agencija. Tako je od 
zahtevanih 27 vprašanj odgovorila samo na 7 vprašanj, od česar 
na 6 v celoti in na eno delno. 

Vsa druga gradiva je sama proglasila za gradiva zaupne narave, 
ki jih ne more posredovati državnemu svetu, dokler ji le-ta ne bo 
sporočil nedvoumne in jasne pravne podlage zanje. Agencija torej 
meni, da parlamentarna preiskava na zahtevo državnega sveta 
nI pravna podlaga za zahtevo po dokumentaciji in odgovorih na 
vprašanja državnega sveta. Postavila se je torej nad državni 
svet. Ne vem, kako bo v bodoče državni svet še lahko zahteval 
kakršno koli parlamentarno preiskavo, če mu bodo državne 

inštitucije samovoljno zapirale dostop do gradiv, ki jih pripravljajo 
na podlagi javnih pooblastil. 

Agencija je odklonila odgovore na 21 vprašanj, 16 v celoti, eno 
delno, za 4 pa je Agencija državni svet napotila na gradivo o 
parlamentarni preiskavi, ki je shranjeno v arhivu državnega zbora 
in katerega je državni svet že v preteklosti poizkusil pridobiti brez 
uspeha. Ravnanje agencije kaže, da se je njeno obnašanje do 
državnega sveta raddikalno spremenilo, saj je pred tem 20. 3. 
2000,14.7.2000 in 17.1.2001 v celoti izpolnila zahteve državnega 
sveta. Vse zahteve državnega sveta so izpolnile tudi Vlada 
Republike Slovenije, Banka Slovenije in Ljubljanska borza. 

Dejstvo, da Agencija zapira državnemu svetu dostop do pojasnil 
in podatkov o svojem delu, navaja na sklep, da bi vsebina teh 
dokumentov kompromitirala ravnanje njenega tedanjega vodstva 
v zvezi s sklepi, ki so zrušili vzajemne sklade in neposredno 
oškodovali tudi številne majhne investitorje. 

Zaradi ravnanja pravne službe državnega zbora in zapiranja 
informacij je bila preprečena vsaka aktivna vloga državnega sveta 
v parlamentarni preiskavi, ki je bila uvedena na zahtevo državnega 
sveta. To je nedvomno kršitev duha, če že ne črke 97. člena usta- 
ve, ki državni svet pooblašča, da zahteva preiskavo v zadevah 
javnega pomena. 

Takratno vodstvo Agencije je že leta 1996 državnemu svetu 
poslalo zaupno gradivo, ki ga je predsednik državnega sveta 
zavrnil, ker ni šlo za zaupno gradivo, temveč za javne dokumente 
v zvezi z borznim zlomom. Agencija je v letih 2000 in 2001 
državnemu svetu poslala nekatere dokumente brez zahteve po 
zaupnem obravnavanju. Ti dokumenti so pokazali, da so bile z 
ukrepi Agencije kršene ustavne pravice državljanov, konvencija 
o človekovih pravicah in veljavni zakoni, zaupnost pa je bila samo 
krinka za skrivanje napak. Agencija je nekatera sporna gradiva 
zamolčala tudi sodišču, preiskovalni komisiji državnega zbora in 
mogoče tudi Vladi Republike Slovenije. To je vsaj nenavadno, če 
ne tudi nezakonito, ker je Agencija državna institucija in kaže, da 
se je pri obravnavi nekaterih javnih zadev postavila nad zakon. 
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Državni svet je dolžan objektivno ovrednotiti preteklo parlamentar- 
no preiskavo. Po 56. členu zakona o državnem svetu ima pravico 
zahtevati od državnih organov, torej tudi od Agencije, brez omejitev 
pojasnila in podatke o njihovem delu v zvezi z zadevami, ki jih 
obravnavajo državni svet in njegova delovna telesa. Delo 
državnega sveta je javno po 52. členu zakona o državnem svetu, 
javnost se iz obravnave lahko omeji ali izključi le, če zaradi splošnih 
koristi tako odloči državni svet ali njegovo delovno telo, kot to 
določa 48. člen poslovnika državnega sveta. Agencija nima pravice 
odločati namesto ali v nasprotju s poslovnikom državnega sveta. 
Agencija lahko označi, da je gradivo zaupne narave, kar za 
zahtevano dokumentacijo ne more storiti, eč gradivo nima oznake 
zaupno od dneva njegovega nastanka, ali pa po več kot 5 letih 
nima značaja državne tajnosti. 

Državni svet nima pravice zahtevati pojasnila in odgovore od 
državnega zbora, ima pa pravico oboje zahtevati od Agencije, ki 
je državni organ. Zato predlagamo, da državni svet Agenciji določi 
naknadni rok enega meseca za odgovore na preostala vprašanja 
in za predajo dokumentov, v točkah 1,4 do 9 (od tega 7 delno), 11 
do 20 in 24 do 27 iz sklepa državnega sveta z dne 3. 10. 2001. 
Predlagamo tudi, da državni svet sproži obravnavo ravnanja 
Agencije pri pristojnih organih, če do zahtevanega roka ne bo 
izpolnila njegove zahteve. 

ODGOVOR VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

na vprašanji državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s kršitvijo človekovih pravic 

invalidov 

Ne glede na navedeno pa vam glede na postavljena vprašanja 
posredujemo naslednje 

MNENJE 

Menimo, da je odgovor Urada vlade za informiranje na vprašanje 
državnega svetnika korekten in v skladu z ustavnim in zakonskim 
položajem vlade in njegovega urada za informiranje. Ob tem 
pripominjamo, da tudi Varuh človekovih pravic ni pristojen za 
obravnavo novinarjev in javnih medijev, ki ne sodijo med tiste 
državne in druge organe, ki jih varuh v skladu z ustavo in zakonom 
lahko nadzira. 

Svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopa, tiska in drugih 
oblik javnega obveščanja in izražanja je ena od temeljnih človekovih 
pravic, ki jih zagotavljajo mednarodne konvencije s tega področja 
in Ustava Republike Slovenije v 39. členu. Za demokratične države 
je nedoumljivo, da bi državni organ ali njegov funkcionar skušal 
vplivati na objave v javnih medijih oziroma jih želel selekcionirati. 
Nedoumljivo je tudi, da bi javni funkcionar prek parlamentarnih 
klopi ali pristojnega vladnega urada poskušal vplivati na uredniško 
politiko in na ta način preprečiti objave prispevkov, ki niso po 
njegovi volji ali volji interesov, ki jih zastopa. Kadar takšne zahteve 
postavlja javni funkcionar, ki ima več neposrednih možnosti vplivati 
na oblikovaje politike in drugih javnih odločitev in tudi več možnosti 
javnega nastopanja kot tisti, ki takih funkcij nimajo, je to še težje 
razumeti. Zato je v evropskih demokratičnih državah uveljavljeno 
načelo, ki je zlasti razvidno iz sodne prakse evropskega sodišča 
za človekove pravice, da mora imeti javni funkcionar mnogo višjo 
raven tolerance do drugačnih mnenj ali celo obdolžitev na njegov 
račun, kot drugi državljani. 

Svoboda izražanja in neodvisni mediji so temelj demokratičnih 
družb; predstavljajo protiutež vsem trem vejam državne oblasti, 

Državni svet mora zaradi svoje verodostojnosti in odgovornosti 
pred javnostjo pripraviti poročilo o parlamentarni preiskavi, ki se 
je izvršila na njegovo zahtevo. Če odgovorov na vsa postavljena 
vprašanja ne bo in ne bo na voljo zahtevane dokumentacije, bo 
poročilo okrnjeno. In prav bi bilo, če bi v svoje poročilo državni 
svet jasno zapisal, da je nepopolno zaradi tega, ker je državni 
organ, konkretno Agencija, odklanjal sodelovanje brez 
argumentov, ki bi imeli zakonsko podlago. Razlaga za tako 
ravnanje Agencije je lahko samo ena: nezakonitost ravnanja in 
strah posameznikov za odgovornost za svoje ravnanje pri 
ukrepih, ki so v letu 1996 povzročili zlom vzajemnih skladov in so 
oškodovali predvsem številne majhne investitorje. 

Sklep državnega sveta, sprejet na 
67. seji, dne 3. 10.2001, je 
objavljen v Poročevalcu državnega 
sveta, št. 1/2002 

Presenečeni smo bili, ko smo prejeli vaš predlog, naj Varuh člove- 
kovih pravic preuči vprašanji, ki jih je na seji državnega sveta, 
dne 27.6.2001, postavil državni svetnik Boris Šuštaršič, državni 
svet pa podprl. 

Prvo vprašanje državnega svetnika je, ali Varuh človekovih pravic 
lahko oceni, v kolikšni meri gre za kršitev človekovih pravic 
invalidov v primeru priloženega odgovora Urada Vlade RS za 
informiranje z dne 15.5.2001, ko se je ta razglasil za nepristojnega 
glede na "dokumentirano antiinvalidsko in neresenično poročanje 
o invalidih in invalidskih organizacijah v nekaterih slovenskih 
medijih". 

Drugo vprašanje je, ali Varuh človekovih pravic lahko oceni, v 
kolikšni meri so kršene človekove pravice slovenskih invalidov v 
primerih političnega obračunavanja s kvalificiranimi predstavniki 
posameznih vrst invalidov in njihovimi nacionalnimi organizacijami 
in sicer predvsem prek javnih medijev v obliki člankov in T V 
prispevkov polnih obrekovanja, žaljivih obdolžitev na račun 
invalidov. 

Najprej menimo, da 96. člen Poslovnika državnega sveta ne daje 
pravne podlage za posredovanje vprašanj državnih svetnikov 
Varuhu človekovih pravic. Omenjeni člen poslovnika ureja razmerja 
državnega sveta do vlade in v tem okviru posredovanje vladnih 
gradiv na zahtevo državnega sveta in njegovih komisij. 

Če pa ste kot podlago za odgovor imeli v mislih 98. člen Poslovnika 
državnega sveta, ki ureja razmerja državnega sveta do drugih 
državnih organov, pa ima državni svet pravico zahtevati pojasnila 
in podatke v zvezi z zadevami, ki jih ti obravnavajo. Pri tem velja 
upoštevati, da je v skladu z zakonom Varuh človekovih pravic 
neodvisen in samostojen pri obravnavi konkretnih zadev. 
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zato njihovo oviranje pomeni grožnjo demokraciji. Tisti, ki se ne 
strinja z vsebino objavljenega, ima možnosti, ki jih predvideva 
zakon o medijih in možnost sodnega varstva. Če pa gre za znake 
kaznivega dejanja žaljive obdolžitve ali celo spodbujanja nestrp- 
nosti, pa so tudi predvidene zakonite možnosti sodnega varstva. 

Verjamemo, da ob sprejemu navedenih vprašanj državni svet ni 
imel takšnih namenov, zato predlagamo, da se opredelite do 
navedenih vprašanj, do tega mnenja in upoštevate tudi mnenja 
drugih predstavnikov invalidskih organizacij, ki ste jih prejeli. 
Upoštevati je namreč treba staro rimsko pravno načelo audiatur 
et altera pars - naj se sliši tudi druga plat. Nikogar se ne sme 
vnaprej obsojati, dokler se ne sliši tudi njegova resnica. Tudi Varuh 
človekovih pravic prejema pisma različnih invalidskih organizacij, 
ki predvsem postavljajo nekatera vprašanja o transparentnosti 
delitve, porabe in nadzora javnih sredstev, ki se namenjajo 
invalidskemu varstvu. Vsako vprašanje v zvezi s tem je legitimno 
in treba je omogočiti, da se do njega opredelijo tudi drugi. To pa je 
za tiste, ki nimajo neposrednega dostopa do oblastnih organov, 
mogoče le prek javnih medijev. 

Prosimo, da se v skladu s 6. in 40. členom zakona o varuhu 
človekovih pravic opredelite do navedenega mnenja Varuha 
človekovih pravic. 

Vprašanji državnega svetnika 
Borisa Šuštaršiča sta objavljeni 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 9/2001 

Odgovor Urada vlade za informiranje 
je objavljen v Poročevalcu državnega 
sveta št. 6/2001 

Mnenje Koordinacije invalidskih 
organizacij Slovenije je na voljo v 
strokovni službi državnega sveta. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

na vprašanja državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v zvezi s spremembo in dopolnitvijo 

sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade RS za invalide 

Vlada Republike Slovenije je leta 1996 ustanovila Svet Vlade 
Republike Slovenije za invalide kot strokovno in posvetovalno telo, 
ki opravlja strokovne naloge za prdsednika vlade in vlado in jima 
nudi strokovno pomoč pri odločanju o zadevah s 
področja invalidskega varstva. V četrtem členu Sklepa o ustanovitvi 
in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide (Uradni list 
RS, št. 35/96) je opredeljena njegova sestava. Svet ima šestnajst 
članov in sicer: predstavnike 4 ministrstev in Urada Vlade Republike 
Slovenije za invalide, 7 predstavnikov strokovnih institucij, 
predstavnika Združenja invalidskih podjetij ter tri predstavnike 
invalidskih organizacij. 25. januarja 2001 je Vlada Republike Slovenije 
s Sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi in 
nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide (Uradni list 
RS, št. 8/2001) razširila sestavo sveta še s predstavnikom 
Ministrstva za finance, uskladila nazive ministrstev zaradi spre- 
memb in dopolnitev zakona o vladi (Ur. I. RS, št. 119/2000), ter 
Urada Vlade RS za invalide (Ur. I. RS, št. 96/ 2000) in določila štiri- 
letni mandat predsednika, dveh podpredsednikov in članov Sveta. 

Zastavljeno prvo vprašanje državnega svetnika je zavajajoče ali 
pa posledica površnega branja g. Borisa Šuštaršiča, saj se s 
Sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi in 
nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide Svetu ne 
dodajajo dodatne pristojnosti ali naloge, kar je razvidno iz 
priloženih sklepov. S pobudo za spremembo Sklepa o ustanovitvi 
In nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide je bil g. 
Boris Šuštaršič seznanjen na prvi seji Sveta (28.11. 2000) in z v 
Uradnem listu objavljenim sklepom na tretji seji Sveta Vlade 
Republike Slovenije za invalide (dne 17. 5. 2001). 

Razvoj invalidskega varstva in strategija izvajanja sta pokazala, 
da so določene skupine, ki so v družbi ogrožene zaradi svoje 
nemoči oziroma socialne in politične brezbrižnosti do njihovih 
težav praktično odrinjene iz določenih vladnih procedur. V našem 
primeru so to kronični bolniki in bolniki invalidi. Brez ustrezne 
družbene pomoči, tako formalnopravne kot tudi strokovno anali- 
tične, so te skupine obsojene na jutrišnjo invalidnost, kar pa ni 
interes države. Zato se je vlada odločila, da širi strokovne kom- 
petence tudi na področje bolnikov. Evropski trendi gredo v smer 

izenačevanja pogojev med različnimi skupinami, ki so v družbi 
marginalne torej ogrožene, tako invalidi kot kronični bolniki. Razvoj 
kaže v smer obravnavanja ljudi s posebnimi družbenimi potrebami. 
Tako je torej Urad za invalide in bolnike korelacijski povezovalni 
faktor obstoječega sistema z bližnjo prihodnostjo. 

Vlada Republike Slovenije odločno zavrača mnenje, da se razbija 
identiteta invalidnosti oziroma strokovnega termina invalid. Identi- 
teta bolnikov ni družbeno vsiljena, ampak je družbeno vkalkulirana 
kot samostojna oziroma neodvisna identiteta od identiteta 
invalidnosti, saj je po našem mnenju invalid strokovno tehničen 
izraz za določeno okvaro, manjko oziroma delovno nesposobnost, 
izhajajoč iz veljavne definicije oziroma klasifikacije invalidnosti. 
Medtem ko gre pri bolnikih za kronične bolnike oziroma bolnike, 
ki imajo že invalidnost kot posledico bolezni. Torej kot je razvidno 
iz odgovora na drugo vprašanje, ne gre za vsiljeno dodajanje, 
ampak gre za procese udejanjenja invalidskega varstva na 
principih izenačevanja možnosti oziroma spoštovanja Deklaracije 
o človekovih pravicah OZN 1994. 

Na 4. redni seji Sveta Vlade Republike Slovenije za invalide dne 
23. 9. 1998 pod točko 2 - predlog zakona o invalidskih organi- 
zacijah: V razpravi je bila izpostavljena dilema med statusom 
invalida in statusom bolnika, saj se v zadnjem času pogosto 
pojavljajo interesi po zlitju obeh kategorij. Pri tem so člani menili, 
da je potrebno še naprej graditi na specifični identiteti invalida. V 
razpravi so bila izražena tudi pričakovanja invalidov, da se Urad 
Republike Slovenije za invalide opredeli do obravnavanega gradiva 
in da bo Urad Republike Slovenije za Invalide deloval v skladu s 
koncepcijo razvojne strategije invalidskega varstva iz leta 1991. 
Sprejetih je bilo več sklepov; sklep št. 6: Svet se zavzema, da 
Urad ohrani dosedanjo vsebinsko profilacijo. 

Od takrat naprej je bil Svet nedejaven do novembra leta 2000, 
sklep o širitvah kompetence urada tudi na bolnike pa je bil sklenjen 
6. oktobra 2000, se pravi pred ponovnim oživljanjem Sveta. 

V četrtem vprašanju se g. Boris Šuštaršič sklicuje na 18. pravilo 
Standardnih pravil za izenačevanje možnosti invalidov, ki državam 
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priporoča, "da priznajo posvetovalno vlogo organizacij invalidov 
pri odločanju o invalidskih zadevah". V skladu s postavljenimi 
zahtevami 17. in 18. pravila je Vlada Republike Slovenije že leta 
1996 ustanovila Svet Vlade Republike Slovenije za invalide, ki je 
stalno svetovalno telo, s stalnim predstavništvom invalidskih 
organizacij s širokim delokrogom, ki omogoča izmenjavo stališč 
in informacij z državo. Organiziranje vlade in njenih služb v skladu 
z resolucijo ni predmet usklajevanja z invalidi. Prav tako ni 
argumentiranih razlogov, da bi se morala Vlada RS posvetovati le 
s 16 invalidskimi organizacijami, združenimi v Svet invalidskih 
organizacij Slovenije (SIOS), saj v državi delujejo društva in 
organizacije invalidov, ki niso povezane v SIOS. 

V obrazložitvi vprašanj državnega svetnika g. Šuštaršiča je nekaj 
navedb, ki so za Vlado Republike Slovenije nesprejemljive. Svet 
invalidskih organizacij Slovenije (SIOS) ni pravni subjekt, zato ne 
more biti član mednarodne asociacije. Ima le status opazovalca, 
kar pa je razvidno iz priloge. 

Pojem nacionalne invalidske organizacije, ki ga omenja g. Šuštaršič 
pravno-formalno ne obstaja. Zakon o invalidskih organizacijah je 
še v pripravi in je zato torej govoriti o invalidskih organizacijah 
prejudiciranje zakonodajnega postopka. V Republiki Sloveniji 

poznamo društva, ki delujejo v javnem interesu na ozemlju celotne 
države in imajo status pravnega subjekta po 64. členu zakona o 
socialnem varstvu. 

Občasno dezinformiranje o izgubljanju identitete invalidnosti 
oziroma zamegljevanju ločnice med invalidi in bolniki je brez- 
predmetno, saj obstajajo javne pravne formulacije, kdo je invalid 
in kdo bolniki s kronično boleznijo. Pričakovati bi bilo, da bi državni 
svetnik, pristojen za področje socialnega varstva tako za invalide, 
ki niso vključeni v SIOS ter za bolnike invalide, ki so odvisni od 
direktne državne pomoči, tako finančne kot ustreznih socialnih 
služb rehabilitacijskih ustanov, posvetil vso pozornost ohranitvi 
oziroma izboljšanju njihovega socialnega položaja. 

Vprašanja državnega svetnika 
Borisa Šuštaršiča so objavljena 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 7/2001 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije je 11. marca 2002 pripravil posvet z naslovom 

VEČ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE V SLOVENIJI - DA ALI NE 

Uvodni referati 

Dr. Arnold Koller: 
Švicarske izkušnje z neposredno demokracijo 

Akad. prof. dr. Veljko Rus: 
Od strankarske k javni demokraciji 

Profi dr. Ivan Kristan: 
Večina in prag udeležbe na referendumu 

Prof. dr. Franc Vodopivec, državni svetnik, ki je vodil posvet, 
je uvodoma med drugim poudaril, da v Sloveniji še nismo navajeni 
na dialog med nosilci politične in izvršne oblasti, pa tudi ne na 
dialog med politično elito in državljani. Moramo pa se hitro učiti 
dialoga na osnovi argumentov, ne pa na osnovi politične, gospo- 
darske ali finančne moči. Majhnim državam, kot je Slovenija, lahko 

pomaga samo zadostna politična zrelost vseh ali pa vsaj večine 
državljanov, da bi znali presoditi, kaj je zanje oziroma za državo 
kot celoto pomembno ne le za kratek čas, ampak za neko daljše 
obdobje. To pomeni, da mora vlada projekte dobro pripravljati in 
da upošteva tudi tiste argumente, ki niso v podporo rešitvam, ki 
jih sama predlaga. 
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Pri nas pa je pripravljenost na dialog še vse premajhna, ni priprav- 
ljenosti prisluhniti argumentom. Prav zato je, kot je menil dr. 
Vodopivec, posvetovanje o enem delu ustavne materije še bolj 
pomembno, saj posredno lahko vpliva na hitrejši družbeni razvoj. 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je v uvodu povedal 
zakaj se je državni svet odločil, da v Slovenijo povabi strokovnjaka, 
ki lahko na podlagi dolgoletnih izkušenj in znanj o demokraciji 
spregovori tudi v državnem svetu, in sicer podrobneje o tem, 
kako in o čem se državljani Švice odločajo na referendumih. 

Dr. Arnol Koller je namreč po študiju ekonomije in nato še prava, 
iz česar je tudi doktoriral, sedaj redni profesor švicarskega in 
evropskega gospodarskega prava v St. Gallnu. Bil je tudi predsed- 
nik kantonalnega sodišča ter svetnik krščanske ljudske stranke, 
vodja poslanske skupine, predsednik stanovskega sveta, minis- 
ter za obrambo in minister za pravosodje, opravljal je tudi funkcijo 
predsednika Švicarske konfederacije. Torej je izredno izkušen 
strokovnjak in politik. 

Državni svet ima pri vključevanju civilne družbe in stroke v zako- 
nodajno proceduro že kar nekaj izkušenj, ker pa je odprtih še 
veliko vprašanj, eno teh je demokracija in seveda suverenost, je 
ta posvet namenjen odkrivanju novih možnosti za vzpostavljanje 
neposredne demokracije pri nas. 

Državni svet ima po svoji ustavni vlogi tudi možnost zahtevati 
razpis referenduma in to možnost je v prejšnjem mandatu izkoristil; 
v tekočem mandatu pa tega še ni storil. Predsednik Hrovat je 
poudaril, da državni svet te svoje pristojnosti torej ne izkorišča 
pretirano, mora pa jo ohraniti tudi v prihodnje, saj pomeni možnost 
za vključevanje pobud civilne družbe za hitrejše uresničevanje 
nekaterih področij naših hotenj. 

Dr. Arnold Koller, nekdanji predsednik Švicarske konfede- 
racije, je udeležence posveta uvodoma spomnil na misel znanega 
švicarskega zgodovinarja Jakoba Burckhardta, da „majhna država 
obstaja zato, da lahko veliko število državljanov živi v polnem 
pomenu" in da je Švica v svojem razvoju gotovo sledila tej misli, 
saj ima danes zavezujoče referendume na državnem nivoju. To 
obliko neposredne demokracije ima zapisano v ustavi, ki velja od 
1. januarja leta 2000. Neposredna demokracija se je tudi v Švici 
razvijala postopoma. Ob ustanovitvi zvezne države leta 1848 je 
na zvezni ravni obstajal samo obligatorni ustavni referendum, 
vsaka ustavna sprememba je morala biti izglasovana na 
referendumu. Poleg tega so poznali tudi ljudsko pobudo, vendar 
samo za revizijo ustave. 

Vsi drugi instrumenti neposredne demokracije so nastali in se 
razvili v 150-letni zgodovini. Leta 1874 je bil, ob popolni reviziji 
ustave, ustanovljen tudi fakultativni zakonski referendum, leta 
1891 pa ljudska iniciativa, s katero so dopolnili sistem polposredne 
demokracije z uvedbo pravice do pobude na ustavnem področju, 
in sicer v okviru delne revizije ustave. V 20. stoletju pa je z 
mednarodnim odpiranjem oziroma povezovanjem nastal še refe- 
rendum državnih pogodb, kar pomeni, da tudi o državnih pogod- 
bah Švicarji glasujejo na referendumu. 

Zelo pomembno je, da švicarsko prebivalstvo ne meni, da je več 
neposredne demokracije tudi garant za boljše celotno stanje. 
Zgodilo se je namreč, da so Švicarji dvakrat zavrnili direktno 
izvolitev svoje vlade. Vzroki za to zavrnitev so bili v bojazni, da 
manjšine, francoska in italijanska, ne bi mogle izglasovati svojih 
želja. Zavrnili so tudi že kakšno zakonsko pobudo in npr. referen- 
dum o oboroževanju. 

Ti primeri jasno kažejo, da v Švici obstaja mnenje, da neposredna 
demokracija ni samo v številu referendumov, temveč predvsem 
kvaliteti oziroma vsebini referendumskega odločanja. 

Dr. Arnold Koller je navedel primer Amerike, ki ima zelo razširjeno 
neposredno demokracijo, in poudaril, da je odločilnega pomena 
povezava med neposredno in reprezentativno demokracijo. V 
Kaliforniji, na primer, imajo veliko število referendumov in ti gredo 
pogosto brez obravnave skozi parlament, kar pa za učinkovitost 
neposredne demokracije gotovo ni dobro. 

Instrumenti polposredne demokracije so v novi švicarski ustavi 
našteti sistematično v členih 138 do 142, in sicer sta v bistvu dva 
glavna instrumenta; prvi je obligatorni referendum, saj mora o 
vsaki spremembi ustave odločati ljudstvo in jo odobriti ali zavrniti. 
Sledi fakultativni referendum, ki je obvezen za parlamentarne 
predloge zakonodajnih aktov.Ti predlogi dobijo pravno veljavnost, 
če o njih odloča ljudstvo. V to kategorijo sodijo še državne pogodbe, 
saj mora biti pristop k nadnacionalni skupnosti, na primer v 
Evropsko unijo, pa tudi v organizacijo kolektivne varnosti (NATO), 
izglasovan na referendumu. To je obligatorno tako s strani ljudstva 
kot tudi kantonov. 

Za fakultativni referendum je od leta 1971 potrebno zbrati 50.000 
podpisov glasovalnih upravičencev. Pri tem fakultativnem referen- 
dumu pa ni potrebna kvalificirana večina ljudstva in kantonov, 
temveč zadostuje že enostavna večina ljudstva. 

V Švici pa poznajo še pobudo, to je pravica oziroma "zahteva" 
100.000 državljanov z volilno pravico, da glasujejo o novem 
ustavnem členu ali spremembi ali razveljavitvi člena(ov) veljavne 
ustave. O tem pa morajo odločati tudi kantoni. 

Ta dva instrumenta imata popolnoma različne funkcije. Pobuda 
civilne družbe oziroma ljudska iniciativa ima inovacijsko funkcijo. 
V švicarskem političnem sistemu številne nove politične ideje 
prihajajo v parlament prav s temi pobudami. Zaradi teh inovativnih 
učinkov so te pobude tudi zelo pomembne. Referendum pa je po 
svoji naravi bolj zaviralne narave. Funkcija referenduma je, da 
nek predlog, ki ga je sprejela vlada, potem izglasuje še ljudstvo in 
kantoni. 

Dr. Arnold Koller je še opozoril, da na zvezni ravni ne poznajo fi- 
nančnih in upravnih referendumov. Tako za proračun in vse sklepe 
parlamenta v zvezi s financami velja, da jih ni potrebno izglasovati 
na referendumu. Prav tako tudi volitve vlade niso stvar referen- 
dumskega odločanja. 

V švicarski neposredni demokraciji možnosti za referendum in 
pobudo oziroma ljudsko iniciativo temeljijo na objektivnih ustavnih 
kriterijih. Ne poznajo torej referendumov, ki bi bili odvisni od milosti 
vlade, zato tudi govorimo, da ima Švica neposredno demokracijo. 
Oblike neposredne demokracije, ki jih vse pogosteje srečujemo 
tudi v Evropski uniji, so verjetno nekoliko drugačne. V Franciji in v 
Veliki Britaniji je v pristojnosti predsednika vlade in ne ustave, da 
sam odloči, ali bodo o določeni stvari volilcl odločali na referendumu 
ali ne. V Švici pa vse izhaja iz ustave, le za državne pogodbe 
obstaja možnost, da jih da parlament po lastni iniciativi na 
glasovanje prebivalstvu; to pa ne velja za državne pogodbe o 
pristopu k EU, OZN ali k NATU. 

Švicarska tradicija je torej objektivna in ustavna In so proti plebi- 
scitarnemu razvoju neposredne demokracije. Zato tudi referen- 
dumi niso vprašan|e zaupanja ali nezaupanja napram vladi ali 
ministrom. Švicarski politični sistem je namreč takšen, da včasih 
kakšen referendum ne uspe, vendar pa to še ni razlog za odstop 
vlade ali posameznega ministra. 
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Ko je razlagal, kako poteka neposredna švicarska demokracija, 
je dr. Koller poudaril, da obstaja tesna povezanost med repre- 
zentativno parlamentarno demokracijo in direktno ali poldirektno 
demokracijo in kako zelo pomembna je ta povezava. Na referen- 
dumu se vedno odloča o predlogih vlade ali parlamenta. O ljudskih 
pobudah, za katere je potrebnih 100.000 glasov, pa mora glasovati 
tudi parlament. Razpravljati mora o vsaki pobudi in priporočiti, ali 
naj se pobuda sprejme ali zavrne. Če parlament priporoči, da naj 
se pobuda zavrne, pa ima sočasno tudi možnost, da pripravi 
protipredlog. To v praksi pomeni, da so ljudske pobude večinoma 
politično radikalne, kar jim na eni strani daje tudi potrebni 
motivacijski vzgon. Ker pa niso vedno tudi v nacionalnem interesu 
Švice, pa v takem primeru parlament pripravi protipredlog, ki 
sicer povzame bistvo pobude, a jo nekoliko omili. Pogosto se 
zgodi, da v takem primeru pobudo umaknejo; če o njej glasujejo, 
pa je glasovanje potrebno o obeh predlogih, torej o ljudski pobudi 
in o protipredlogu parlamenta. Švicarski državljani imajo od leta 
1987 zopet možnost, da lahko glasujejo dvakrat z "da". Če sta 
sprejeta oba predloga, potem je ključno tretje vprašanje, in sicer 
za kateri predlog bi se v takšnem primeru odločili. 

Dr. Kollerju se je zdelo pomembno poudariti, da bi bil sistem zelo 
negativen, če bi o ljudskih pobudah glasovali neposredno, ne da 
bi parlament o njih razpravljal. Takšna je praksa npr. v Kaliforniji, 
kjer so sprejemali ljudske pobude, ki pa na koncu niso nikomur 
koristile. V Švici so doslej izpeljali preko 600 referendumov, njihovo 
število se je povečalo zlasti po drugi svetovni vojni. V zadnjih letih 
so na leto izpeljali povprečno 9 referendumov in to praviloma v 
dveh ali štirih referendumskih tednih. Če je kakšna referendumska 
tema manj zahtevna, takrat običajno združijo več tem, kadar pa 
je tema zelo pomembna, kot je bil npr. pristop k Evropski uniji, pa 
je bila to edina referendumska tema. 80 odstotkov predlogov 
vlade je bilo potrjenih na referendumih. Protipredlogi parlamenta 
so praviloma na referendumih vedno sprejeti. 

Udeležba na referendumu se giblje med 35 in 80 odstotkov. Kadar 
gre za zelo pomembne politične odločitve je udeležba zagotovo 
zelo dobra. Tako je bila pri odločanju o vstopu v Evropsko unijo 
udeležba 80 odstotna, pri glasovanju o včlanitvi v OZN pa 56 
odstotna. Kadar pa govorijo o nekem »abstraktnem" zakonskem 
členu je udeležba v povprečju samo okoli 35 odstotna. 

V Švici so zelo kritično naravnani do kvoruma. V Italiji poznajo 
sistem, ki zelo olajša delo opoziciji, saj ta preprosto lahko pozove 
volivce, naj ne gredo na volišča in tako doseže določen željen 
rezoltat. Politična evalvacija neposredne demokracije v Švici je 
zelo velika; pozitivna moč neposredne demokracije je prav v 
dejstvu, da se je neposredna demokracija v Švici razvila v stalni 
dialog med vlado, parlamentom in ljudstvom. Vse pereče sodobne 
teme - vprašanje jedrske energije, biotehnologije, vprašanje drog 
- so v zadnjih letih v Švici obravnavali na referendumih, kar daje 
tudi politiki potrebno legitimacijo, kajti če je ljudstvo izreklo svoje 
mnenje, potem to tudi velja. In prav to je po mnenju dr. Kollerja 
največja prednost neposredne demokracije. Seveda posebnost 
je tudi pobuda ljudstva, ki je neke vrste ventil za opozicijo. 

Načelo neposredne demokracije v Švici seveda ni sporno. 
Nasprotno, ysi Švicarji in Švicarke so prepričani, da je neposredna 
demokracija tista, s katero se identificirajo, pa tudi tisto, kar 
povezuje štiri jezike in štiri ljudstva. Od številnih državljanov, mladih 
in tudi starejših, ne glede na jezik, je dr. Koller slišal zagotovila, da 
je tisto, čemur bi se najmanj radi odpovedali, prav neposredna 
demokracijal 

Dr. Koller je povedal, da je bilo vprašanje vključitve Švice v Evrop- 
sko unijo že velik problem in da je to vprašanje, ki se bo nekega 
dne zopet pojavilo, kar pomeni, da bodo morali pri neposredni 
demokraciji tudi kaj skrčiti, točneje kaj zmanjšati. 

Švicarska vlada je tako imenovana konkordančna vlada, v kateri 
so zastopane štiri največje stranke. Če bi imeli samo eno stranko 
in zelo močno opozicijo, potem bi imela večinska stranka zelo 
velike težave pri referendumih. V Švici pogosto razpravljajo - 
zlasti je to veljalo za devetdeseta leta - o gospodarski učinkovitosti 
neposredne demokracije in slišati je bilo kritične glasove. Vendar 
pa je študija univerze v St. Gallnu na osnovi ekonometričnih 
raziskav pokazala, da lahko trdijo, da so državne aktivnosti pri 
njih učinkovitejše kot v čisto reprezentativnih sistemih. 

Dr. Koller je še izpostavil, da je v Švici najtežje in najbolj 
problematično izvajanje neposredne demokracije na področju 
zunanje politike. V Švici že dolgo ne morejo več ločevati notranjo 
in zunanjo politiko. Vendar je imela Švica v zadnjem času precej 
več problemov pri referendumih o vprašanjih s področja zunanje 
politike kot pri vprašanjih z drugih področij, na primer financ in 
davkov. Pri slednjih so švicarski državljani izkazali izredno zrelost, 
saj so si sami davke celo povečali. 

Švicarji imajo po besedah dr. Kollerja „kolosalno ureditev" za 
zaščito manjšin. V državi, sestavljeni iz štirih držav in s številnimi 
manjšinami, je to še posebej pomembno. V Švici neposredna 
demokracija brez dvoma funkcionira zelo dobro, soudeležena je 
v gospodarskem in političnem uspehu države. Švicarji so zelo 
ponosni na svojo neposredno demokracijo in se ji ne bi hoteli 
odpovedati. Ima pa takšna demokracija prihodnost samo, če bo 
ostala živa, če ji bo uspelo, da se bo znala prilagajati novim okoljem 
in novim problemom. Nedvomno bo neposredna demokracija v 
Švici tudi v prihodnje zelo uspešna in bo bistveno prispevala k 
identiteti Švicarjev. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je menil, da je direktna demokracija 
pomemben instrument za povečanje motivacije državljanov in za 
zrelo ter odgovorno odločanje politične elite. Takšno obliko 
odločanja in takšne motivacije pa mlade države, kot je tudi 
Slovenija, še posebej potrebujejo. 

Jožefa Jarha, predstavnika civilne družbe, je zanimalo, ali v 
Švici spoštujejo Deklaracijo o človekovih pravicah, in sicer 6. 
člen, v katerem je določeno, da ima "vsakdo povsod pravico do 
priznanja pravne sposobnosti", torej da je njegova zahteva za 
referendum kjerkoli v državi verodostojna in znak pravice za 
razpis referenduma. 

Ido Rebula, predsednico Društvo za kakovost življenja in 
dela v Sežani, je zanimala predvsem volilna pravica žensk v 
Švici; kolikšen je ta delež in kako ga v Švici ugotavljajo; ali so v 
Švici volilni imeniki javno razgrnjeni, tudi po izvedenem referendu- 
mu ali samo pred njim; ali so v Švici postopki zbiranja podpisov za 
volivce poenostavljeni; ali se, tako kot v Sloveniji, podpisi zbirajo 
na posebnem obrazcu, posamično, od vsakega volivca posebej 
ali na skupnem seznamu; ali je to odvisno od vrste referenduma 
oziroma drugih oblik neposredne demokracije; ali se lahko celo 
zbirajo od hiše do hiše; kje se lahko urejajo matične zadeve 
prebivalcev, kamor sodi tudi volilna pravica, itd? Zanimala se je 
tudi za eno od oblik neposredne demokracije, to je za predhodno 
javno razpravo. Ali jo v Švici sploh poznajo in če obstaja, ali je 
institucionalizirana z zakonom ali ustavo; če pa ni obvezna, ali 
imajo volivci vsaj možnost pred referendumom se poučiti o čem 
bodo razpravljali oziroma na referendumu odločali? Ali lahko dobijo 
vse potrebne podatke in kje; ali so zagotovljene enake možnosti 
za vse državljane ali imajo to možnost le tisti, ki pač imajo možnost 
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dostopa do virov informacij; ali volivci lahko tudi javno postavljajo 
vprašanja in kje? In če imajo javne razprave, ali so organizirane 
v njihovem kraju bivanja; ali so organizirane v javnih prostorih ter 
katerih; ali so oblike in način neposredne demokracije in pravila 
njihove uporabe oziroma izvedbe natančno urejeni z ustavo 
oziroma zakonom? Še posebej jo je zanimalo, ali je ugotavljanje 
rezultatov referenduma natančno urejeno in če so ta pravila 
tradicionalna, ali se pogosteje spreminjajo? Ali se je že kdaj zgodilo, 
da se je o referendumskih rezultatih, torej po opravljenem referen- 
dumu, odločalo ustavno sodišče za nazaj? 

Lucija Viher, verska skupnost Mormonov, je razmišljala, da 
referendumski izidi morajo imeti cilj, ta pa je gotovo uspešnost 
družbe. Uspešnost družbe pa je v različnih sistemih definirana 
različno: v socialističnem sistemu je bila definirana s produktiv- 
nostjo, ekonomičnostjo in rentabilnostjo, v kapitalističnem pa je 
definirana s profitno stopnjo. Ker pa sedaj težimo h globalizaciji, bi 
kazalo postaviti neke nove definicije uspešnosti globalne družbe. 

Dr. Arnold Koller je v odgovorih med drugim poudaril, da so v 
švicarskem sistemu človekove pravice zelo široko zajamčene. 
Vsak državljan ima pravico zahtevati referendum. Referendum 
se v Švici - za razliko od drugih držav - ne izvede zaradi tega, ker 
bi predsednik vlade ali pa predsednik države menil, da je dobro, 
da se izvede, ampak je v ustavi zelo natančno določeno, kdaj 
referendum mora biti, tudi če to ni po volji parlamenta ali vlade. 
Tudi ljudska pobuda, kadar se nanaša na celotno ali delno revizijo 
ustave, se mora izpeljati, čeprav bi celotna vlada ali celotni 
parlament temu nasprotovala. 

V Švici so vse ženske dobile volilno pravico zelo pozno, o čemer 
se da lahko kritično razmišljati, in sicer, da je tudi to morda 
posledica neposredne demokracije! Prvi kantoni so volilno pravico 
dali ženskam že sredi 50. let, zadnji kantoni pa leta 1991, na 
zvezni ravni pa je bila ženska volilna pravica uvedena leta 1971, 
in sicer po več neuspelih poskusih. 

Tudi prva glasovanja o pridružitvi Organizaciji združenih narodov 
so bila katastrofalna; mnenje večine je namreč bilo odklonilno. 

Torej proti neposredni demokraciji lahko uveljavljamo argument, 
da je nekoliko ambivalentno, da postopki trajajo nekoliko dlje kot 
v parlamentarni demokraciji. Po vsakem referendumu v Švici 
opravijo tudi analize. Izdela jih znanstveni institut, kjer preučujejo, 
kakšna je bila motivacija, kakšna je bila udeležba, tudi po spolu 
itd. Med drugim bo inštitut natančno analiziral, kako so Švicarji 
glasovali o včlanitvi v Združene narode. 

Državljani Švice seveda volijo tudi v občinah in v kantonih, ih tudi 
tu se izvajajo referendumi, za katere morajo na vseh teh ravneh 
opraviti vsa potrebna opravila. Vlada izdaja takoimenovano zvezno 
knjižico, v kateri navedejo argumente vlade in parlamenta, pa tudi 
argumente nasprotnikov in ta knjižica je na voljo vsem volivcem 
oziroma glasovalcem. Zlasti pri pomembnih referendumskih 
glasovanjih, kot je bilo npr. glasovanje za včlanitev v Združene 
narode, so se dokaj aktivno vključili tudi mediji, tudi z nastopi 
članov vlade in parlamenta. Takšno veliko kampanjo, veliko javno 
razpravo zakon seveda ne predpisuje, a je bila v navedenem 
primeru zelo pomembna. Brez tega političnega dlskurza neposred- 
na demokracija ne bi bila veliko vredna. 

Na vprašanje, kako zbirajo podpise, je dr. Koller pojasnil, da to ne 
poteka v občinskih pisarnah, saj tega nočejo, ker želijo ohraniti 
svobodo. Obstaja poseben obrazec, obstaja nek iniciativni komite, 

obstajajo posebne stojnice, kjer zbirajo podpise. Za zbrane 
podpise nato ugotovijo, ali so podpisani tudi upravičeni do 
glasovanja. Potem člani iniciativnega komiteja dostavijo podpise v 
Bern, kjer vlada preveri, ali je podpisov dovolj ter preveri njihovo 
ustreznost. 

Če kdo meni, da referendum ni potekal povsem po predpisih, da 
referendumska odločitev ni bila pravilna, se lahko pritoži tudi na 
ustavno sodišče, je bil odgovor dr. Kollerja. 

Zadnjo besedo ima vedno ljudstvo kot suveren. Na zvezni ravni 
nimajo ustavnega sodišča. Če je ljudstvo izreklo svoje mnenje, 
potem je to dokončno mnenje "vox populi-vox dei". 

Razmišljanje o ciljih uspešnosti neposredne demokracije je po 
besedah dr. Kollerja predvsem državnopolitična zadeva. V Švici 
hočejo, da imajo državljani možnost sodelovati pri oblikovanju 
državne volje. O ekonomskih učinkih neposredne demokracije bi 
seveda lahko veliko razpravljali. V Švici ne gre zato, da bi hoteli 
neposredno demokracijo iz ekonomskih razlogov, hočejo jo iz 
državnih razlogov, če pa je tudi ekonomična, pa je to toliko bolje, 
je zaključil dr. Koller. 

Akad. prof. dr. Veljko Rus, državni svetnik, je govoril o širših 
problemih, ki zadevajo neposredno demokracijo in ne zgolj samo 
o referendumu. Opozoril je na druge elemente neposredne demo- 
kracije, ki se pojavljajo kot bistvene dileme v metamorfozi našega 
celotnega ustavnopravnega sistema. Poskušal je predstaviti tiste 
točke, na katerih se na nek način določa karakter našega 
prihodnjega pravnega sistema. Ali bo naš sistem bolj tradicionalno 
parlamentaren, podoben parlamentarnim demokracijam 19. stoletja 
ali pa bo izkoristil prednost tako imenovanih "zakasnelcev", ki 
lahko tudi iz dosedanjih eksperimentalnih in dejanskih institu- 
cionalnih sprememb v sodobnih zahodnih demokracijah akumu- 
lirajo izkušnje, ki vodijo iz parlamentarne v postparlamentarno 
demokracijo. 

Postparlamentarna demokracija ne pomeni negacijo reprezenta- 
tivnega strankarskega parlamentarnega sistema, ampak razši- 
ritev reprezentativne demokracije in popolnitev reprezentativne 
demokracije z direktno oziroma neposredno demokracijo. 

Demokratični sistemi v zahodnih državah doživljajo v zadnjih 
desetletjih globoke spremembe, predvsem pri uveljavljanju novih 
oblik reprezentativne in neposredne demokracije. V 19. stoletju 
so se uveljavljale politične stranke kot poglavitne nosilke repre- 
zentativne demokracije, že v prvi polovici 20. stoletja pa se vse 
pogosteje omenja kriza strankarske demokracije. Na koncu tega 
stoletja se začno pojavljati različne kritike, ki že omenjajo nove 
možnosti. Tako omenjajo sociopolitično vladanje, ki je zelo blizu 
tistemu, kar smo nekoč imeli mi v t. i. družbenem upravljanju. Torej 
bi lahko govorili o družbenopolitičnem vladanju. DrugI omenjajo 
nove možnosti oziroma trende, ki jih označujejo za javno 
demokracijo. Torej ne gre samo za reprezentativno demokracijo, 
ampak za tisto, kar je Gorbačov nekoč označil z besedo "glas- 
nost", "javnost", ali kar ameriški filozofi in sociologi označujejo z 
"voice"; torej z glasom, ki ga ima ljudstvo. Gre za javno demokracijo, 
v katero je vključena pravzaprav celotna javnost, ne samo 
predstavniki ljudstva. In tretje, kar se vse bolj pogosto omenja kot 
neko novo alternativo, so tako imenovana skupna upravljavska 
omrežja, ki naj bi povezovala javni In privatni sektor ter zagotavljala 
med njima kooperativne, ne pa konfliktne odnose, ki so bili značilni 
v preteklem 20. stoletju in so značilni za našo družbo še danes 
kot podedovana tradicija. 
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Vsem tem oblikam postparlamentarne demokracije je skupno to, 
da širijo na strankah temelječo reprezentativno demokracijo na 
izvenstrankarske nosilce, ki se vključujejo v bolj inkluzivne 
pracese političnega odločanja ali pa prek procesov decentraliza- 
cije in dekoncentracije uveljavljajo načelo samoregulacije. To 
načelo samoregulacije je eno od spremljajočih načel neposredne 
demokracije ali funkcionalna stran tistega, kar imenujemo nepo- 
sredna demokracija. Neposredna demokracija brez samoregula- 
cije je seveda anarhija. 

Zelo hitra rast izobrazbe državljanov v zahodnih družbah ter 
boljše in cenejše informacijske tehnologije omogočajo bistveno 
bolj množično in kvalitetnejšo participacijo v političnem odločanju, 
kot je bila ta značilna za 20. stoletje. Monopol nad reprezentiranjem 
interesov, ki si ga v nekaterih državah še vedno lastijo politične 
stranke, postaja zdaj poglavitna ovira za prehod iz parlamentarnih 
v postparlamentarne sisteme, v katerih se reprezentativna 
strankarska regulacija vse bolj izrazito dopolnjuje s samoregula- 
tivnimi oblikami neposredne demokracije. 

Postparlamentarna demokracija seveda ne pomeni ukinjanja 
parlamentarnih strank, pomeni pa krčenje njihove vloge na 
zakonodajno dejavnost ter hkratno širjenje vloge organizacij civilne 
družbe. Civilna družba tu stopa v politične okvire in ne nastopa 
izven njih. Oblike neposredne demokracije zdaj ne pomenijo več 
mobilizacije množic za manifestacije in demonstracije, torej ulične 
demokracije, ampak neposredno vključevanje organizacij civilne 
družbe v politično odločanje, v uveljavljanje organizirane demo- 
kracije. 

Širjenje neposredne demokracije pa ni samo možnost, ki je pove- 
zana s hitrim porastom izobrazbe državljanov ter cenejšimi in 
boljšimi informacijskimi tehnologijami, ampak je hkrati tudi nujnost 
zaradi hitro naraščajoče kompleksnosti družbenega reguliranja. 
Ta sili v večjo specializacijo, dekoncentracijo, decentralizacijo 
odločanja, ki razbremenjuje centralne oblastne organe in krepi 
samoregulativno vedenje organizacij na nižjih ravneh. Problem 
decentralizacije, problem socializacije, problem neposredne 
demokracije ni več ideološki problem, ampak je preprosto funkcio- 
nalni problem, ki ga narekuje kompleksnost upravljanja. Kvalitet- 
nega upravljanja si danes ne moremo zamisliti samo brez 
demokratičnega odločanja, temveč tudi samoregulacije večine 
prebivalstva in njihove udeležbe v regulaciji celotne družbe. 

Rezultat takšne samoregulativne dejavnosti je višja kvaliteta 
upravljanja, učinkovitejša javna kontrola, skromnejša rast cen- 
tralnega aparata in s tem tudi pojav "vitke" države, kar pravzaprav 
pomeni prenos velike količine pristojnosti klasične države na 
različne paradržavne in druge civilne organizacije. 

V Sloveniji strankarsko oziroma parlamentarno demokracijo, 
čeprav jo imamo šele deset let, vse bolj dojemamo kot demokracijo 
s podobnimi težavami, kot jih imajo zahodne demokracije. Te 
težave so prisotne v vsakodnevnem življenju. Strankarska aro- 
ganca zmanjšuje demokratični značaj slovenskega parlamen- 
tarizma. Klientelizem povečuje nezaupanje v stranke, ambicije po 
vse obsežnejši regulaciji družbenega dogajanja pa zmanjšujejo 
kvaliteto upravljanja. Hitra rast izobrazbe prebivalstva ter hitro 
naraščanje stanovskih strokovnih in profesionalnih organizacij 
spodbuja vse bolj pogoste in vse bolj intenzivne zahteve po 
decentralizaciji in po večji avtonomiji organizacij, zlasti v javnem 
sektorju. Izvršna in zakonodajna oblast tem zahtevam ne sledita, 
ampak uveljavljata prav nasprotne ukrepe. Omejiti skušata vlogo 
referendumov kot oblik neposrednega upravljanja, degradirata 
agencije in fundacije v transmisije svoje lastne moči, namesto da 
bi jih oblikovale kot katalizatorje ter most med javnim in nejavnim 
sektorjem. Prav tako želita omejiti ali celo marginalizirati politično 
vlogo društev, ki danes predstavljajo izjemno velik in visoko orga- 
niziran potencial neposredne demokracije. Skratka, parlamentarne 

stranke se vse bolj očitno upirajo postparlamentarnim oblikam 
neposredne demokracije in vse bolj vztrajajo na državi kot trdni 
hierarhični piramidi. 

Najbolj očiten poskus omejevanja neposredne demokracije so 
seveda predlogi za spremembo 90., 97. in 99. člena ustave, ki naj 
bi zožili pristojnost državnega sveta in pravice volivcev v zvezi z 
razpisom in izvajanjem referendumov kot oblik neposredne 
demokracije. V dobi hitro se razvijajoče informacijske tehnologije, 
ko je referendum postal tehnično, cenovno in organizacijsko 
bistveno lažje izvedljiv kot je bil nekoč, je takšen predlog mogoče 
razlagati samo z načelnim nasprotovanjem uveljavljanju oblik 
neposredne demokracije. 

Temu pa je treba dodati, da referendumi niso najbolj pomemben 
instrument neposredne demokracije, ker se jih zelo redko uporablja 
in ker se lahko nanašajo le na zelo splošne zadeve, ki praviloma 
niso povezane z vsakodnevnim reguliranjem političnega sistema. 

Če bi skušali uveljavljati zgolj referendumsko neposredno demo- 
kracijo, ne bi pa hkrati uveljavljali načel sociopolitičnega upravljanja, 
če bi poleg referenduma tolerirali tradicionalno partitokratsko 
državo, potem bi referendumi postali zgolj instrument populistične 
politike posameznih strank oziroma instrument dominantne 
strankarske koalicije. Takšni praksi smo se večkrat že zelo pri- 
bližali. 

V zvezi s transformacijo strankarske parlamentarne demokracije 
v postparlamentarno simbiozo reprezentativne in neposredne 
demokracije je še posebej pomembno opozarjati na vlogo svetov 
zavodov. Tu gre za neko drugo dimenzijo neposredne demokra- 
cije, ki pa je, po mnenju dr. Veljka Rusa, veliko bolj organska in 
pomembnejša, čeprav niti v političnih niti v politoloških krogih ne 
uživa zadostne pozornosti. 

Poleg svetov v zavodih in svetov v vladnih organih obstajajo 
namreč še "kvangi" - takoimenovane kvazi avtonomne nevladne 
organizacije in ustanove, ki skupaj predstavljajo tri tipe orga- 
nizirane neposredne demokracije. 

V vseh teh primerih gre za načelo zajemanja predstavnikov civilne 
družbe v državne organe oziroma v javne organizacije, kar je 
sicer v skladu z načelom socialno-političnega upravljanja družbe- 
nega dogajanja, po drugi strani pa je to izredno kočljiv proces, kar 
kaže praksa v drugih deželah in tudi pri nas. Imajo namreč lahko 
zelo dvorezne učinke. Med najbolj pomembnimi so: 

1. Če so razlike v moči med tistimi, ki kooptirajo in tistimi, ki so 
kooptirani, majhne, se med sodelovanjem znotraj istega 
institucionalnega ali organiziranega okvira te razlike zmanjšu- 
jejo, sodelovanje ustvarja izenačevanje moči. Če so te razlike 
velike, se z intenzivnim sodelovanjem te razlike povečujejo. 
Velike razlike med kooptantom in kooptirancem torej pove- 
čujejo nemoč kooptiranega. 

2. Odgovornost kooptiranca se z vključevanjem bistveno pove- 
čuje, če se povečuje tudi njegova moč v organizaciji ali v 
telesu, v katerega je bil kooptiran. Če pa gre za povečevanje 
njegove nemoči, se sodelovanje kooptiranca ritualizira, kar 
vodi v neučinkovitost delovanja takšnega telesa, v zapravljanje 
energije in časa. 

3. S kooptiranjem se povečuje nadzor kooptirancev nad kooptan- 
ti, kadar je razlika v moči majhna. Če pa je ta razlika velika, je 
proces obraten, in sicer so kooptiranci še bolj pod kontrolo, 
kot če niso kooptirani v takšno ali drugačno oblastno telo. 

4. S kooptiranjem se zmanjšuje rezistenca kooptirancev, kar je 
eden od izredno pomembnih učinkov, ki lahko veliko prispevajo 
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k višji stopnji kooperacije med javnim in nejavnim, med 
vladanimi in vladajočimi. Rezistenca kooptirancev se zmanj- 
šuje samo takrat, kadar se povečuje tudi njihova moč. Torej je 
kooptacija lahko izredno pomemben instrument neposredne 
demokracije in oblika produktivne integracije predstavnikov 
civilne družbe v procese političnega odločanja, lahko pa je 
tudi instrument subtilne manipulacije s participacijo kooptiranih. 

Najobsežnejši sistem kooptiranja srečujemo v javnem sektorju, 
v katerem so sveti zavodov. Teh je v Sloveniji že nekaj tisoč. V 
javnem sektorju so sveti zavodov konstituirani tako, da v njih 
neposredno sodelujejo predstavniki uporabnikov oziroma tako 
imenovani eksternisti. Če jih delegirajo uporabniki neposredno 
imajo več možnosti, da uveljavljajo status enakopravnih partnerjev, 
če pa so imenovani od vladnih organov, že v izhodišču nimajo 
nobene možnosti, da bi igrali v svetih zavodov enakopravno vlogo. 
Če poleg tega upoštevamo še to, da sveti zavodov kot celota 
nimajo funkcije odločanja, ampak le funkcijo svetovanja, da so 
direktorji zavodov praviloma imenovani od vladnih organov, ne 
pa izvoljeni ali vsaj potrjeni od članov sveta, da celo plače 
direktorjev po novem predlogu zakona določajo ministri, potem je 
dokaj verjetno, da je razmerje moči med direktorji zavodov in 
sveti takšno, da vodi v manipulativno participacijo predstavnikov 
civilne družbe v javnih zavodih, kar seveda implicira vse prej 
omenjene posledice. 

Rešitve iz takšne situacije vidijo nekateri v odpravi svetov kot 
organov upravljanja. Tako na primer predlog novega zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju ene od družbenih 
dejavnosti predvideva, naj člane sveta ne delegirajo uporabniki 
oziroma od spodaj navzgor, ampak naj jih imenuje vlada ter da se 
njihovo delovanje omeji zgolj na podajanje mnenj. Imeli naj bi torej 
samo svetovalno funkcijo (dajanje predlogov, mnenj in nasvetov) 
in ne tudi funkcijo odločanja. Torej ne bi bili več organi, ki bi 
prevzemali odgovornost, saj ne bi imeli dovolj moči, da bi takšno 
odgovornost polnovredno tudi uveljavljali. Omenjeni predlog torej 
ne predvideva sprememb, ki bi svetom omogočile večjo moč, 
ampak skuša neravnovesje med močjo in odgovornostjo odpraviti 
tako, da ustrezno zmanjšuje odgovornost svetov. Gre pravzaprav 
preprosto za likvidacijo družbenega soupravljanja oziroma za 
vračanje iz sicer invalidnega družbenega upravljanja v klasično 
politično upravljanje, v katerem imajo stranke preko zakonodajnih 
in izvršnih organov oblasti popoln monopol na regulacijo družbe- 
nega dogajanja. 

Podobne trende lahko opazimo tudi pri svetih na lokalni ravni, pa 
tudi pri svetih, ki se oblikujejo na republiški ravni. Gre torej za 
generalno težnjo po vračanju h klasični hierarhični državi, v stari 
tip vladanja, značilen za 19. stoletje. V ozadju teh trendov je 
predpostavka, sicer dobronamerna, da lahko učinkovitost države 
zagotovi le trden hierarhičen sistem. Tak sistem je res lahko bolj 
učinkovit tedaj, ko gre za relativno rutinsko, enostavno in stro- 
kovno nezahtevno odločanje, je pa povsem nezadosten za seda- 
nje okoliščine, za katere je značilna globalizacijska turbulenca. 

Naslednja možnost za širjenje postparlamentarne neposredne 
demokracije se uresničuje z vključevanjem nevladnih organizacij 
in društev, predvsem tistih v javnem interesu, v procese poli- 
tičnega odločanja. V Sloveniji je sedaj okoli 13 tisoč društev. Od 
teh so za razvoj postparlamentarne demokracije pomembna 
predvsem tista, ki niso zgolj ljubiteljska, ampak zaslužijo status 
društev v javnem interesu. V procesih političnega odločanja imajo 
ta društva še izrazito marginalno vlogo. Uveljavljanje obveznega 
konzultiranja vladnih organov in seveda zakonodajnih teles z 
društvi, delegiranje predstavnikov društev v svete zavodov in 
drugih nevladnih organizacij ter programsko financiranje njihove 
dejavnosti, so tri oblike vključevanja teh društev v sistem družbe- 
nega upravljanja, se pravi tudi v politični sistem. 

Če bo tovrstno vključevanje društev nemanipulativno in neko- 
ruptivno, lahko pričakujemo povečano kontrolo državljanov kot 
uporabnikov. Takšna kontrola spodbuja izvajalce k večji kvaliteti 
storitev tako v javnem kot tudi v privatnem sektorju. Poleg tega se 
lahko s prenosom nekaterih programov in projektov iz javnih 
zavodov na društva znižajo stroški storitev, ki so v nacionalnem 
interesu, saj bi se mobilizirali dodatni viri prostovoljske dejavnosti. 
Zelo pomembno vlogo katalizatorjev pri vzpostavljanju in 
vzdrževanju ustrezne kooperacije med društvi - kot entitetami 
civilne družbe in oblastjo - imajo nevladne organizacije oziroma 
že omenjeni kvangi, še posebej tisti, ki imajo dejansko avtonomno 
vlogo. Med te uvrščamo predvsem agencije in fundacije. Pre- 
majhna razvitost le-teh in dejstvo, da so institucionalizirane kot 
transmisije oblasti, ne pa povezovalni členi med javnim in nejavnim 
sektorjem, povzroča hude motnje med tema dvema sektorjema. 
Te motnje se kažejo predvsem v poskusih dominiranja vladnih 
organov nad društvi in to prav preko teh posrednih teles, ki bi 
morali biti katalizatorji, v resnici pa so transmisije. 

Med številnimi takšnimi primeri je morda najbolj zanimiva popolna 
dominacija nekega inšpektorata v ministrstvu nad poslovanjem 
vseh organizacij, ki spadajo v njegov resor, čeprav so te organi- 
zacije prostovoljne in se pretežno financirajo iz drugih nevladnih 
virov. V zadnjih letih so konflikti med vlado, njenimi organi in društvi 
vse bolj opazni, saj so v nekaterih primerih vladni uradi uprizarjali 
prave rušilne napade na društva. Najbolj znan tak konflikt je bil 
med vladnim uradom za varstvo potrošnikov in Zvezo potrošnikov 
Slovenije, saj je omenjeni novonastajojoči urad skušal kadrovsko 
in finančno uničiti takrat že mednarodno uveljavljeno zvezo 
potrošnikov. V tem primeru se država ni pojavila samo kot nek 
oblastveni organ, temveč tudi kot uničevalec že vitalnih delov 
civilne družbe. 

Dejstvo torej je, da niti zakonodajni niti izvršni del oblasti na 
Slovenskem nista naklonjena preobrazbi klasične parlamentarne 
demokracije in hierarhično organizirane izvršne oblasti. Nista 
odprta za nove trende, ki vodijo v nastajanje postparlamentarne 
demokracije. Ta je mogoča le z vsestranskim razvojem neposred- 
ne demokracije in s produktivnim, nemanipulativnim sodelovanjem 
med privatno in javno sfero oziroma med državo in civilno družbo, 
je zaključil dr. Rus. 

Prof. dr. Ivan Kristan, predsednik državnega sveta v prvem 
mandatu, je poudaril, da se po njegovem mnenju, kadar govorimo 
o bistvu demokracije kot vladavine ljudstva, ne moremo izogniti 
referendumu, saj je ta pravzaprav najbolj izrazita oblika neposred- 
nega odločanja; skozenj se uresničuje vladavina ljudstva. 

Kadar govorimo o idealni demokraciji, v kateri ljudstvo samo odloča 
o vseh zadevah, ne moremo mimo antične demokracije grških 
držav oziroma mest, ko so vsi svobodni državljani neposredno 
odločali, pa do švicarske prakse v preteklosti, kjer so v manjših 
kantonih in polkantonih imeli oziroma še imajo institut skupščine 
volivcev, t. i. "Landesgemeinde", ki ga je omenjal dr. Koller. Skozi 
zgodovino se je uveljavljal kot institucija, kjer se volivci in volivke 
zberejo na enem mestu in odločajo o vprašanjih oblasti. Seveda 
pa pri tem nastaja vprašanje, koliko je danes ta institucija v kantonu 
Appenzel še realnost, ali pa je postala že pretežno turistična 
atrakcija. 

Danes ni realnost ta neposredna demokracija, ampak predstav- 
niška demokracija in v tej prevladujoči predstavniški demokraciji 
poskušamo priti tudi do elementov neposredne demokracije. 
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Povsod v sodobnih državah se je pojavil referendum kot tista 
institucija, skozi katero se uveljavlja neposredna ljudska iniciativa. 
Iščejo se poti, kako v sistemu predstavniške demokracije 
omogočiti volilcem, da ne bi bili suvereni le vsaka štiri leta oziroma 
v intervalih, ko se opravljajo volitve, ampak da bi tudi med tem 
imeli možnost opravljati nadzor nad predstavniškim sistemom in 
da bi tudi sami odločali o določenih zadevah. 

Dr. Kristan je poudaril, da je referendum ne samo združljiv s siste- 
mom sodobne predstavniške demokracije, še več, po njegovem 
mnenju je tudi zelo koristna dopolnitev predstavniške demokracije. 
Zato meni, da bi morali pametni politiki bolj spodbujati uporabo 
referenduma, da bi se oplemenitila predstavniška demokracija. 

Pri referendumu je pomembno vprašanje večine, ki je potrebna 
za sprejem veljavnih odločitev. Po njegovem mnenju bi - gledano 
razvojno - za referendum moral veljati izhodiščni standard, po 
katerem je za sprejem veljavne odločitve potrebna večina vseh 
volivcev. Za ustavodajni referendum pa je po 17o. členu ustave 
že sedaj potrebna udeležba večine. 

Pred letom 1990 smo imeli ureditev, ki je pravzaprav predstavljala 
za referendum nek višji standard. Veljalo je namreč zakonsko 
določilo iz 1977. leta, da je zakonski ali referendumski predlog 
sprejet, če zanj glasuje večina vseh volilnih upravičencev, torej 
vseh volivcev. To pa je, kot je poudaril dr. Kristan, po njegovem 
tradicionalnem pojmovanju razumen standard demokratičnega 
odločanja. Referendum namreč razume kot tisto institucijo, ko 
ljudje neposredno odločajo o najpomembnejših vprašanjih. In če 
je tako, je po njegovem mnenju nespodobno z neko minimalno 
večino sprejemati pomembne odločitve, ki zavezujejo vse in ne 
samo tiste, ki glasujejo. Zato se je vedno, tudi kot profesor 
ustavnega prava, zavzemal, da bi tudi v samostojni državi ohranili 
ureditev, ki smo jo imeli pred letom 1991; prav ta koncept se je 
uveljavil pri odločanju za osamosvojitev. V času priprav na 
osamosvojitev Republike Slovenije je namreč obstajala dilema, 
ali izvesti plebiscit leta 1991 po tej ureditvi ali po določilih zakona 
iz leta 1977. To je praktično pomenilo, da bi moral biti odgovor na 
vprašanje ali se strinjamo, da je postane Republika Slovenija 
samostojna in neodvisna država, sprejet z večino vseh volivcev 
ali pa naj bi se ta večina reducirala. Takrat so bila resna 
prizadevanja Demosa, da bi ta standard znižali, kar pa na srečo 
ni uspelo in je v zakonu o referendumu za izvedbo plebiscita 
obveljal star "režim", to je, da se sklep o samostojni in neodvisni 
Republike Slovenije sprejme z večino glasov vseh volivcev. 
Rezultat plebiscita je pokazal, da je bilo zaupanje,, ki se je 
pravzaprav izražalo z zakonom, ki je zahteval večino vseh 
volivcev, povsem upravičeno. Vsi, ki so dvomili v odgovornost 
volivcev oziroma njihovo zrelost, niso imeli prav. Plebiscita se je 
namreč udeležilo 93,5 odstotka volivcev, za samostojno in 
neodvisno Republiko Slovenijo je glasovalo 88,5 odstotka vseh 
volivcev, le 4 odstotki so bili proti. 

Po mnenju dr. Kristana je to izkušnja, ki jo moramo Slovenci 
spoštovati kot našo izkušnjo tudi še danes, saj ni nikakršnega 
razloga, da. bi nanjo pozabili. Prav v razpravah o ustavnih 
spremembah bi to izkušnjo morali osvežiti. Med predvidenimi 
spremembami je med drugim tudi predlog, nanaša se na 90. in 
170. člen ustave, s katerim bi znižali prag demokratičnega 
odločanja in prvič tudi predlog, da bi črtali državni svet kot tisti 
organ, ki ima pravico predlagati razpis referenduma. Predlagana 
sprememba za 170. člen ustave tudi pravi, da bi črtali predpisan 
kvorum udeležbe, kar pomeni, da bi o spremembi ustave odločali 
na enak način, kot velja sedaj po 90. členu ustave za zakonodajni 
referendum. To pa ne ustreza demokratičnemu standardu 
odločanja In bi morali ne samo zavrniti predlagano spremembo 
170. člena za črtanje kvoruma udeležbe, ampak bi istočasno 

morali za zakonodajni referendum v 90. členu določiti prag, ki ga 
sedaj ni. Takšna določba namreč lahko povzroči absurdno 
situacijo, in sicer, da pridejo na referendum trije volilni upravičenci 
in dva izglasujeta obvezefi sklep (dva glasova za, en glas proti). 

Državni svet si je nekajkrat, na primer v razpravi o zakonu o 
ustanovitvi občin, prizadeval, da bi vanj vnesli prag udeležbe, 
vendar ni uspel, ker je predlagatelj zatrjeval, da je to določeno že 
v ustavi. In prav v ustavi je določeno, da je potrebna zgolj večina 
glasujočih, kar pomeni, da odločitev nedoločene manjšine lahko 
zaveže vse volivce. Zato je dr. Kristan predlagal, da zavrnejo 
predlog spremembe 170. člena ustave, to pa je črtanje kvoruma 
udeležbe za ustavodajni referendum oziroma potrditveni refer- 
endum in da se zavzamejo, da se v 90. člen ustave vnese prag 
udeležbe, ki bo zagotavljal, da se sklep, zakon ali kaj drugega 
sprejme lahko le z večino tistih, ki glasujejo in seveda pod 
pogojem, da se glasovanja ali referenduma udeleži večina volilnih 
upravičencev. Torej določba, ki je sedaj že v 170. členu ustave, 
naj se vnese tudi v 90. člen ustave. 

Izpostavil je tudi izkušnjo državnega sveta, ki vseskozi deluje po 
principu, da lahko sprejema odločitve, če je na seji navzoča večina 
državnih svetnikov. To pomeni, od 40 svetnikov jih mora biti na 
seji navzočih 21. Drugo pravilo pa je, da državni svet odloča z 
večino prisotnih. V državnem svetu je prag določen; sklep 
državnega sveta ne more biti sprejet z manj kot 11 glasovi, kar je, 
kot je menil, tista spodobna večina, ki varuje državni svet pred 
tem, da bi na primer en ali dva državna svetnika sprejela sklep, 
če seveda nihče ne bi bil proti. 

Dr. Arnold Kolier je kot nekdanji profesor na univerzi v St. Gallnu 
povsem na kratko predstavil mednarodni upravljavski simpozij, 
ki ga že od 1970. leta naprej pripravljajo študenti te univerze. 

Nina Stolck, sodelavka Mednarodnega študentskega odbora 
iz St. Gallna, je predstavila delo tega odbora in simpozij, ki ga 
odbor prireja vsako leto. Romano Prodi, ki je tudi sodeloval na 
enem od teh simpozijev, je kasneje zapisal, da tisto, kar se mu je 
zdelo izjemno na tem ISC simpoziju, so bili ljudje in predvsem 
ljudje, ki jih je srečal v St. Gallnu, pa tudi samo vzdušje, ki vlada v 
tej organizaciji. 

ISC pomeni namreč mednarodni študentski odbor, v katerem 
deluje 25 študentov iz harvardske univerze in univerze iz St. 
Gallna in doslej so že 32-krat organizirali simpozij. Sponzorira jih 
400 podjetij iz vsega sveta, obstaja tudi ISC fundacija. Njihov cilj, 
da v vseh letih delujejo nespremenjeno, in sicer kot nekakšna 
povezava med politiko, gospodarstvom in znanostjo, uspešno 
uresničujejo. Na simpozij v St. Gallen povabijo pomembne 
osebnosti iz politike, gospodarstva in znanosti ter družbe, da si 
izmenjajo izkušnje in poglede o relevantnih temah iz sedanjosti in 
prihodnosti. 

Med predavatelji so po besedah Nine StOlch doslej bili Joschka 
Fischer, nemški zunanji minister, Romano Prodi, evropski komisar, 
Jurgen Schremp iz tovarne Chrysler, James D. Wolfensohn, 
predsednik svetovne banke, Leszek Balcerowich, Helmut Kohl, 
Brabeck Letmathe iz firma Nestle, Klaus Jacobs, Lord Robertson, 
generalni sekretar NATA, dr. Peter Akos Bod, nekdanji predsednik 
narodne banke na Madžarskem, Toshiki Kaifu, premier Japonske, 
Lennart Meri, predsednik Estonije, dr. Miroslav Somal, češki minis- 
ter za industrijo, in številni drugi. Simpozija so se doslej udeležile 
tudi številne zanimive predstavnice žensk, na primer Irene Zubadai- 
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Khan iz Amnesty International, Hanna Gronkiewitcz-Waltz, Danica 
Purg in druge. 

Na zadnjem, 32. ISC simpoziju, je bila glavna tema "Odpravljanje 
meja - vprašljivi cilji", s katero so želeli preučiti odnose, točneje 
napetosti med mejami in cilji, ki se odražajo na vseh področjih 
človekovega delovanja. Širitev evropskega tržišča je glavno 
vprašanje. S tem, ko se odpirajo nova tržišča, se postavljajo 
nove meje. Treba je najti odgovore na temeljna vprašanja, in sicer 
ali je globalna integracija pravzaprav tisto, kar si želimo in kaj 
pomeni globalno brez etike; odgovoriti pa je treba še na vrsto 
drugih razvojnih vprašanj. 

Na ta simpozij so kot predavatelja povabili tudi slovenskega mini- 
stra za evropske zadeve dr. Janeza Potočnika. Menijo namreč, 
da je udeležba predstavnikov srednjeevropskih držav zelo 
pomembna, za Slovenijo, ki je tik pred zaprtjem zadnjih poglavij 
za vključitev v Evropsko unijo, pa še posebej. Želijo, da se vodilni 
ljudje iz vsega sveta srečajo, navežejo nove stike in pospešujejo 
čezmejno sodelovanje. Prav iz tega razloga je simpozij enkraten 
in velikega pomena za številne države, je poudarila na koncu 
predstavitve tega simpozija. 

Dr. Milan Zver, državni svetnik, je poudaril, da je na tem posvetu 
obravnavana tema gotovo eno najpomembnejših vprašanj v 
razvoju novodobne slovenske demokracije in da upa, da bomo 
tudi v bodoče v Sloveniji večkrat javno razmišljali o oblikah 
neposredne demokracije, kajti prepričan je, da Slovenci - točneje 
slovenska oblast - neposredne oblike demokracije ne mara 
preveč. To je pravzaprav logično, saj neposredna demokracija 
pomeni za vsakršno oblast nek sistemski šum, nekakšno motenje 
vladanja. 

Prav bi bilo, da Slovenci pogosteje govorimo o neki davni izkušnji 
slovenske neposredne demokracije, in sicer o karantanski prisegi, 
saj kadar govorimo o naših izkušnjah z demokracijo, na to prisego 
enostavno pozabimo, je dejal. Ta ceremonija se je dogajala celo 
tisočletje tja v srednji vek v Evropi in je pomenila prvo tako posvetno 
legitimacijo oblasti. Ima pa zelo bogato politično in tudi pravno 
simboliko. Čeprav je oblast prisegla ljudstvu pravično in pošteno 
vladanje, je slovenski kmet simbolno udaril bodočega vladarja, s 
čemer mu je dal vedeti, da ima, če bo vladar nepošten in nepra- 
vičen, ljudstvo pravico tudi do upora. In še vrsta drugih simbolnih 
dejanj izhaja iz karantanske prisege, ki je Slovenci več ne 
poznamo, nanjo pa so se sklicevali Thomas Jefferson, celo papež 
Pij IX., VVilliam Pen in mnogi drugi demokrati. 

Iz te Izkušnje bi verjetno lahko ustvarili celo nek svojevrsten 
demokratični "mit", kajti po njegovem mnenju je pomenila zgled 
rojevajoči zapadni evropski demokraciji. Tudi zaradi dolga do lastne 
zgodovine bi danes morali biti veliko bolj velikodušni do oblik 
neposredne demokracije, zlasti do referenduma in do ljudske ini- 
ciative. 

Dr. Zver je opozoril še na eno dimenzijo: kadar namreč govorimo 
o neposredni demokraciji mislimo poleg referenduma predvsem 
še na lokalno raven. Na tej temeljni družbeni ravni neposredna 
demokracija najlažje zaživi in se uveljavi, kajti v razsežnostih 
velikih političnih sistemov neposredna demokracija težje pride do 
izraza. 

Alternativo oziroma dopolnilo parlamentarni strankarski demokra- 
ciji bi morali iskati v oblikah neposredne demokracije. Posredne 
oblike demokracije bi morali dopolnjevati z neposrednimi tako na 
lokalni kot na državni ravni. Če na lokalni ravni razvijamo posredni 
sistem odločanja, je to veliko bolj neposredno odločanje ljudi kot 

je odločanje na parlamentarni ravni. Toda sedanja reforma lokalne 
samouprave gre v nasprotni smeri od demokratične. Sistem 
odločanja se namreč vse bolj centralizira v osebi župana, ne pa 
v kolektivnem organu, npr. mestnem ali pa občinskem svetu, kar 
zahteva tudi evropska listina o lokalni samoupravi. Prizadevati bi 
si morali za demokratičen sistem lokalne samouprave, kar po- 
meni, da bi morali vse ključne odločitve na lokalni ravni sprejemati 
v kolektivnih organih, to pa so občinski voljeni "lokalni parlamenti". 

Če gremo že na lokalni ravni pri reformi sistema v napačno smer, 
je ta še toliko bolj napačna na državni ravni, kar se odraža v 
predlogih za spreminjanje ustave, je menil dr. Zver. Ljudem moramo 
omogočiti politično participacijo. Pripravljenost za udeležbo v 
politiki je po javnomnenjskih raziskavah v Sloveniji prenizka. 
Politična kultura v Sloveniji ni dovolj visoka. Namesto da bi ljudem 
odpirali možnosti za politično participacijo, te možnosti zapiramo. 
Sistem mora delovati tako, da ljudem omogoča, ne pa da 
preprečuje politično udeležbo. Poudaril je, da predlagatelji ustavnih 
sprememb delajo zgodovinsko napako. 

Rastko Plohi, Neodvisni sindikati Slovenije, pa je izpostavil, 
da ima vsak državljan pravico soodločati in soustvarjati svoje 
življenje. Ne gre zato, da ustvarjamo življenje za neko neznano 
skupino, temveč ga ustvarjamo za sebe, torej mora biti država 
urejena tako, da bomo vsi imeli pravico živeti kvalitetno. 

Ko je nastajala slovenska ustava, je vsak državljan, vsaka skupi- 
na, bodisi politična, izvenparlamentarna ali civilna družba, imela 
možnost dati pripombe na predlog ustave. Takrat je zagovarjal, je 
povedal, da bi predlog ustave morali dati v potrditev na referen- 
dum. Še vedno se mu zdi vprašljiva verodostojnost njenega 
sprejetja, saj so zbori takratne republiške skupščine, ne glede na 
široke predhodne razprave, po hitrem postopku sprejeli predlog 
ustave. Zdi se mu, da je bila to prva napaka, saj je bila ljudem, ki 
so takrat odločali, odvzeta pravica najširšega odločanja. Ustava 
je namreč dogovor ljudi na nekem ozemlju kako bodo živeli in 
velja tako dolgo, dokler jo ljudje zagovarjajo oziroma dokler je ne 
želijo spremeniti. Še najmanj pa je ustava le v domeni politike ali 
oblasti, saj ni papirnati dokument, s katerim se lahko katerakoli 
politika igra, ampak mora biti dogovor vseh državljanov, ki imajo 
volilno pravico. 

Civilna družba lahko, če se ji zdi potrebno, zbere 100.000 podpisov 
in negira oblast. Treba je vedeti, da je oblast v resnici vsak 
posamezni državljan, je poudaril. Oblast je samo izvršilni servis 
oziroma skupina ljudi, ki jih je ljudstvo pooblastilo, da v njihovem 
imenu rešujejo sprotne stvari. Vse pomembnejše zadeve pa se 
morajo reševati na referendumu. 

Poudaril je še, da se slovenska oblast oziroma politika vedno bolj 
zgleduje po demokraciji v Evropski uniji, ki pa je, po opozorilu 
nekaterih, tam sploh ni. 

Branko Grims, državni svetnik, se je strinjal z mislimi dr. Veljka 
Rusa, da bi morali referendum oziroma oblike neposredne demo- 
kracije šteti kot dopolnitev parlamentarnega sistema. 

Podrobneje se je dotaknil vprašanja praga, ki ga slovenska ustava 
sedaj ureja v dveh točkah; prva je ustavni referendum, kjer je 
zapovedana udeležba večine vseh volilcev, drugo pa je zakonodaj- 
ni referendum, kjer prag ni predviden, obstaja pa judikat Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije. Ustavno sodišče je že razsodilo, je 
dejal, da v sedanjem ustavnopravnem redu Republike Slovenije 
ni dopustno predpisovanje nikakršnega praga za zakonodajni 
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oziroma katerikoli drugi referendum. Izjema je le ustavno revizijski 
referendum. Ustavno sodišče je takrat, ko je sprejelo to sodbo, 
zapisalo še nekaj, kar je zelo jasno napotilo za ureditev tudi v 
bodoče, in sicer, da je kakršnokoli uveljavljanje praga takrat, ko 
gre za zakonodajni referendum oziroma za kakšen drug referen- 
dum, z izjemo ustavnega, zgolj oblika preprečevanja ali oviranje 
sprejetja kakršnekoli dokončne odločitve. Torej že iz tega vidika 
demokratičnosti prag ni dopusten. 

S predlogom, da bi kakorkoli spreminjali našo ustavo, se ne strinja. 
Nekoliko drugačno pa se mu je zdelo vprašanje glede črtanja 
praga ustavno revizijskega referenduma, kot je to predlagala 
vlada. Takšno določilo je že vredno temeljitega premisleka, kajti 
namenjeno je temu, da bi bila ustava čim bolj stabilna, da bi se 
vanjo čim manj posegalo. V slovenskem političnem življenju smo 
bili doslej priče drugačnemu dogajanju, in sicer se je ustavo 
uporabljalo kot "talko" dnevne politike, zato trdi, da nobena 
dopolnitev ustave, sprejeta po letu 1991, ne bi preživela preizkusa 
na naknadnem potrditvenem referendumu. Menil je, da bi bilo 
takšno ureditev vredno ne samo ohraniti, temveč v dveh točkah 
nadgraditi. Prva je, da bi morali ustavo sprejemati na referendumu. 
To bi ji dajalo veliko večjo težo in moč, pa tudi večji manevrski 
prostor našim pogajalcem za pogajanja o vključevanju v medna- 
rodne povezave. Neposredno sprejeta ustavna odločitev ima v 
Evropi namreč neko posebno težo. Druga točka pa je, zgledujoč 
se po švicarski praksi, da lahko ljudstvo neposredno s podpisi 
zahteva spremembo ustave, vendar pa ne tako, kot je bila 
dosedanja praksa pri nas, ko so se podpisi zbirali, potem pa so jih 
v državnem zboru spravi pod klop in nanje pozabili. Parlament bi 
moral predlog obravnavati, tudi če ga kasneje ljudstvo ne bi sprejelo. 

V Sloveniji je bila doslej ena sama odločitev sprejeta na tak način; 
to je bila plebiscitarna odločitev o samostojnosti Slovenije in to bi 
moralo biti izhodišče oziroma vzgled, na katerem bi država morala 
čim več graditi. Torej je vladni predlog za zmanjševanje neposred- 
ne demokracije dokaz več, da so stvari pri nas zašle na napačno 
pot. 

Danijela Petan, Civilno združenje za nadzor nad institucija- 
mi, je opozorila, da je pred časom dala pobudo za organiziranje 
nestrankarske ljudske iniciative. Civilne družbe v Sloveniji, ki sicer 
obstajajo, a nimajo nobene veljave, bi se na ta način združile 
oziroma začele sodelovati neodvisno od strankarske pripadnosti. 
Ta njena pobuda je že doživala prve rezultate, saj so organizirali 
okroglo mizo o tem, ali je naše sodstvo res neodvisno ali pa ima- 
mo pristransko sodstvo. Pravna država pomeni pravno varnost 
in načelo zaupanja v pravo. Sodni organi morajo izvajati svojo 
funkcijo neodvisno in dosledno, vezano na ustavo in zakon. Tudi 
naša ustava zagotavlja oblast ljudstva, država pa mora varovati 
človekove pravice in temeljne svoboščine. Opozorila je na 
neskladnost med zakonoma o sodiščih in o sodniški službi, ki sta 
osnovno orodje za delo sodišč, ter ustavo. 

Leta 1994 sprejet zakon o sodniški službi je odlično zaščitil sodnike 
pri njihovem delu. Med drugim namreč določa, da mora sodnik pri 
uresničevanju svojih pravic - torej govori o pravicah in svobošči- 
nah sodnika - vselej ravnati tako, da varuje nepristranost in 
neodvisnost sojenja ter ugled sodniške službe. Kdo pa kontrolira 
izvajanje tega zakona, skladnost zakona z ustavo, razen seveda 
sodni svet in pravosodno ministrstvo? Kdo vodi evidenco vseh 
nadzorstvenih pritožb na predsednike, na pravosodno ministrstvo? 
Kakšna je funkcija državnega zbora in državnega sveta pri 
odkrivanju zlorab v sodnih postopkih, se je spraševala. 

V zakonu o sodniški službi je v 77. členu zapisano, da če sodnik 
naklepno stori kaznivo dejanje z zlorabo sodniške funkcije, mora 
sodišče pravnomočno obsodilno sodbo poslati sodnemu svetu. 

Sodni svet pa je v tem primeru dolžan brez odlašanja obvestiti 
državni zbor, ki sodnika razreši. Naklepno storjeno kazniva dejanje 
je nedvomno kriminal, zato bi bil zanimiv odgovor na vprašanje 
koliko sodnikov je državni zbor že razrešil, je opozorila Petanova. 

80. člen zakona o sodniški službi pa govori o disciplinski odgovor- 
nosti in disciplinskih kaznih. Predsednik sodišča ima pravico 
zahtevati uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika, 
pravosodni minister pa lahko vloži pobudo za uvedbo disciplin- 
skega postopka zoper sodnika, ki je obtožen, da krši sodniško 
dolžnost. Če državljan išče svojo pravico na sodišču traja 
postopek pet do deset ali pa tudi več let in verjetno ni sodnika v 
Sloveniji, ki bi bil v postopku in bi dovolil, da bi bil obsojen prej kot 
v tem času. 

Disciplinske sankcije, ki jih predvideva ta zakon, pa so po njenem 
mnenju prav neverjetne; prva - premestitev na drugo sodišče - je 
najhujša disciplinska sankcija, sledi ji ustavitev napredovanja in 
pa zmanjšanje plače. Dodano pa je še eno varovalo, in sicer v 85. 
členu, da disciplinskega postopka zoper sodnika ni mogoče uvesti 
po preteku dveh let od dneva kršitve. Izvršitev izrečene disci- 
plinske sankcije pa zastara v enem letu. Menila je, da so vsi ti 
členi v nasprotju z ustavo in vprašala, kaj je storil parlament in kaj 
je storilo pravosodno ministrstvo za preprečitev te farse, ali sploh 
lahko kdo kontrolira spoštovanje ustave pri vodenju upravnih in 
sodnih postopkih? Kakšna je funkcija državnih tožilcev oziroma 
možnosti ovadbe sodnikov, ali obstaja revizija sodnih postopkov 
po uradni dolžnosti? 

Dolžnosti sodnikov so v tem zakonu opisane zelo skopo v 37. 
členu, in sicer, da se mora sodnik vesti tako, da varuje nepristran- 
skost sojenja, sodniški ugled, da varuje samostojnost sodne 
oblasti, sodnik ne sme ovirati delovanja sodišča zaradi uveljavljanja 
svojih pravic. Nikjer pa ni niti besede o pravicah državljanov v 
sodnih postopkih, medtem ko o sodniških pravicah govori kar 
štirinajst členov v omenjenem zakonu, je poudarila Petanova. 
Dodala je še, da 53. člen sploh ni v skladu z ustavo, saj sodniku 
zagotavlja, da v primeru poškodbe ali bolezni prejema 100-odstot- 
no bolniško. 

Vinko Vodopivec, Civilna družba za demokracijo in pravno 
državo in Združenje za demokratizacijo javnih glasil, je 
poudaril, da Deklaracija o človekovih pravicah in naša ustava 
prednostno zagotavljata vsem državljanom neposredno odločanje. 
Vendar se teh dveh, pa tudi drugih mednarodnih dokumentov, ki 
prednostno veljajo pred vso zakonodajo, ne držimo. 

Voljeni poslanci in oblastniki so zastopniki ljudi in lahko odločajo 
samo toliko, kolikor oblasti so jim ljudje dali in nič več. Zato je 
seveda referendum izjemno pomemben instrument. Pametna 
oblast prisluhne ljudstvu, prisluhne svojim državljanom, prisluhne 
organizacijam civilne družbe, kaj imajo za povedati še preden se 
pojavijo dejanski problemi v družbi, in tudi ustrezno reagira. 

Kdor misli, da se bo oblast sama odpovedala svojim pristojnostim, 
je ne samo optimist, ampak norec. Oblast vedno želi več pooblastil 
zase in manj pravic za državljane, zato je nujno, da državljani 
kontrolirajo oblast in edina učinkovita kontrola je civilna družba. 
Nekateri sveti, eden teh je Svet RTV, so zelo pomembni. Ko se je 
ustanovil Svet RTV je Združenje za demokratizacijo javnih glasil 
že obstajalo, toda kot nestrankarsko, nevladno, neodvisno civilno 
družbo, ki ima namen zagotavljati demokracijo javnih glasil, ga v 
ta svet niso povabili. Pričakovanja, da bo oblast takšno civilno 
družbo, ki se zavzema za pravice državljanov, kooptirala v take 
svete, kar bi bilo edino smiselno, se doslej niso uresničila. 

Temelj zakonodaje mora biti poštenost in pravičnost, ne sme se 
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zgoditi, da zakoni uzakonjajo korupcijo in neenakopravnost, kar 
se pri nas dogaja. Državni zbor in državni svet s svojo nadzorno 
funkcijo bi morala oceniti, ali je posamezni zakonski predlog v 
skladu z moralo. Ustava bi dejansko morala biti družbeni dogovor 
oziroma družbena pogodba, temelječa na konsenzu, čemur pa 
se oblast izogiba, ker pač misli, da bo nekaj izgubila, dejansko pa 
izgublja na ta način vse, ker prej ali slej bo prišlo do spremembe. 
Menil je, da so danes možnosti državljanov, da spremenijo ustavo, 
dokaj pičle; tudi sto tisoč podpisov ne zadostuje. 

Opozoril je tudi na dejstvo, da demokracije ni brez samoregulacije 
državljanov, ki je velik in temeljit postulat, ki bi se ga morali zavedati. 
Osnova pa mora biti poštenost in pravičnost. In ker tega pri oblasti 
ni, potem se državljani ne morejo samoregulirati. 

Strinjal se je z navedbami dr. Kristana glede večine za ustavne 
spremembe, za zakonodajni referendum pa taka večina po njego- 
vem mnenju ni primerna. 

Drago Tomšič, Civilna iniciativa za Slovenijo, je poudaril, da je 
problematika civilne družbe in neposredne demokracije precej 
zahtevno vprašanje. Civilna iniciativa za Slovenijo je z vlado v 
preteklem mandatu sodelovala in meni, da je bil to poseg nepo- 
sredne demokracije v dve veji oblasti, in sicer v izvršilno in v 
zakonodajno oblast. Civilna iniciativa temelji na vrednotah. Vsa 
oblast izvira iz ljudstva, temelji pa na aktivnostih stalne javne 
informacije. Zakonodajna in izvršilna oblast bi morali stalno 
informirati javnost, da bi imeli ljudje možnost ukrepati. Iz tega tudi 
izhaja odgovornost nosilcev javnih pooblastil, o čemer je že obstajal 
predlog za zakon, ki je definiral njihovo odgovornost malce drugače 
kot je opredeljena v obstoječi zakonodaji. Menil je, da bi to lahko 
bil tudi temelj za varovanje nacionalnega interesa Slovenije, o 
čemer so v civilni iniciativi razpravljali že veliko prej, torej pred 
širšo diskusijo o bankah oziroma o tem, kaj sploh je naš nacionalni 
interes in kako ga varovati. 

Civilna iniciativa je bila pomoč politiki pri odločanju in ne nasprotnica, 
ne zaviralka, ne razdiralka, saj so skupaj iskali boljše rešitve. In 
ker so bili objektivni, so postali nepriljubljeni pri vseh strankah. 
Odpirali so namreč razne probleme, na primer problem Slovenskih 
železarn, Litostroja, verige Savskih elektrarn, javnih naročil, 
privatizacije bank in zavarovalnic, cestni program, Termoelektrar- 
ne Trbovlje in še vrsto drugih vprašanj, ki so bila kasneje tudi 
javno obravnavana. Prišlo je celo do referenduma, ker se s politiko 
niso mogli ustrezno strokovno dogovoriti. Trdi, da imajo vse 
dokaze, da so bili predlogi za referendum strokovno pripravljeni 
in utemeljeni. Pri vsem tem delu so seveda naleteli na odpore, 
prišli pa so do spoznanja, da je pogoj za uspešnost civilne družbe 
neposredni vpliv na odločanje. Rezultat je namreč možno pokazati 
le tam, kjer je bil prisoten neposredni vpliv na odločanje, to pa je 
referendum. 

Izdelali so memorandum razvoja Slovenije - pravo študijo - in ga 
še pred volitvami posredovali številnim odgovornim za razvoj, 
tudi medijem, vsem političnim strankam, a razprave o njem pred 
volitvami ni bilo, saj ni nikogar podrobneje zanimalo, kaj bo s 
Slovenijo. 

Strankam so tudi posredovali predlog za vstop civilne iniciative v 
oblast, da bi pomagali politiki, vendar ta predlog ni dobil zadostne 
podpore. Zato kaže temeljito premisliti, kako lahko civilna iniciativa 
pomaga politiki, da bo Izbirala dobre, optimalne rešitve, s čim 
manj napak. To je dokaj zahtevno, toda če v procese odločanja 
vključimo tudi ljudstvo, kateremu je vse to namenjeno, se doseže 
optimum; kajti subjekti so motivirani, bolj odgovorni so tako volivci 
kot tudi oblast, dviga se morala, pa tudi strokovnost; skratka 
naraste učinkovitost celotne države. 

Dr. Dušan Nendl, podjetnik, je govoril o propadu parlamentarne 
demokracije na zahodu, ko te v Sloveniji sploh še ni bilo. Vzroke 
za to vidi v tem, ker se odločitve sprejemajo večinoma izven 
parlamenta. Vplivi interesnih skupin iz gospodarstva, ki podpirajo 
politične stranke, so izredno močni, ker pomeni, da vplivajo na 
demokracijo krogi, ki so v bistvu v veliki manjšini. 

Opozoril je, da drsimo v takoimenovani "industrijski fevdalizem", 
kjer se veliki koncerni borijo za svoje tržne fevde. Tipičen primer 
tega je Evropska unija, za katero ne moremo trditi, daje demokra- 
tična. Glavni motor združene Evrope je velik kapital, so veliki 
industrijski evropski koncerni, ki so pripravljeni tudi pobijati. Zato 
je menil, da je primer Švice najboljši in Evropa bi mora biti zgrajena 
po tem modelu. 

Zdravko Kreslin, Civilno združenje za nadzor nad institu- 
cijami, je opozoril, da je v Sloveniji, ki je mlada država v procesu 
tranzicije, postopek zaviranja vpliva civilne družbe na življenjsko 
pomembne odločitve za večinsko prebivalstvo, s strani političnih, 
gospodarskih in institucionalnih elitnežev, ki vidijo svoje osebne 
koristi prav v tem, da ljudstvo obdržijo čim dalj od možnosti 
odločanja, še posebej negativen. Gospodarstvo, politična in 
institucionalna elita so medsebojno zelo močno povezani po 
sorodstvenih vezeh in po poznanstvih in s tem je ustvarjena zelo 
močna os, s tremi različnimi vlogami: z vlogo kapitala, politične 
moči in institucijskega nadzora in kaznovanja. Posamezniki, ki 
poskušajo združevati ljudi v civilne pobude, so onemogočeni 
finančno, zaviti v politično tišino, saj imajo tudi mediji navodila, na 
koncu pa so kaznovani še v postopkih državnih institucij. Tako je 
vpliv civilne družbe na pomembne odločitve Slovenije skoraj 
neznaten, saj zmagoviti trojček, sestavljen iz gospodarske, 
politične in institucionalne elite na tak ali drugačen način onemogoči 
vsak poskus sprememb. 

Ko so na podlagi prostovoljnega dela in lastnih denarnih sredstev 
v Civilnem združenju za nadzor nad institucijami pričeli opozarjati 
na nepravilnosti v državnih institucijah, predvsem na sodiščih, se 
z njimi ni hotel nihče pogovarjati, morali so plačevati oglase oziroma 
se posluževati še drugih načinov, da je njihov glas sploh prišel v 
javnost. 

Na državnih institucijah, ki Oi naj delovale zakonito, v skladu z 
ustavo, z vsemi zakoni in fredvsem na podlagi demokratične 
volje, so doživljali pogrome. Njihove izkušnje torej so, je dejal, da 
slovenske državne institucije delujejo vse prej kot zakonito, to 
njihovo nezakonito delovanje pa podpirajo tudi najvišji predstavniki 
oblasti. 

Ivan Marchiotti, arhitekt, je v zvezi z referendumom med drugim 
opozoril, da je za odločanje pomembna pravilna obveščenost, 
saj kdor ni obveščen, ne ve o čem naj odloča. Navedel je primer 
referenduma, za katerega je bilo volilno upravičenih 4600 ljudi; na 
okroglo mizo jih je prišlo le 50, Ki so bili za referendumski izid 
posebej zainteresirani. Torej je temeljno vprašanje kako čim več 
ljudi privabiti na takšno okroglo mizo, saj je to ena izmed redkih 
možnosti, da se ljudje seznanijo s problemom, o katerem naj bi 
odločali. Drugo vprašanje pa je vsebina, o kateri naj se na refer- 
endum sploh odloča. 

Opozoril je, da so v občinah območja, kjer živi veliko starejših 
občanov in ob referendumu, ki ga je omenjal, se je izkazalo, da so 
bili prav ti zelo slabo obveščeni oziroma sploh niso natančno 
vedeli, o čem glasujejo. Na koncu se je celo izkazalo, da so se 
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zaradi neobveščenosti napačno izrekali. Ob problemu ustrezne 
obveščenosti je opozoril še na dejstvo, da le malo ljudi natančno 
ve, kaj je večinski in kaj proporcionalni volilni sistem oziroma kaj 
jim kateri prinese. 

Dr. Jože Ovsenik, upokojenec, je izpostavil, da mora pravzaprav 
vsakdo imeti pravico, da lahko odloča o vsaki stvari. Po njegovem 
mnenju je problem moderne demokracije, prisoten od 18. stoletja 
naprej, da so se ljudje začeli izobraževati na vseh ravneh oziroma 
tudi specializirati. Danes smo družba samih specializiranih 
posameznikov in specializiranih organov. Zato se pojavlja prob- 
lem med dvema načeloma, in sicer med specializiranostjo 
današnje družbe in ideali neposredne demokracije, to je odločanja 
vsakogar o vsaki stvari. Menil je, da je to nekakšen paradoks 
razvoja, ko mislimo, da gremo naprej, dejansko pa ni tako. 
Ocenjuje, da je ta problem vreden vse pozornosti. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je predhodnemu govorcu oporekal in 
poudaril, da naša država projektov ne zaupa specialistom, temveč 
jih pogosto zaupa ljudem, katere sama proglasi za specialiste na 
osnovi nekih lastnih kriterijev. To pa niso kriteriji objektivnosti, 
znanja, odgovornosti, kot jih uporabljajo v Švici in še ponekod 
drugod. Rekel je še, da lahko našteje vrsto projektov, ki jih je 
država zaupala popolnim laikom. 

Civilnega nadzora ni nikjer v Sloveniji, ne v sodstvu in ne pri 
uresničevanju pravic državljanov. Ker pa do tega mora priti, je 
pozval državni svet, da uporabi vse možnosti, tudi referendumske 
pritiske, za spremembo zakona o ljudski iniciativi in referendumu 
v tem smislu, da bodo državljani končno prišli do pravne 
opravilnosti doma, da ima vsak z verodostojnim podpisom pravico 
zahtevati razpis referenduma, da o podpori za razpis referenduma 
ne more odločati ne predsednik državnega zbora ne državni 
zbor. Če že, naj bo to izključno le pravica ustavnega sodišča. 
Pomembno je še, da rok za izvedbo referenduma ni uzakonjen 
oziroma ni natančno določen. Prav tako tudi ni določeno, kdaj se 
mora referendumska odločitev uveljaviti v zakonodaji. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je v odgovoru Jožefu Jarhu povedal, 
da so dr. Kollerja prosili, da zelo eksplicitno pojasni o čem v Švici 
odločajo na državnem in kantonskem referendumu, kako zbirajo 
podporo za referendum in kako obveščajo ljudi o samem referen- 
dumu oziroma jih pripravijo, da odgovorno odločajo. Tudi za nas je 
zelo pomembno, da imamo vzpostavljene instrumente, ki državno 
upravo oziroma vlado prisilijo, da takrat, ko na primer državni 
zbor ali pa določeno število državljanov zahteva referendum, 
obveščajo tako, da se bodo ljudje lahko pravilno odločili. Slovenija 
je po nekaterih podatkih med 49 državami na predzadnjem mestu 
po tem, kako vlada sporoča svoje odločitve državljanom. Pred 
nami so celo Filipini, Mehika, Brazilija, da ne govorimo o evropskih 
državah. Če človek o zadevi ni obveščen, o njej ne more prav 
odločati. Dodal je, da je dr. Koller premalo govoril o tem, kako pri 
njih usposobijo volivce, da lahko odgovorno glasujejo. 

Akad. dr. Veljko Rus se je strinjal s problemom, ki ga je izpostavil 
dr. Ovsenik, da je na osnovi specializacije in neposredne demo- 
kracije izredno težko ustvariti neko celoto, nek harmoniziran 
sistem. Omenil je ameriški primer porot, ki jih je uvedla ameriška 
revolucija in še vedno funkcionirajo. Na eni strani je specialist 
sodnik, na drugi strani pa neprofesionalna, nespecializirana laična 
javnost, ki simbolizira večino in prav tako aktivno sodeluje, saj je 
v celem postopku sojenja vključena v sistem odločanja. So pa to 
oblike, ki so se na drugih področjih, na primer v zdravstvu, izrodile. 
V Ameriki se je po tem principu uničilo skoraj celotno zdravstvo, 
ker je porota in ne zdravnik odločala o tem, kako se bo nekdo 
zdravil. Zdravnik se je pojavljal v funkciji tehničnega pomočnika. 
Tudi v cerkvi je bilo podobno, kjer je o verskih zadevah odločala 
religiozna skupnost in ne duhovnik. Vse to kaže na problem 
specializacije, kjer ima pravzaprav vsak na svojem področju neko 
znanje, uskladiti pa ga je težko ali pa ga sploh ne moremo. 

Jožef Jarh je ponovil vprašanje o tem, na kakšen način v Švici 
zbirajo zahteve za razpis referenduma. Opozoril je še, da je ena 
ključnih ovir v Sloveniji, da o razpisu referenduma odloča državni 
zbor. Menil je, da državljani niso izenačeni. Razpis referenduma 
lahko zahteva 30 poslancev ali pa je zanj potrebno zbrati 40.000 
overovljenih podpisov, kar je neprimerno težje zagotoviti kot doseči 
dogovor med 30 poslanci. Štirideset tisoč podpisov pravzaprav 
ne predstavlja nobenega problema, problem je verodostojnost 
podpisov, ki jo ugotavljajo na ministrstvu za notranje zadeve. 
Preverjanje podpisov in identifikacija na tem ministrstvu je po 
njegovem mnenju popolnoma nesprejemljivo. Menil je, da bi v 
Sloveniji moral obstajati civilni organ, ki bi nadziral referendumsko 
proceduro, ne pa da to izvaja oblast. O samem referendumskem 
vprašanju pa sedaj odločajo tudi predstavniki države, kar prav 
tako izključuje pravico ljudstva do razpisa referenduma. 

Dr. Ivan Kristan se je še enkrat dotaknil vprašanja praga za 
referendum, ker je nekaj udeležencev menilo, da prag ni potreben. 
Poudaril je, da je njegovo temeljno stališče, da je referendumu tre- 
ba dati določeno veljavo. To pomeni, da se z referendumom odloča 
le o tistih vprašanjih, ki res sodijo v odločanje ljudi. Zato je izjemnega 
pomena vprašanje o čem naj ljudje odločajo na referendumu, pa 
tudi ne sme nam biti vseeno, ali pridejo na referendum trije volilci 
ali več. Torej moramo razmisliti ali je v tej situaciji dovolj, da 
preprečimo spremembo 170. člena naše ustave, s katero naj bi 
črtali kvorum udeležbe ali pa bi si kazalo prizadevati za kakšno 
večjo spremembo, s katero bi rehabilitirali neposredno demo- 
kracijo, s tem pa tudi referendum. Dr. Kristan je predlagal nižjo 
formulo, in sicer da je zakon ali drug predlog na referendumu 
sprejet, če zanj glasuje večina tistih, ki se glasovanja udeležijo, 
pri čemer pa mora zanj glasovati več kot četrtina vseh volivnih 
upravičencev. To pomeni: če se glasovanja udeleži eden več kot 
četrtina, in so vsi za, je rešena ta demokratična večina. To je tista 
meja, ki po njegovem mnenju pomeni spodnji spodobni prag 
demokratičnega odločanja. 

Naslednji razpravljalec je razmišljal o doslej storjenih napakah 
za razvoj demokracije, med katerimi je gotovo prva, da ustave 
nismo dali na referendum. Tej sledi problem določitve praga za 
referendum, kar zmanjšuje možnost demokratičnega odločanja 
volivcev. To je še toliko bolj pomembno, ker se na drugi strani 
dviguje prag za izvolitev v parlament, saj se majhnim strankam 
kradejo glasovi. Najnižji prag, ki bi zanj komajda še bil sprejemljiv, 
je 1,2 odstotka glasov. Če delimo 100 % z 90 poslancev, ima 
stranka, ki je dobila 1,2 odstotka glasov, svojega poslanca v 
parlamentu. Resnica pri nas pa je drugačna, saj stranke, ki so v 
parlamentu in so močnejše, odstranijo iz političnega prizorišča 
tudi tiste, ki so dobile potreben minimalni odstotek glasov. Tako se 
oblast koncentrira v ozkih političnih krogih. S pozivom zlasti 
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strokovnjakom, ki bi se morali pravočasno in ustrezno odzvati za 
ohranitev demokracije, je sklenil svojo razpravo. 

Alenka Rozman, ZVIS, se je vprašala zakaj je o večini potrebno 
toliko besed, saj če se želimo zgledovati po švicarski praksi, si 
lahko pomagamo z njihovo ustavo. V Švici mora vsaka sprememba 
ustave na referendum, pri nas pa spremembo ustave sploh ne 
moremo zahtevati, saj predlog za spremembo ustave lahko da 
samo državni zbor - torej spremeni svoj dogovor z ljudstvom in 
potem po novi ustavi sprejema nove zakone. 

Ni se strinjala z izjavo, da je državni zbor temelj demokracije. To 
se ji zdi popolna neresnica, saj državni zbor po njenem mnenju 
ne odgovarja nikomur, niti ustavnemu sodišču ne. Udeležence 
posveta je spomnila, da je bila ustavnemu sodišču dana pobuda 
za presojo ustavnosti zadnjih volitev, ustavno sodišče pa o tem 
še ni odločalo. Pozvala je tudi državni zbor, da se o tej pobudi 
izjasni, toda njegovega odgovora ni dobila. 

Poudarila je še, da je ustavo potrebne spremeniti, toda ne prag, 
pač pa je ljudstvu treba dati pravico da odloči, ali želi neko 
vprašanje dati na referendum ali ne. 

Na koncu svoje razprave je menila, da državni svet pravice veta 
ne izkorišča dovolj. Tudi to kaže na dejstvo, da se bomo morali 
demokracije še vsi pošteno učiti. 

Ida Rebula je še enkrat poudarila, da na osnovi lastnih izkušenj 
absolutno podpira ponovno uvedbo kvoruma pri zakonodajnem 
referendumu in ohranitev kvoruma v samem revizijskem referen- 
dumu. Tam, kjer je določen, je kvorum prisila, je mehanizem ali 
sredstvo za politiko, da stopi na ulico do državljana in ga prepričuje 
oziroma poučuje, kaj je zanj dobro in kaj ni. Posameznik je na 
koncu koncev prisiljen poslušati, zato ker ga pač nekdo "napade" 
z nekim prepričevanjem, čemur bi lahko rekli tudi demokratično 
oblikovanje politične volje volivca. Tako se nehote seznanja z 
aktualnimi spremembami ali s tekočimi državnimi zadevami in 
ker je prisiljen v razmišljanje, se tudi izobražuje. Končni rezultat je 
pravzaprav ozaveščanje volivcev. Zato je kvorum silno pomembna 
zadeva. Zoper kvorum so politiki, ki dobro vedo, zakaj ga nočejo. 
Verjetno bi kazalo podpreti razmišljanje dr. Kristana, da bi bilo 
potrebnih vsaj 25 odstotkov glasov za uveljavitev nekega sklepa 
oziroma neke referendumske odločitve, čeprav ta odstotek glasov 
ne bi bilo teežko doseči. Privržencev politike ni težko nagovoriti, 
da pridejo na referendum in glasujejo tako, kot jim naročijo. Če pa 
je kvorum, pa mora politik stopiti na ulico in ljudem povedati, kaj 
morajo narediti in da je to njihova obveza. S tem pa se stvari 
obrnejo, saj ne lobirajo več državljani politike, marveč obratno, 
politika lobira državljanke in državljane. In to je namen kvoruma. 
Zato je predlagala državnemu zboru, da zakon o referendumu in 
ljudski iniciativi dopolni z oblikovanjem syeta za neposredno 
demokracijo. To ne bi bila inovacija, saj že imamo svet za varstvo 
okolja na osnovi zakona o varstvu okolja. Toda državni zbor je to 
njeno pobudo popolnoma ignoriral, zato upa, da ji bo morda 
prisluhnil državni svet, če že ne ideji o svetu oziroma komisiji za 
neposredno demokracijo, pa vsaj s serijo posvetov in predavanj 
o možnostih za uresničevanje neposredne demokracije. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je repliciral predgovornici, in sicer, da 
je po njegovem mnenju državni zbor v Sloveniji vsaj formalno 
varuh demokracije. Seveda pa dela odvisno od tega, kakršne 
poslance smo vanj izvolili in toliko, kot od njega zahtevamo. V 
bran doslej majhnemu številu vetov pa je predstavil svojo izkušnjo, 
saj je nekajkrat branil veto v državnem zboru: po predstavljenih 
argumentih državnega sveta so se oglasili predstavniki poslanskih 
skupin, ki so s svojimi argumenti marsikdaj dajali vtis, kot da ne 
razumejo zakaj je državni svet izglasoval veto. Predstavniki 
državnega sveta pa po določbah poslovnika državnega zbora 
na to nimajo nobene pravice ugovora in pojasnjevanja. Državni 
zbor brez težav zbere 55 glasov, s katerimi poslanci veto z lahkoto 
"povozijo", razen v izjemnih primerih, ko je bila prisotna grožnja 
ustavne presoje. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je povzel le nekaj najbistvenejših mi- 
sli. Ena teh je, da referenduma ne kaže omejevati, temveč 
omogočiti, da bi ga razpisali tudi brez neposrednega soglasja 
državnega zbora. To se pravi, če zadostno število ljudi zahteva 
referendum, je njegova izvedba obvezna. Metode zbiranja podpore 
za referendum pa je nujno posodobiti z demokratičnimi načini 

Za nadaljni razvoj demokracije pri nas bo pomembno tudi, kako 
doseči, da bo politična elita pristala na dialog, da bo pokazala 
posluh za civilno družbo, da bo pripravljena na soočenje argu- 
mentov. Torej, kako animirati politiko, pa tudi kako prepričati ljudi, 
da morajo zahtevati dialog z oblastjo. Če se ne bo nič spremenilo, 
je možna le pasivna rezistenca na volitvah, kar pomeni glasovanje 
proti vsem listam. Negativno glasovanje na volitvah pa je protest. 

Andrej Aplenc, Zavod za oživitev civilne družbe, se je vrnil 
na izvajanje dr. Kollerja, ki je povedal, da podpise v Švici zbirajo 
na občinah, lahko se zbirajo tudi drugje, potem pa preverijo njihovo 
avtentičnost. Moje izkušnje iz naših dosedanjih referendumov 
kažejo, je dejal, da se jih ljudje raje ne udeležijo, ker morajo pokazati 
osebni dokument in jih vpišejo v računalnik. Vprašal se je tudi, 
zakaj je treba imeti povsem določen volivni dan, saj bi lahko imeli 
v Sloveniji referendum, na katerem bi glasovali "po koščkih", na 
primer en teden, kar bi zadevo gotovo pocenilo. Ko je razmišljal o 
možnostih za identifikacijo volivcev, je menil, da smo celo boljši 
od Amerike, kjer imajo samo "social security number", pri nas pa 
imamo EMŠO, pa davčno številko, s katerimi bi se volilci lahko 
identificirali. 

Povzetki uvodnih referatov 
in razprav so pripravljeni 
po dobesednem zapisu 
(magnetogramu) posveta ' 
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Državni svet Republike Slovenije in Društvo Občanski Forum sta 11. decembra 

2001 pripravila posvet z naslovom PODJETIZACIJA IN SOCIALIZACIJA DRŽAVE 

- IZBRANI ASPEKTI 

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je uvodoma pozdra- 
vil vse udeležence posveta, ki ga je pripravil Državni svet Repu- 
blike Slovenije skupaj z Društvom Občanski Forum. Še posebej 
je pozdravil dr. Veljka Rusa, ki naj bi utiril posvet s prispevki iz 
svoje nedavno objavljene knjige Podjetizacija in socializacija, s 
katero med drugim kritično presoja hibe privatizacije in (ne)so- 
cializacijo slovenske države. 

ko javni sektor kolonizira privatni sektor ali ko privatni sektor 
lahko parazitira na javnih sredstvih. In tako lahko v teh kvazi 
privatizacijskih procesih pride do zlorabe enega ali drugega 
sektorja. Zato je v začetni fazi pomembno oblikovati splošno 
politiko privatizacije na področju družbenih dejavnosti, da bo 
omejevala negativne in stimulirala pozitivne učinke hibridnih oblik 
privatizacije." 

Akad. prof. dr. Veljko Rus, državni svetnik je želel bolj kot o 
izdani knjigi govoriti o okoliščinah, ki so pripeljale do knjige. Ob 
tem je opozoril, da njegova knjiga prihaja iz tiska v času, ko se na 
Slovenskem končuje privatizacija v gospodarstvu in ko se vse 
bolj množijo konflikti v zvezi s privatizacijo na področju negospo- 
darstva ter nadaljeval: 

Prav konflikti na področju šolstva, zdravstva, kulture in na drugih 
področjih družbenih dejavnosti opozarjajo na to, da so procesi 
privatizacije tudi na področjih družbenih dejavnosti v polnem teku. 
Pojavljajo se v dokaj različnih oblikah, in sicer: kot podjetizacija, ki 
je prav v zvezi z Rdečim križem in njegovo udeležbo v poslovnem 
dogajanju sprožila celo vrsto zelo nasprotujočih si stališč, kot 
komercializacija, na primer, dodiplomskega študija za izredne 
študente, kjer se zdi, da so številni problemi ostali nerešeni, kot 
koncesijsko oddajanje del na področju zdravstva, kjer je ogrožena 
celotna mreža te javne službe, kot korporativizacija, ki se uveljavlja 
z Zakonom o SAZU in z Zakonom o visokem šolstvu tako, da se 
državna lastnina spreminja v lastnino teh zavodov, ali kot dokapi- 
talizacija, ki je še eden od trendov, značilih za javne zavode, kjer 
se pretakajo privatna sredstva v javne službe. In končno imamo 
opravka z agencifikacijo, s katero se predvideva izločanje posa- 
meznih delov državne uprave, ki naj bi igrali vlogo katalizatorja 
med javnim in privatnim sektorjem. 

Dr. Rus je prepričan, da je iz navedenega razvidno, da potekajo v 
Sloveniji dokaj raznoliki procesi privatizacije, kar je vsekakor 
pozitivno, kot je pozitivna tudi privatizacija upravljanja in ne 
predvsem privatizacija sredstev, se pravi, za prodajo državnega 
premoženja. 

Še bolj pomembno pa je, je menil, da gre v večini primerov za 
postopno privatizacijo v tako imenovanih hibridnih oblikah, ki so 
dobrodošle zaradi upoštevanja načela postopnosti, zaradi 
dopuščanja možnosti umika v primeru nepredvidenih negativnih 
posledic, zaradi postopnega omogočanja sprotnega učenja 
organizacij in tudi sprotnega izboljševanja regulativnih modelov. 

"Najbolj pomembno pa se mi zdi dejstvo," je dejal dr. Rus, "da 
hibridne oblike privatizacije omogočajo sodelovanje med javnim 
in privatnim sektorjem in s tem hkratno stopnjevanje učinkovitosti 
javne uprave ter prek participacije predstavnikov privatnega 
sektorja omogočajo tudi večjo kontrolo javnosti nad izvajanjem 
javne službe v nejavnih zavodih. 

Hkrati z omenjenimi sinergetskimi priložnostmi pa se prav s 
širjenjem hibridnih oblik privatizacije širi tudi nevarnost korupcije, 

Nato je v tezah nanizal koncept postmoderne države. 

Prva teza 
Če je bila značilnost modeme države v 20. stoletju maksimalna 
mobilizacija naravnih in socialnih virov, po navadi organizirana v 
totalitarnih sistemih, bo osnovna funkcija postmodernih držav v 
oblikovanju prostora in pravil za uspešno koordinacijo vse bolj 
raznolikega družbenega dogajanja. 

Druga teza 
Če je birokratizacija javnega sektorja v 20. stoletju osnovni trend, 
ki naj bi nevtraliziral in moderiral razredne konflikte, bo osnovni 
trend postbirokratskega upravljanja kvangokratizacija, pri čemer 
gre za uvajanje kvazi avtonomnih nevladnih organizacij, s čimer 
naj bi se oblikoval katalizator za pospeševanje sodelovanja med 
javnim in privatnim sektorjem. 

Tretja teza 
Če je bila predstavniška strankarska demokracija sinonim za 
politično demokracijo, bo v prihodnje zaradi kompleksnosti 
dogajanja neposredna demokracija nujno dopolnilo predstavniški 
demokraciji. 

Četrta teza 
Z uvajanjem novega javnega managementa, s širjenjem kvan- 
gusov privatizacije, kvazi trgov in modela, ki mu pravim "Private 
Public Partnership", postopoma nastaja regulirana samoregulacija. 
Vsem tem oblikam je skupna težnja po večji avtonomiji 
organizacije, po omejevanju hierarhičnih sistemov na izrazito 
eksekutivne organe in represivne sektorje ter težnja po širjenju 
integrativnih omrežij. Brez tovrstnih omrežij ni mogoče uresničiti 
partnerskega sodelovanja med entitetami vladnih in nevladnih 
organizacij oziroma ni mogoče uresničiti že omenjenega modela 
"Private Public Partnership". 

Peta teza 
Seveda, se med državami in tudi znotraj držav med strankami 
ponujajo različne rešitve. Medtem ko poudarjajo angleški 
konservativci predvsem potrebo po večji tržni oziroma kvazi tržni 
samoregulaciji javnega sektorja, po privatizaciji in podjetizaciji javne 
uprave, pa poudarjajo laburisti predvsem potrebo po večjem 
sodelovanju nevladnih organizacij v javnih zadevah, potrebo po 
večjem vplivu uporabnikov in po večji regulativni glasnosti, ki se 
vse bolj pogosto pojavlja kot ena od centralnih regulativnih kategorij. 
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Koalicijsko povezovanje med izvajalci in uporabniki naj bi bilo 
protiutež klasičnim klientelističnim med strankarskimi krogi in 
managementom v izvajalskih organizacijah. Prav te protikoalicije 
naj bi tlakovale tako imenovano postkapitalistično - tretjo pot. 

Šesta teza 
Slovenija je po osamosvojitvi zabredla v tradicionalizacijo javnega 
sektorja, ko je sledila trendom habsburške regije. S poudarjenim 
varovanjem človekovih pravic in s toleranco do privatnega sektorja 
je sicer normativno zaščitila posameznika pred državno samo- 
voljo, hkrati pa je podržavila ves javni sektor in uveljavila izrazito 
hierarhičen model javne uprave. Najbolj izrazit primer vračanja v 
omenjeni avstroogrski model regulacije je bil prav zakon o zavodih, 
ki je naenkrat podržavil vse družbene dejavnosti, jih podredil 
centralizirani hierarhični regulaciji. Z izjemo koncesijskih razmerij 
ta zakon ni v ničemer sledil trendom postmoderne države. 

Sedma teza 
Zakon o fundacijah, predlog zakona o agencijah in drugi podobni 
zakoni v nekaterih segmentih blažijo toge hierarhične regulacije, 
vendar tudi v njih ne najdemo skoraj nič tega, kar se v zadnjih 
dveh desetletjih dogaja v postindustrijskih službah. 

Osma teza 
Povsem nekritično se uveljavlja kardeljevski tip decentralizacije, 
za katerega je značilno, da povečuje odgovornost nižjih ravni 
upravljanja, hkrati pa ohranja na ministrstvih vse bistvene 
konstitutivne odločitve in z njimi akumulirano politično moč. Gre 
torej za oživljanje trenda, ki je bil značilen za prejšnji sistem 
družbenega upravljanja, v katerem je decentralizacijo upravljanja 
spremljala neformalna koncentracija in centralizacija moči. 

vitega podjetništva ni mogoče uresničiti hkrati. Novejša empirična 
in institucionalna analiza pokaže, je dodal, da v pogledu gospodar- 
nosti najboljše poslujejo javna podjetja, ki kotirajo na borzi. Na 
drugem mestu so notranja nejavna manjša podjetja, večja podjetja 
pa poslujejo slabše. Najboljši del slovenskega gospodarstva so 
podjetja, ki se niso privatizirala, ampak so nastala na novo. 

Načrt hitrega trga se ni uresničil, saj od 1300 podjetij jih je manj 
kot desetina na borzi, preko 100 jih je še v SRD, del certifikatov 
pa je dolgo ostajal nepokrit. Tako so rezultati primarne privatizacije 
gospodarsko skromni, se pa postopno izboljšujejo. Če naj bo 
sekundarna privatizacija uspešna, se mora koncentrirati na svojo 
podjetniško aktivo in ne na kratkoročne finančne naložbe, čeprav 
nakupi nekaterih podjetij niso mogoči brez sodelovanja bank. 

Ob koncu je Horvat ugotavljal, kako različno so od privatizacije 
pridobili posamezniki. Dobro je šlo zaposlenim v dobrih podjetjih z 
javno prodajo, nakupovalcem delnic na sivem trgu (regularnega 
trga sploh ni bilo), celotni finančni infrastrukturi, upravljavcem 
pidov, ki so s primernimi provizijami vstopali v lastništvo skladov, 
ki so jih sami upravljali. Slabo pa je šlo delavcem v podjetjih 
notranjega odkupa, kjer so se morali odrekati delnicam zaradi 
poravnav in stečajev. Iz vsega povedanega je bila za Horvata 
netržna razdelitev kapitala na zasebnike gospodarsko nekoristna, 
nepravična, ni bila moralno opravičljiva in tudi neuresničljiva. 

"Sekundarna privatizacija kot koncentracija lastništva in pridobi- 
vanja strateških lastnikov poteka in je učinkovita in tudi nujna. 
Tudi večanje lastninskih deležev vodilnih ekip je sprejemljivo, če 
bo državna uprava odigrala nezamenljivo vlogo nadzora in tran- 
sparentnosti transakcijskih procesov. Zaščita malih delničarjev 
preko javnih postopkov in tržnih cen delniških papirjev, je pogoj 
za verodostojnost transakcij", je končal svojo razpravo poslanec 
Horvat. 

Postomoderna država naj bi s tkanjem mrež in s širjenjem pogod- 
benih odnosov med javnim in privatnim sektorjem oziroma med 
državo in civilno družbo uveljavljala partnerstvo med njima in na 
ta način zagotovila nenehno podjetizacijo in socializacijo države, 
je v kratkem povzel svoja razmišljanja dr. Veljko Rus ter še dodal, 
da njegova knjiga na osnovi takšnih izhodišč v nadaljevanju 
povzema izkušnje, ki se nanašajo na procese privatizacije v 
različnih državah z namenom, da bi omogočila učenje na napakah 
drugih in tako zmanjšala stroške, ki izvirajo iz učenja na lastnih 
napakah. 

Franc Ferl Horvat, poslanec državnega zbora je povezal svojo 
razpravo s tezo iz uvodnega dela knjige dr. Rusa, kjer avtor 
opredeljuje uvajanje tržnih odnosov recipročnosti kot civilizacijski 
dosežek s politično in moralno dimenzijo. Ob tem je ugotavljal, da 
je brezplačna razdelitev družbenega premoženja - aktive celotni 
populaciji povsem zaobšla pasivo. Ta, prva privatizacija pa ni dala 
lastništva; nastale so neke vrste institucionalna paradržavna 
lastnina in kvazi finančne investicijske družbe z nekaj javnimi 
prodajami. Pri vsem tem pa je prihajalo do združevanja zasebnega 
in družbenega sektorja brez evidenc. Postalo je jasno, da se bo- 
do vse dokapitalizacije, spremembe kreditov v lastnino ipd. sreče- 
vale s čvrstim lastnikom na eni strani in s premoženjem brez 
lastnika na drugi strani. 

Rezultati vsega tega so bili, da se je zmanjšal nadzor; poravnave 
stečajev pa so povzročile, da so veliki upniki postopno postajali 
lastniki. Skratka, Izkazalo se je, da neodplačne delitve in učinko- 

Drago Kos, Ministrstvo za notranje zadeve, je govoril o korupciji 
pri lastninjenju, pri kapitalizaciji. Prepričan je, da kapitalizacija, kot 
je stekla v Sloveniji, brez trga kapitala, ni mogla teči po tržnih 
zakonitostih, temveč je šlo za politične in tudi deviantne procese. 
Tako motivirani in izvedeni proces privatizacije, brez preprostih 
ekonomskih značilnosti, je odprl vrata celi vrsti potencialnih 
nevarnosti, zlasti pa potujčenju, kriminalu, preobrazbi v kapita- 
listično ekonomski kaos in v politično nestabilnost; korupcija pa je 
sploh značilnost v procesu privatizacije vseh tranzicijskih držav. 

šele jasno identificirani lastniki so zainteresirani, da s premoženjem 
upravljajo po ekonomskih kriterijih, tako da bodo kriminalne pobude 
vse bolj izključevane. Tako bo tudi v Sloveniji, je dejal. Ko se bo v 
celoti uveljavil trg, ne bo več potrebe po pretiranem državnem 
reguliranju tega področja. Sicer pa še vedno neracionalizirana in 
še ne zadosti profesionalizirana javna uprava tudi nI v celoti 
sposobna nevtralizirati odklonov, sploh pa ne, če so avtorji deviacij 
politiki s svojevrstnimi interesi. 

Jasno pa je, je menil, da bosta z deregulacijo zagotovljeni večja 
objektivnost in racionalnost odločanja, predvsem pa se bo to 
odločanje preneslo tja, kjer bo skoncentirana ekonomska moč. 
Če se pri političnem odločanju uveljavlja vrsta interesov, potem ni 
razloga, da ne bi kot povsem legitimne priznali tudi interese 
lastnikov kapitala. Izbor volivcev bo širši, jasnejša bodo morala 
biti tudi pravila. V bistvu je sedanji položaj, ko kapital nima veliko 
legalnih možnosti za uveljavitev svojih interesov in za vpliv na 
odločanje, dosti manj pregleden in veliko bolj vabljiv za korupcijo. 

Privatizacija, ki ne poteka po tržnih načelih, je zelo zahteven in 
vsestransko zapleten proces. 
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Žal, so se postopki lastninjenja z vrsto potrebnih soglasij dejansko 
izoblikovali šele proti koncu lastninjenja t. i. družbenega premo- 
ženja, sicer pa sta bila preglednost procesov in neodvisen nadzor 
samo formalno vzpostavljeni kategoriji, ki pač nista bili prava 
vsebinska ovira za nekritično ustvarjanje novih lastnikov. Formalni 
nadzor se je v več kot 500 primerih potrdil s sumi različnih kaznivih 
dejanj, ne pa tudi s kaznimi. Naravnost v oči bije dejstvo, da med 
samim postopkom lastninjenja, kljub posebni organiziranosti 
organov družbenega nadzorstva, ni uspelo utemeljiti niti enega 
samega suma korupcijskega kaznivega dejanja. Slovenija je tako 
med vsemi tranzicijskimi državami s svojo ničelno stopnjo 
korupcije prava bela lisa, kar pa ni odraz naše poštenosti, ampak 
bolj odraz iznajdljivosti naših izvajalcev privatizacije ter nespo- 
sobnosti nadzornikov. 

Elemente korupcije je moč zaznati mnogokje, tudi v razpravi ob 
lastninjenju bank, kamor se vnaša filozofija zaščite nacionalnega 
interesa ali potrebe po svežem, tujem kapitalu. Mnenja ekono- 
mistov o potrebi po prevladovanju izključno ekonomskih kriterijev 
pa ostajajo v ozadju. 

Kljub skoraj idealnim pogojem za razvoj korupcije med privatizacijo 
bi bilo samo na tej podlagi zelo tvegano trditi, je dejal, da je do 
korupcije dejansko prišlo. Toda poznavanje stanja pri drugih ka- 
zenskopravno obravnavanih zadevah, velike sistemske napake 
v predpisih za delovanje državnih protikorupcijskih mehanizmov, 
zlasti na področju javnega naročanja, nerazumljivo nizka proti- 
korupcijska osveščenost nosilcev pomembnih javnih funkcij, 
odsotnost kakršnekoli nacionalne strategije na tem področju, zlasti 
pa poznejša dogajanja, med njimi stopnja "usposobljenosti" in 
brezobzirnosti sedanjih osumljencev za takšna dejanja ter vse 
preglednejše in zanimive vezi med udeleženci privatizacije, navaja 
k sklepu, da je slovensko privatizacijo spremljalo kar nekaj to- 
vrstnega ravnanja - mogoče ne ravno v obliki kaznivih dejanj, 
zagotovo pa v obliki kršitve cele vrste etičnih in strokovnih norm, 
ki so nekaterim udeležencem privatizacije zelo zagrenile, drugim 
pa še bolj olajšale njihovo poslovanje. Ta dejanja niso bila sama 
sebi namen, pač pa vplivanje na novo razporeditev premoženja. 
Del sedanjih lastnikov je prišel do prejšnje skupne lastnine po 
neprimerni poti, kar pa na prihodnjo korupcijo ne bo toliko vplivalo. 
Bolj škodljiva znajo biti znanje in znanstva, je poudaril, ki so bila 
ob tem pridobljena, velika moralna neobčutljivost posameznih, 
predvsem mlajših delov prebivalstva za takšne pojave in 
privlačnost ponovitve takšnih dejanj ob očitno nizkem riziku. 
Nekaterih praks ne bo mogoče omejiti, kaj šele izkoreniniti. Ob 
vse bolj uveljavljenem delovanju tržnih zakonitosti, bo treba 
povečati aktivnosti nevladnih organizacij ter okrepiti povezovanje 
strokovnjakov iz državnega in civilnega področja. Brez načrtnega 
delovanja države torej ne bo šlo, je poudaril na koncu svoje 
razprave. 

Dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, je uvodoma 
pohvalil razpravo, ki naj bi ji prisluhnila tudi odgovorna oblast; gre 
torej za nujnost soobstojnosti oblasti in civilne družbe pri 
opravljanju družbenih zadev. V nadaljevanju je spregovoril o 
projektu reforme javne uprave. 

Od petih stebrov te reforme je eden normativno-sistemski, kate- 
rega namen je vzpostaviti novi pravno zakonodajni okvir za 
reformirano javno upravo. Parlamentarna razprava že podpira 
zakone s tega področja: zakon o javnih uslužbencih, zakon o 
državni upravi, zakon o javnih agencijah in zakon o inšpekcijskem 
nadzoru; v začetni fazi pa je zakon o sistemu plač v javnem 
sektorju. Drugi steber zajema področje informatizacije, tretji siste- 
matično uvaja različne modele kakovosti in poslovne odličnosti, 
četrti steber obsega izobraževanje državnih uradnikov, da bodo 
sposobni opravljati vse naloge in komunicirati, ko bo Slovenija 

postala članica Evropske unije; peti steber pa se nanaša na 
debirokratizacijo, pri čemer gre za odpravljanje ozkih grl v 
administraciji, manjšanje zaostankov, krajšanje vrst... 

Znotraj vseh teh prizadevanj obstaja še nujnost uvedbe pokrajin; 
pokrajine naj bi v Sloveniji uveljavljale tri cilje: decentralizacijo 
oblasti, policentrični razvoj in subsidiarnost - evropsko civiliza- 
cijsko načelo o participativni demokraciji, o odločanju ljudi na najbolj 
učinkoviti ravni. 

Z reformo naj bi torej dosegli bolj učinkovito upravo, podobno kot 
to velja za ekonomsko-tržne storitve. Koncept bo gotovo laže 
izvedljiv v povezovanju javnega in privatnega sektorja, v podelje- 
vanju koncesij ipd. 

Ne nazadnje gre pri teh ciljih tudi za bolj prijazno upravo, je dejal. 
Zato so v zakonu o javnih uslužbencih številne novosti, ki so 
usmerjene v dvig kakovosti uradniškga dela in storitev, za kar je 
potrebna ločitev političnih in strokovnih karier. S tem je povezana 
pomembna novost - časovno omejevanje mandatov za upravne 
managerje, enako kot to velja v gospodarstvu. Temu je namenjen 
poseben način sprotnega ocenjevanja javnih uslužbencev in 
njihovih vodij. Poglavitno kadrovsko funkcijo opravlja uradniški 
svet, ki naj upošteva le standarde strokovne usposobljenosti. 
Skratka, poskuša se nevtralizirati politični vpliv pri kadrovanju 
uradnikov in reafirmirati strokovne razsežnosti. 

Prav zaradi tega je tudi informatizacija eden od poglavitnih vzvodov 
reforme; pri tem gre za interaktivno komuniciranje državljanov za 
posamezno upravno storitev prek računalnika, kar od doma. Prav 
tako intenzivno se iščejo rešitve, s pomočjo katerih ne bi bilo 
treba občanom zbirati različne dokumentacije v podporo svojim 
vlogam pred uradniškimi okenci, ampak naj bi bila poslej dolžnost 
uradnika, da pridobi ustrezne dokumente za stranko. 

V tem smislu se zadnje čase opaža določena kampanja za 
pridobitev standardov poslovne odličnosti, standardov kakovosti 
storitev. In današnja razprava bo dovolj koristna za nadaljnje delo 
pri reformiranju javne uprave, je optimistično sklenil svojo razpravo 
minister Bohinc. 

Helena Kamnar, Ministrstvo za finance, se je dotaknila privati- 
zacije družbenih dejavnosti. Izkušnje, ki jih imamo s privatizacijo 
na gospodarskem področju, bodo lahko prispevale k temu, da 
morebitnih napak pri privatizaciji družbenih dejavnosti ne bomo 
naredili. In to v primeru, če bomo to privatizacijo izvajali v smislu 
prenosa lastništva z države oziroma občine, ki je danes v pretežni 
meri lastnik javnih zavodov. 

Dr. Rus je v uvodni razpravi navedel različne oblike privatizacije 
na področju družbenih dejavnostih; zdi se mi, je dodala, da se v 
našem prostoru pojavljajo prav vse te oblike, potekajo pa brez 
jasnega načrta, stihijsko in na nekakšen način vodijo v določene 
nezaželene posledice. 

S podeljevanjem koncesij za primarno zdravstvo, ki je prepuščeno 
občinam, se začenja razkroj javne zdravstvene mreže. Procesa 
javnega in privatnega zdravstva se ne dogajata vzajemno, zato 
tudi niso zagotovljeni želeni učinki, kot so: zmanjševanje javno- 
finančnih sredstev, zviševanje kakovosti storitev... 

Drugače pa je s kulturnimi ali znanstvenimi dejavnostmi, kjer bi 
lahko brez resnejših negativnih posledic prišlo do velikega razmaha 
privatizacije, pa je tod skoraj ni. Pogosto se sprašujem, je dejala, 
ali so temeljni razlogi v zakonodaji, po kateri so se leta 1992 
delovne organizacije preoblikovale v javne zavode, ki so na 
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področju družbenih dejavnosti zapolnili celotni prostor in na ta 
način preprečili morebitni razmah drugih privatizacijskih ali 
organizacijskih oblik. Te bi lahko posegle v ta prostor in ponujale 
storitve. 

V nadaljevanju je ugotavljala, da se relativno pospešeno razvija 
privatizacija na področju socialnega varstva, pri čemer ima 
pomembno zaslugo nevladni sektor, ki je bil že po tradiciji bolj 
prisoten na področju socialnega varstva. Morda tudi zaradi potreb, 
ki so na tem področju najbolj številne, najbolj vezane na posa- 
meznega uporabnika in se jim prav nevladne organizacije bolje 
prilagajajo kot npr. togi javni zavodi s železnim repertoarjem svojih 
storitev, z uveljavljenim sistemom delovanja in financiranja, ki ga 
izjemno centralizirano nadzorujejo njihovi ustanovitelji. 

In kako iz primeža sedanjega stanja, ali kdo razmišlja, kako ga 
preseči in kaj narediti za zmanjšanje centralizacije in regulacije 
ter uvajanje tako imenovanega novega javnega managementa 
na tem področju, so bila vprašanja v njeni razpravi. Poskušala 
bom pojasniti nekaj vprašanj v zvezi s financiranjem, je dejala in 
nadaljevala: iz zeio togega financiranja posameznih panog je treba 
skladno z reformo proračunskega financiranja iz leta 1999 preiti 
v programsko financiranje. Torej, od nadzora nad inputi k 
financiranju končnih rezultatov. Slovenija je na začetku tega 
reformnega procesa, ki naj teži npr. k temu, da bo program, ki ga 
mora izpeljati javni zavod, določal obseg sredstev, ki naj jih zagotovi 
državni proračun; posamezna institucija pa naj sredstva optimalno 
uporabi. Država naj le nadzira, ali so bile načrtovane naloge 
realizirane ali ne. Cilji v tem segmentu proračunskega financiranja 
so usmerjeni k temu, da bi se izognili trdemu in rigidnemu načinu 
financiranja ter olajšali in izboljšali delovanje na področju družbenih 
dejavnosti. Primernejše proračunsko financiranje bi povzročilo 
relativno uspešne privatizacijske premike na področju družbenih 
dejavnosti, je sodila Helena Kamnar. 

Naslednji razpravljalec je ugotavljal, da država še ni postavila 
svojega strateškega razvojnega programa in na njem temelječega 
nacionalnega dohodka. Ker tega nimamo, tudi ni moč izdelati niti 
socialnega niti izobraževalnega programa in še marsikaterega 
ne, ki bi ga morali po desetletju tranzicije. 

Opozoril je tudi na slabo učinkovitost davčnih uradnikov, ki jim ne 
uspe zajeti skoraj 150 milijard neizterjanih davkov, pa čeprav je 
danes med davkarji neprimerno več zaposlenih kot pred desetimi 
leti. 

Govoril je tudi o nedovoljeni porabi sredstev na posameznih mini- 
strstvih mimo ustreznih dokumentov. Spraševal se je, kako je 
mogoče, da država predpiše prispevke in davke za zdravstveno 
in pokojninsko zavarovanje, nato pa nekdo pol ali celo desetletje 
ne plača obveznosti; država pa mu jih odpiše. Menil je, da se v 
državni upravi premalo dela za previsoke plače. 

V zvezi s privatizacijo je posebej opozoril na dejstvo, da smo v 
preteklosti zgradili kar nekaj zdravstvenih domov s samopri- 
spevkom občanov. Zdaj pa naj bi imeli v njih zdravniki privatno 
prakso, plačali pa bi samo najemnino za svojo ambulanto; kaj bo 
z laboratoriji, kaj bo z vzdrževanjem stavbe, pa koncesionarjev 
ne zanima. Država mora skrbeti za tak red, po katerem bo imela 
prednost javna zdravstvena služba. Enako naj velja tudi za šolstvo. 
Sicer bodo učinki samoprispevkov šli v privatne žepe. 

Rafael Zupančič, predsednik Koordinacije invalidskih orga- 
nizacij Slovenije, se je navezal na eno prejšnjih razprav glede 
varstva invalidov in njihovih organizacij. Najprej je opozoril na 
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korupcijo, ki je v Sloveniji prisotna že dalj časa, kar govori o tem, 
da je etika te družbe že močno načeta z vnaprejšnjimi in tajnimi 
dogovarjanji, z izločanjem "ne naših", s sprenevedanjem ob more- 
bitnih pritožbah, s pristranskostjo medijev, z nenačelnostjo in 
poniglavim oportunizmom, z neresnostjo zavez in obljub. Če je 
delitev materialnih in finančnih dobrin poglavitna naloga, so javna 
pravila igre le navidezna. 

Dokazovanje nepravilnosti je na več načinov tvegano početje, je 
dejal, ki se lahko konča s popolno marginalizacijo na več frontah 
pod stigmo nevarnosti, nepredvidljivosti, nekooperativnosti, v kar 
so nas prepričale izkušnje v letih pred osamosvojitvijo Slovenije 
in poslej. 

Prepričan je, da se enajst let po osamosvojitvi Slovenije ni kaj 
dosti urejalo na področju pravic invalidov. Kljub prizadevanjem, 
tudi glede spremembe 14. člena ustave, ostaja in se še poglablja 
diskriminacija posameznikov prav zaradi medsebojnih odnosov 
privilegiranih in deprivilegiranih društev in nevladnih organizacij 
civilne družbe ter pasivnosti oblasti, ki ima raje navidezni socialni 
mir kot transparentnost. Tako so invalidi v Sloveniji, v primerjavi z 
ostalim prebivalstvom, v manj ugodnem položaju. Za uresničitev 
enakih možnosti bi morala država poskrbeti z ustrezno antidiskri- 
minacijsko zakonodajo, ki bi omogočila invalidom nemoteni razvoj 
in transparentnost, s tem večjo aktivnost in kvaliteto življenja. 

V nadaljevanju je govoril o invalidih kot posebni kategoriji žrtev 
privatizacije, pri čemer je volja za konkretno reševanje problemov 
invalidov obrobnega pomena. Tudi politična javnost ni posebej 
pozorna do problemov invalidov. Stroka je na tem področju precej 
samozadostna in deluje relativno pasivno, razen redkih neodvisnih 
strokovnjakov, ki se zavzemajo za to, da bj se tudi na področju 
invalidskega oziroma širšega socialnega varstva izpeljale reforme, 
ki bi preprečevale vsakdanjo diskriminacijo, ki so ji v teh časih 
izpostavljeni invalidi kot individualni državljani s svojimi pravicami, 
obveznostmi in dolžnostmi. 

Žgoča problematika ostaja financiranje; privilegirane invalidske 
organizacije si prek svojih predstavnikov razdeljujejo finančna 
sredstva in o tem poročajo same sebi. V tej zvezi je navajal poslan- 
ce in svetnike, ki so zagovarjali reforme na področju varstva 
invalidov, in tiste, ki so temu nasprotovali. Malo več upanja vliva 
invalidom minister za delo, ki je ob sprejemu predstavnikov inva- 
lidskih organizacij poudaril, da se bodo poslej pri reševanju pro- 
blematike invalidov upoštevala načela strokovnosti in nediskrimi- 
lacije. 

Tako je moč pričakovati, da bodo invalidi zaradi novih razmer, ki 
so povezane tudi z vstopom Slovenije v Evropsko unijo, resnično 
postali enakovredni državljani tudi v praksi in ne samo na papirju 
in ob prazniku invalidov. 

Mei iil je, da mora postati država na področju privatizacije družbenih 
dejavnosti bolj občutljiva, uvedeni naj bodo učinkoviti kontrolni 
meh \nizmi in možnosti za učinkovito ukrepanje in zaščito oškodo- 
vancev. 

Prof. dr. Franc Vodopivec, državni svetnik, je v imenu svoje 
pragmatičnosti zavrnil princip besedne vojne, ki problematizira 
razmere med invalidskimi organizacijami. Prepogosto se tudi državi 
pripisuje, kar ji ne pritiče. Tako ne more država nič narediti za 
invalide, lahko pa zanje veliko stori vlada. 

Dalje je dr. Vodopivec navedel mnenje, lastno tudi drugim avtorjem, 
da obstajajo nejasnosti okrog družbene ali državne lastnine zato, 
ker lastnik, ki naj bi zavaroval lastnino, ni jasno prepoznaven. 
Zakaj nima državna lastnina lastnika ni čisto jasno. Je pa treba 
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znati upravljati z lastnino. Nato je navajal dejstva, ki po eni strani 
govore o pohvalah glede dobrega upravljanja z državo, po drugi 
strani pa inšpekcijski pregledi iz Bruslja kažejo povsem drugačno 
podobo. 

Zatem se je dotaknil formalnega nadzora, ki je v več kot 500 
primerih potrdil sum kaznivih dejanj brez ustreznih konsekvenc, 
saj so se kriminalisti srečevali s tako množico "nevidnih" ovir, da 
so skoraj obupali. Tu ne gre za slabo državo, zatajil je le del 
države, morda sodni sistem, ki se ustavi pred politiko. In tako ni 
čudno, da je Slovenija med državami na prehodu - kljub korupcij- 
skim deliktom - z ničelno stopnjo korupcije prava bela lisa. Brez 
kazenskih konsekvenc ne bo reda; poštenost je v soodvisnosti 
od strahu pred kaznijo. Red je treba vzpostaviti ne le pri nadzoru, 
ampak tudi na slehernem področju javne uprave, ki mora postati 
bolj učinkovita in manj birokratska. 

Glede uspešnosti med državnim in privatnim gospodarstvom pa 
je dr. Vodopivec prepričan, da je lahko uspešno le učinkovito 
gospodarstvo; učinkovitost pa zagotavljajo dobri upravljalci ene 
ali druge lastnine. Nekaj podobnega je tudi s slovensko državo, ki 
se kaj zlahka razglaša za slabo, sočasno se razglaša odličnost 
tako rekoč nenadomestljive politične elite. Zato tudi ni čudno, če 
je vse manj kohezije in motiviranosti za delo, o čemer govori tudi 
zbornik IMD. Kar zadeva motivacijo zaostaja za Slovenijo samo 
še Rusija. Morda je to vprašanje zanimivo za sociologe, je nekoliko 
retorično sklenil svoje razmišljanje dr. Vodopivec. 

Tomaž Ogrin, Društvo za okolje, družbo, naravo in zdravje 
Ljubljana, je poudaril pomembnost državljanov pri soodločanju, 
tudi pri spreminjanju ustave. Ko bi vprašali državljane, ne bi prišlo 
do španskega kompromisa, ki je narekoval škodljive posledice. 
Morda tudi zato postaja ljudem domovina občuteno bližja, država 
pa vedno bolj naravni sovražnik. 

Osnovna pomanjkljivost našega sistema demokracije je prav v 
tem, da državljani, razen na volitvah, izjemno težko uveljavljajo 
še kje svoje mnenje. Referendum gre kar težko od rok. Namesto 
demokracije švicarskega tipa se vse bolj uveljavlja lobiranje. Tudi 
zaradi tega se privatizacija vse teže uresničuje, ker gre preveč 
za skupnost posameznikov, pri čemer brani vsak svojo parcelo. 

Marjan Sedmak, Društvo Občanski Forum, se je uvodoma 
pridružil mnenju prof. Vodopivca, da je v Sloveniji premalo občutka 
družbene kohezivnosti. Prepričan je, da bo knjiga dr. Rusa v 
pomoč vselej, kadar bo treba definirati vlogo civilne družbe v 
moderni demokraciji, kadarbo treba definirati javno upravo ali pa 
pojem sodobne levice v Sloveniji. 

Nato je kritično spregovoril o informatiki, pri čemer je ugotavljal, 
da je država vedno bolj radovedna, ko gre za državljane, ki so 
postali že kar stekleni ljudje, skozi katere gleda država. Na drugi 
strani pa imamo neinformirane občane; postregel je s primerom 
Vatikanskega sporazuma, katerega vsebino oblast neopravičeno 
skriva pred državljani. Drug primer zadeva zakonodajo na inter- 
netu. Še pred nekaj meseci je internet ponujal celotno zakonodajo, 
nenadoma pa je prišlo do tistega, čemur pravi dr. Rus parazitizem 
zasebnega nad javnim. Koncesijo za objavljanje zakonodaje na 
internetu je dobil zasebnik, vendar samo za naročnike; državljan, 
ki tega posebej ne plača, ne more priti do zakona. Skratka, brez 
primerne obveščenosti ne more biti ne politične participacije ne 
participacije civilne družbe v javnih procesih. In vendar je oblast 
zavrnila predlog zakona o pravici do obveščenosti, postavila pa 
je pravila za lastninjenje medijev (RTV, tisk). 

Ob koncu je ugotavljal, da se država trudi vse bolj izničevati vpliv 
in funkcijo civilne družbe. Celo področja, ki so bila ločena od 
države, se spet vračajo pod njeno pristojnost, na primer ZPIZ ali 
ZZZ. Država si prisvaja odločilne funkcije tudi v javnih skladih, ki 
imajo socialni pomen; spet se pojavlja podržavljanje funkcij, ki so 
bile nekoč že podružbljene. O nevarnosti take podjetizacije 
zgovorno pričajo dogodki v Rdečem križu. Ne gre za to, da bi na- 
sprotoval podjetizaciji javnih služb, je dejal, sem pa proti zlorabam. 

Gojko Stanič, Inštitut za delničarstvo, je bil kritičen do demokra- 
cije v Sloveniji, ki je, kot je menil, uvedla najhujši etatizem, saj 
sodobna civilna družba razpolaga le s 30 % družbenega produkta, 
vse ostalo je podrejeno politiki. Praktično ni več nobene nepo- 
sredne demokracije. Poglavitni zakoni se sprejemajo mimo javnih 
razprav. Partitokracija, ki vlada v Sloveniji kontinuirano od leta 
1974, si je izmislila sistem, v katerem nekaj ljudi odloča o vsem v 
tej državi. Gre za perfidno diktaturo enoumja partitokratskega 
razreda. 

Privatizacije je bila po njegovem mnenju izpeljana napačno. Dobri 
rezultati lastninjenja so le tam, kjer so prevzeli podjetja sposobni 
ljudje; najbolj elitna podjetja so v lasti delavcev kot solastnikov. 
Nobeno tovrstno slovensko podjetje ni na borzi, medtem ko v 
podržavljenih podjetjih ni ustreznih rezultatov. 

Segment civilne družbe, ki nastopa na svetovnem trgu, se srečuje 
z vedno večjimi vhodnimi stroški, ki jih še povečuje birokracija. 
Tiste, ki že 11 let terjajo varčevanje, označujejo za neugledne 
družboslovce, ekonomiste; razsipnežem pa se pripisuje vzorčni 
ugled. Zato je prepričan, da bi morali o pomembnih ustavnih in tudi 
ekonomskih opredelitvah odločati ljudje na referendumih. 

Na koncu svoje razprave se je zavzel še za zaustavitev usodno 
negativne demografske podobe Slovencev. 

Janvit Golob je kot predstavnik zainteresirane javnosti opo- 
zarjal, da se ob prizadevanjih za vstop v Evropsko unijo preveč 
poudarjajo formalnosti, premalo pa kvaliteta države in življenja. 
Samo besedovanje o varnosti in stabilnosti je premalo. Zato se 
pojavlja vse večja apatija, neustvarjalnost brez pravega odnosa 
do dela, veliko zadolževanje kot slaba značilnost naše stvarnosti; 
sem sodijo še slabe strateške odločitve glede slovenske papirne 
industrije. 

O nekakovostni državni in javni upravi je bilo veliko govora že 
leta 1995, ob jasnih ugotovitvah Slovenskega razvojnega sveta. 
Takrat je prof. Mihelčič ponudil kombinirani volilni sistem, ki bi 
zagotavljal bolj kvalitetno populacijo v parlamentu, ki končno lahko 
generira vrhunsko javno upravo. Žal, je projekt propadel. K sreči 
je vsaj državni svet aktiven, da podpira in vzpodbuja ideje civilne 
družbe. 

Zdaj so na težki preizkušnji banke in zavarovalnice, ki utegnejo 
utoniti v internacionalizaciji in globalizaciji. Kaj hitro bo lahko narobe 
tudi s slovenskim gospodarstvom, zlasti z industrijo, ki ustvarja 
80 % za izvoz, funkcionira pa brez servisa slovenske znanosti. 
Na inštitutih je na stotine doktorjev znanosti, ki jih slovenski man- 
agement ne zna mobilizirati v smislu dodane vrednosti. Strategija 
zviševanja dodane vrednosti se veže le na takojšnje finančne 
učinke, kar ni dovolj preudarno. Tako tudi ni dovolj uravnoteženega 
interesa za podiplomski študij; ekonomistov je 20 krat več kot 
tehnoloških usmeritev, ob čemer pa prof. Mencinger še vedno 
trdi, da bo to trg vse sam uredil. Anomalije s podiplonskim študijem 
pa težko rešuje slovenski utesnjeni trg. 
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Glede lastninjenja pa je opozoril na lahkotnost sprejemanja zakona 
v letu 1992, saj ni bil deležen prave razprave. Tudi ob Vatikanskem 
sporazumu ni bilo razprave. 

Na koncu je opozoril še na Jeffersonovo misel: država, ki izgubi 
svoje gospodarstvo, je prav da izgubi tudi svojo neodvisnost 
oziroma oboje. Pomembno je torej, da bi politiki, med njimi zlasti 
ekonomisti in pravniki, pripeljali Slovenijo v Evropsko unijo kot 
ugledno državo, ne pa kot strgano "cunjo". 

Milan Strah, Društvo Občanski Forum, se je zaskrbljeno spra- 
ševal, kako zamenjati vzvode oblasti z vzvodi interesov, saj le 
interesi vodijo k napredku. Družina, v kateri ni skupnih interesov, 
razpada, podobno je s podjetjem in končno tudi z državo. Oblast 
je skoncentrirana samo na nosilcih lastnine in kapitala. Delavec, 
ki ustvarja, pa je ostal brez vsega. Marsikdo nima možnosti niti za 
preživetje niti za vključitev v delo. Kako potem zagotoviti gospo- 
darski mehanizem, ki bo omogočal, da bodo vsi skupni interesi 
družbe in tudi posamezni interesi harmonizirani v sistemu, se je 
spraševal. Prepričan je, da je treba vrednotenje kapitala potisniti 
v drugi plan in postaviti na prvo mesto učinke dela, s katerimi bi 
se uveljavili skupni interesi. Avtonomnost gospodarjenja pa se da 
doseči le z razvojem pravnega reda. Tudi odličnost poslovanja 
lahko temelji le na vrednotah dela; interes do dela bo naraščal z 
njegovim vrednotenjem. 

Vodja posveta dr. Avgust Majerlč, podpredsednik državnega 
sveta, je uvodoma pozdravil zbrane goste, posebne pozdrave 
pa je namenil predavatelju, profesorju dr. Pavlu Kornhauserju. 
Pozdravil je tudi predstavnike Ministrstva za zdravje ter predstav- 
nike drugih zdravstvenih organizacij, nato pa je predstavil predava- 
teljevo delo. 

Zadnji med razpravljalci je še opozoril na vprašanje mestne 
uprave in lokalne samouprave, ki se tudi nanaša na tematiko 
javne uprave. Ta vprašanja niso bila deležna posebnega poudarka 
pri razpravljalcih, čeprav se z njimi že dalj časa ubada razviti 
svet. Kot primer je navedel Cleveland, kje so poskušali mestno 
upravo organizirati kot podjetje; zadeva je funkcionirala. V Baltimoru 
so dejansko postavili kompleten podjetniški koncept upravljanja 
mesta, zavedajoč se, da se tričetrt gospodarskega uspeha in 
inovacij poraja v mestu. Nekaj podobnega se dogaja v Nemčiji z 
namestitvami direktorjev mest; nemški model pa skušajo dokaj 
nespretno prenesti na slovenska tla. 

Mnoga vprašanja, ki jih je odprl ta posvet, bi laže konkretno 
obravnavali, ko bi problematiko korupcije in netransparentnosti 
obravnavali tudi na ravni mestne in lokalne samouprave, ki je 
povsem nekaj drugega kot država. Žal so pristojnosti med državo 
in lokalno samoupravo neracionalno razmetane; v Sloveniji se 
npr. izvajajo urbanistični plani v občinah, dovoljenje za gradnjo pa 
izdajajo upravne enote - država. Podobno je s financami, ki so 
skoncentrirane v državnem proračunu, mestom in občinam pa 
se nalagajo nove dolžnosti z vse manj "komunalnega" denarja. 

Profesor Kornhauser je upokojeni pediater Kliničnega centra v 
Ljubljani. S specializacijo pediatrije je začel pred 40 leti in jo opravil 
na otroški kliniki ter na otroških oddelkih Kliničnega centra. Sprva 
je opravljal naloge neonatologa v ljubljanski porodnišnici. Pred- 
stojnik kirurgične klinike prof. Božidar Lavrič ga je kot prvega 
pediatra povabil k sodelovanju in leta 1965 je bil imenovan za 

Državni svet Republike Slovenije je 27. februarja 2002 pripravil predavanje z 

naslovom KAJ STORITI ZA HUMANIZACIJO HOSPITALIZACIJE OTROK - 

Sodobna načela načrtovanja otroške bolnišnice. Predaval je prof. dr. Pavle 

Kornhauser. 
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predstojnika otroškega oddelka klinike. Skupaj s kirurgi je oblikoval 
tako imenovani ljubljanski model otroške kirurgije, ki je dobil 
priznanje tudi od Svetovne zdravstvene organizacije. Je pobudnik 
hospitalizacije otroka v Evropi in pri nas. Prizadeval si je za uvedbo 
bolnišnične šole in otroškega vrtca na vseh oddelkih otroških 
bolnišnic v Sloveniji. Izvoljen je bil tudi za častnega predsednika 
Mednarodne zveze bolnišničnih pedagogov, je zaključil in predal 
besedo dr. Kornhauserju. 

Prof. dr. Pavle Kornhauser 

Spoštovani gospod dr. Avgust Majerič, podpredsednik državnega 
sveta, spoštovane svetnice in svetniki, številne drage kolegice in 
kolegi! Počaščen sem, da ste se odzvali vabilu na predavanje, ki 
ga je pripravil državni svet. Vabilo predsednika Toneta Hrovata, 
da bi predaval v parlamentu o sodobnih vidikih hospitalizacije 
otroka in o načelih načrtovanja otroške bolnišnice, sem sprejel s 
strahospoštovanjem, saj se zavedam, da poslanci in poslanke 
odločajo tudi o investicijah v zdravstvu in o investicijah za novo 
otroško klinično bolnišnico. 

Če želimo razumeti silovit razvoj bolnišničnega zdravstva v zadnjih 
desetletjih, je prav, da pogledamo tudi v zgodovino. Znano je, da 
je bila smrtnost otrok v zgodovini izredno visoka. Kot zdravnik in 
glasbenik lahko navedem primer Johanna Sebastiana Bacha, ki 
je imel s prvo in z drugo ženo 21 otrok. Njegova prva žena je 
umrla pri porodu, od vseh otrok je ostalo živih le nekaj, trije pa so 
postali zelo znani skladatelji. 

Zgodovina pediatrije je novejšega datuma. Otroci so umirali, 
vendar za družino in za takratno družbo smrt otroka ni pomenila 
toliko kot smrt odrasle osebe. Otroci so bili brez pravic, prav tako 
ni bilo otroških bolnišnic. Prvo otroško bolnišnico so oblikovali 
šele v začetku 19. stoletja v Parizu. Imenovali so jo "L' Hopital pour 
les enfants malade", pozneje pa so jih ustanovili tudi v Berlinu, v 
Londonu in na Dunaju. Pravo klinično pediatrijo lahko ugotavljamo 
šele v drugi polovici 19. stoletja. 

Kakšne pa so bile razmere v Sloveniji? Zdravnik dr. Viljem Kovač 
je bil v drugi polovici 19. stoletja mestni fizik v Ljubljani, bil je zelo 
ugleden in vpliven mož. Zaradi posebnih simpatij do otrok je 
spodbudil oblikovanje otroške bolnišnice v Ljubljani. Lahko smo 
ponosni, da je bila po dunajski to druga in ena največjih otroških 
bolnišnic v Avstroogrski. Prva otroška bolnišnica na Slovenskem 
je bila odprta leta 1865, glede na to, da je bila pokroviteljica cesarica 
Elizabeta, pa so jo poimenovali Elizabetina otroška bolnišnica. 

Dr. Kovač kot mestni fizik ni imel finančnih težav in dejal je, da 
obljublja, da bo revnim otrokom brez plačila zagotovil zdravila v 
ljubljanskih "lekarnicah" in da jih bo brezplačno zdravil. 

Iz dokumentov je razvidno, da je v začetku celo sam kril stroške 
za zdravila v bolnišnici, kar je za nas nekoliko težje razumljivo. 
Bolnišnica ni imela stalnih finančnih prihodkov, živela je od tega, 
kar so darovali ljudje. 

Dr. Kovač je na vprašanje, kako bi se dalo pomagati bolnim 
otrokom, dejal, naj se zgradi otroško bolnišnico v Ljubljani in se 
obenem razbremeni deželno bolnišnico, kjer so se med odraslimi 
zdravili tudi otroci. To je bil začetek. 

V publikaciji o zgodovini ljubljanske bolnišnice je slika prve 
bolnišnice, na vogalu današnjih ulic Zrinjskega in Poljanske. Takrat 
je imela le 12 postelj. Dr. Viljem Kovač je bil zelo uporen zdravnik, 
saj mu je z velikimi prizadevanji čez nekaj let uspelo, da so na 
vogalu Streliške in Ulice Stare pravde zgradili novo otroško 

bolnišnico za 64 bolniških postelj, kar je pomenilo velik napredek. 
Stavba je danes obnovljena, v njej pa je del otroške klinike v 
Ljubljani. Zanimiv je podatek, da je bilo v prvem letu sprejetih 64 
otrok, od tega jih je 12 umrlo. 

Glede na to, da je bila umrljivost v prvi polovici 19. stoletja tudi 50- 
odstotna, je bila tukajšnja umrljivost razmeroma nizka. Ocenjujemo 
lahko, da so bile te bolnišnice v začetku bolj hiralnice kot pa prave 
bolnišnice. V drugi polovici 19. stoletja se je začela razvijati tudi 
klinična pediatrija, medicinska veda o zdravem in bolnem otroku. 
V začetku so se pediatri izredno veliko ukvarjali s prehrano, ker 
takrat za kužne bolezni ni bilo zdravil, da bi jih lahko ustrezno 
zdravili. Vakcinacija je bila le proti kozam. 

Pogled na deželno bolnišnico v Ljubljani v času med prvo in drugo 
svetovno vojno prikazuje veliko prezasedenost in nizek stand- 
ard. Na travmatologiji sta ležala po dva bolnika na eni postelji. 
Starejša generacija se morda še spomni prizorov iz travmatološke 
sobe pred preselitvijo v Klinični center, ko je bilo stanje zelo podobno 
temu med 1. in 2. svetovno vojno. Velika razlika je nastopila z 
izgradnjo Kliničnega centra, česar si mlade generacije sploh ne 
morejo predstavljati. 

Eden od pionirjev pediatrije je bil dr. Bogdan Derč. Kot pomembna 
osebnost je bil s svojo belo brado znan med mlajšo generacijo v 
Ljubljani, ko je ta imela okrog 20 tisoč prebivalcev. Dr. Derč je bil 
eden prvih pediatrov, ki se je šolal na Dunaju, bil je klinični zdravnik. 
Ob prebiranju njegovih publikacij vidimo, daje bil izredno prodoren 
mislec in obenem odličen klinični zdravnik. Leta 1912 je oblikoval 
prvi otroški dispanzer v Ljubljani. Kot je znano iz zgodovinske 
kronike, je funkcijo opravljal brezplačno. Da bi preživel, je bil 
policijski zdravnik v zaporih in njegova glavna zadolžitev je bila, 
da skrbi za prostitutke v javni hiši. Obenem pa se je prostovoljno 
ukvarjal z bolnimi otroki. 

Po prvi svetovni vojni je skrb za otroško zdravstvo napredovala. 
Leta 1922 se je v Ljubljani oblikovala prva dveletna šola za 
medicinske sestre. Leto pozneje se je oblikoval tudi "dečji dom", 
njegov prvi vodja pa je bil dr. Matija Ambrožič, ki so ga kmalu 
zatem povabili v Beograd. Postal je predstojnik otroške klinike v 
Beogradu, celo desetletje pa je bil vodilni pediater v Srbiji, bolje 
rečeno v celotni Jugoslaviji. Dr. Derč pa se je kasneje posvetil 
bolnišnični medicini v otroški deželni bolnišnici v Ljubljani. 

Pred drugo svetovno vojno so trije avtorji, dr. Bogdan Derč, Marjan 
Svetič in dr. Marij Avčin, objavili prispevek v Zdravniškem vestniku. 
To je bil neke vrste apel za gradnjo nove bolnišnice. Preseneča 
nas, da so že takrat menili: "Zavod naj bi bil središče unitaristične 
pediatrije za vso banovino, v njem naj bi bilo prostora za vse 
bolne otroke pod 14. letom." Zagovarjali so tako imenovano unita- 
ristično pediatrijo; to je izraz, ki ga je ustvaril in uporabljal zagrebški 
profesor pediatrije, sicer dunajski učenec, prof. Mayerhofer. 

Načrt se ni uresničil niti takrat niti po drugi svetovni vojni, ko je 
vodstvo otroške klinike prevzel dr. Avčin. Iz otroške deželne bolni- 
šnice se je razvila prva otroška klinika, za prvega profesorja 
pediatrije je bil imenovan prof. dr. Bogdan Derč. Po njegovi upokojitvi 
je to nalogo prevzel prof. dr. Avčin, zelo razgledan zdravnik-mislec, 
ki je usmerjal razvoj klinične medicine. Na pediatrični kliniki je 
oblikoval specialistične enote in skrbel za razvoj mladih strokov- 
njakov, ki jih je pošiljal v tujino. Smernice razvoja pediatrije je 
zastavil na takšen način, kot se je le-ta razvijala v Evropi. 

Otroški oddelki so po drugi svetovni vojni izgledali veliko bolje, 
vendar so bili še vedno skromno opremljeni. Prevladovalo je golo 
zidovje, okolje je bilo pravzaprav precej nehumano. Otroci so bili 
osamljeni, prepuščeni oskrbi medicinskih sester, obiski staršev 
in sorodnikov so bili prepovedani predvsem zaradi strahu zdrav- 
nikov pred okužbami. To je razumljivo, ker je bila obolevnost zaradi 
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infekcijskih bolezni zelo visoka. Takrat še niso upoštevali psihične 
kategorije, ki nasprotuje doktrini, naj bodo otroci v bolnišnici sami. 

Prevladovalo je mnenje, da je otrok zelo miren, ko pa ga obiščejo 
starši, bo ob njihovem odhodu otrok jokal. Ko sem začel s specia- 
lizacijo, so me ti otroci, ki so bili kronično bolni, spominjali na bele 
medvede v živalskem vrtu. V postelji so se premikali gor in dol, 
vrteli z glavico, jokali niso več, otopeli so. Angleški psihologi so 
poimenovali takšno stanje posebne bolezni, duševne prizadetosti, 
z imenom hospitalizem. Ti otroci so imeli tudi pozneje, ko smo jih 
odpustili domov, hude nevrotične motnje; jokali so, se ponoči 
zbujali, odklanjali so svoje starše, ker so čutili, da so jim starši 
naredili veliko krivico, saj so jih v bolnišnici pustili same. 

Razstava, ki smo jo pripravili na otroškem oddelku kirurgične 
klinike, me je zelo izučila. Otrokom smo rekli, naj narišejo in 
povedo, kako doživljajo bolnišnico. Rezultati so bili prav pretresljivi. 
Neka deklica je pojasnila vsebino svoje risbe in dejala: "Jočem, 
ker sem sama, ker ni moje mamice." Neki fantek je na eni podobnih 
razstav odločno napisal: "Hočem mamo!" Takrat smo bili tudi po 
vzoru angleških bolnišnic eni prvih v Evropi, ki smo se vprašali, 
zakaj naj bi bila bolnišnica zaprta, zakaj omejujemo obiske, zakaj 
družina ne more biti ob bolnem otroku. 

Postopoma smo ne le dovoljevali ampak tudi spodbujali, da so 
starši ob svojih bolnih otrocih. Starejša generacija se spominja, 
kako je bilo na otroških oddelkih v Sloveniji. Starši so sicer lahko 
prišli ob določenih urah in ob določenih dneh, otroka pa so lahko 
videli le skozi zastekljeno pregrado. Zelo mučno je bilo gledati 
mamo in otroka, ki jočeta, stika pa nismo dovolili. 

Vendar pa so se postopki spreminjali in iz pridobljenih ugotovitev 
smo oblikovali izraz, sicer s tujo terminologijo, humanizacija 
hospitalizacije otroka. Na otroškem oddelku se je pojavila prva 
učiteljica, nato tudi prva vzgojiteljica. To je bil nov veter na otroških 
oddelkih, ki je otrokom prinesel pravo pomlad. Bivalno okolje v 
bolnišnicah se je bistveno spremenilo. 

Pobudnik za uvedbo prve učiteljice je bil že omenjeni prof. dr. Marij 
Avčin, ki je poskrbel tudi za uvedbo prve vzgojiteljice. Bolnišnična 
šola v Ljubljani bo kmalu proslavljala 50. obletnico nastopa prve 
učiteljice. 

Učiteljico je plačevala bolnišnica. S prizadevanji na takratni 
Izobraževalni skupnosti Slovenije, na republiški in lokalni ravni 
smo dosegli, da so izobraževalne skupnosti prevzele plačevanje 
bolnišničnega pedagoškega osebja. To je bil izredno pomemben 
dejavnik v razvoju, ki je omogočal, da so otroški oddelki dobili 
svoje pedagoške kadre ne le v Ljubljani ampak tudi drugod po 
Sloveniji. Lahko smo ponosni, da v svetovnem merilu ni drugega 
primera države, ki bi imela tako vzorno urejeno pedagoško službo, 
kot je le-ta urejena v Sloveniji. 

Pri nas ni otroškega oddelka, pa naj bo majhen ali večji, ki ne bi 
imel svoje učiteljice. Če je oddelek zelo majhen, zadošča, da 
pride učitelj morda samo za eno uro na dan. Tako otrok ni odtegnjen 
od okolja, kjer živi, ima občutek, da ima stik s šolo, predšolski pa 
stik z vzgojiteljico. Pomemben je občutek, da živi v svojem okolju, 
v okviru katerega obiskuje otroški vrtec ali šolo. 

Naj poudarim še vlogo prof. dr. Zore Konjajev, ki je na pediatrični 
kliniki spodbujala mamice, da so ob svojih otrocih nedonošenčkih, 
In to ne le zato, ker bi dojile, ampak predvsem zato, da bi ustvarile 
vez med mamo In otrokom. Na področju novorojenčkov nedono- 
šenčkov je bila dr. Zora Konjajev pionirka. 

Leta 1974 sem na osnovi vseh navedenih izkušenj, zlasti iz 
otroške kirurgije, ki se je z vselitvijo v Klinični center preimenovala 
v Pediatrični oddelek kirurških strok, objavil naša stališča do 

humanizacije hospitalizacije otroka. Že vrsto let prej smo dovolje- 
vali in spodbujali ne le obisk mamice, ampak tudi bratca, sestrice, 
da bi bila lahko vsa družina pri otroku in to v času, ko je bila 
večina otroških oddelkov še vedno zaprta za obiske. 

V okviru humanizacije hospitalizacije sem želel poudariti, da je ta 
predvsem izraz sožitja staršev z bolnim otrokom v bolnišnici, ki 
otroku pomeni ogromno. Mati je na otroškem oddelku lahko ob 
otroku dan in noč, lahko ga drži za roko, otrok pa je miren in 
svojega domačega okolja ne pogreša več tako zelo. Eden od 
vidikov humanizacije je torej odprta bolnišnica. 

Drug vidik je uvedba pedagogov v bolnišnični vsakdan. Zelo 
pomembno je, da oba profila ozko sodelujeta v poteku bolniš- 
ničnega dela. Šola v bolnišnici ni pomembna le v smislu podajanja 
šolske snovi, ampak mora dati otroku tudi občutek, da je povezan 
s svojo matično šolo. 

V humanizaciji pa je še nekaj, na kar smo pozabljali leta in leta. 
Sistem financiranja je bil takšen, da je bolnišnica spodbujala veliko 
število otrok na oddelkih, s tem pa tudi dolgo ležalno dobo. Vodstvo 
bolnišnice je preračunalo, da so operacije drage. Da bi lahko 
živeli in prejemali osebne dohodke za zdravnike, za sestre in za 
ostale zdravstvene delavce, morajo imeti stalne prihodke. Ti pa 
prihajajo od polno zasedenih bolniških postelj. Ko sem začel s 
specializacijo, je bila ležalna doba v Sloveniji izredno dolga, v 
povprečju od 18 do 21 dni. Dobro se spominjam otrok, ki so bili 
dolgo hospitalizirani. Po manjši operaciji, kot je operacija dimeljske 
kile, so bili otroci v bolnišnicah po sedem, osem, ponekod celo po 
štirinajst dni. Kaj se je zato zgodilo: otrok je dobil gripozni infekt, 
nato je dobil hudo bolnišnično okužbo, stafilokokni empiem, 
stafilokokno sepso in bolnik, ki je prišel zaradi relativno majhnega 
posega, je bil sedaj okužen s hudo, smrtno nevarno boleznijo. 
Bolnišnica je postala zaradi načina financiranja in miselnosti hudo 
problematična. 

Potrebovali smo desetletja, da smo tiste, ki so usmerjali bolnišnično 
zdravstvo in predvsem tiste, ki so urejali financiranje, prepričali, 
da so začeli sistem spreminjati. Danes je ta sistem sicer spreme- 
njen, še vedno pa ima bolniški oskrbni dan ppmembno vlogo pri 
oblikovanju dohodka bolnišnice. Menim, da je to področje, ki še 
čaka na spremembe. Če smo zelo dosledni, humanizacija hospitali- 
zacije pomeni tudi to, da v bolnišnico sprejmemo čim manj otrok. 
To ni zgolj naloga bolnišničnih pediatrov, ampak predvsem javne 
zdravstvene službe. 

Oblikovalo se je Evropsko združenje za otroke v bolnišnici, kjer 
smo sodelovali od začetka, oblikovali smo tudi statut organizacije. 
To je nevladna organizacija, katere prvo veliko srečanje je bilo na 
Nizozemskem, v mestu Leiden. Tam so sprejeli tako imenovano 
Magno karto o pravicah otroka v bolnišnici, ki poudarja, da ima 
otrok v bolnišnici pravico do šolanja in igre. Organizacija danes 
združuje predstavnike številnih evropskih držav, njeno delo pa je 
danes drugačno, kot je bilo v začetku, saj so se odnosi do otroka 
v bolnišnici bistveno spremenili v vseh evropskih državah. 

Klinični center se je uradno odprl leta 1975. Kot prva pediatrija 
smo se vselili že eno leto prej. Odprtje Kliničnega centra je pomenilo 
dialektičen skok v razvoju našega zdravstva. Lahko rečem, da je 
ta ustanova po svojih novih organizacijskih načelih zablestela 
tudi v Evropi, zlasti pa to velja za timsko sodelovanje. Klinični 
center je zasnovan tako, da je v polovici nadstropja kardiologija, 
v drugi polovici kardiokirurgija, nato nevrologija in nevrokirurgija, 
urologija in nefrologija. Gre za izrazito timsko delo. Po zamisli prof. 
Zdraviča se je oblikoval tudi urgentni blok kot eden prvih v Evropi, 
kjer sprejemajo vse urgentne primere v triaži, ki jih zatem pošiljajo 
na različne oddelke. Oblikovana sta enoten laboratorij in enotna 
rentgenska služba. V organizacijskem pogledu je bil narejen tak 
napredek, da je bil za nas to kot vrh Himalaje. 
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Tudi mednarodna aktivnost na področju humanizacije hospitaliza- 
cije je bila zelo pomembna. Prvi simpozij Mednarodne pediatrične 
zveze je bil v Korpilampiju na Finskem. Bil sem povabljen, da 
predstavim naše izkušnje o pomenu pedagogov v humanizaciji 
hospitalizacije otroka. Dobili smo priznanje, da smo v Evropi na 
tem področju prepričljivo prvi. 

Eden od leidenskih sklepov, zapisan v Magni karti, je, da imajo 
hospitalizirani otroci pravico do prisotnosti staršev vselej, ko je to 
v njihovem interesu. Staršem je treba zagotoviti, da so lahko v 
bolnišnici, zelo pomembno pa je, da jih pri tem spodbujamo. Na 
otroški kirurgiji smo imeli veliko prednost, da je bila večina mojih 
sodelavcev mlada. Vsi zdravniki so že bili zaposleni na otroški 
kirurgiji, ko smo oblikovali načela humanizacije. 

Ko sem takrat po dekretu prof. Lavriča tudi sam prišel na otroško 
kirurgijo, je bilo zaposlenih 12 medicinskih sester. Predvsem 
starejše so se zelo težko privajale na nov režim, naenkrat niso 
bile več same. Starši so bili čedalje več in pogosteje prisotni in za 
otroka bolj pomembni kot medicinska sestra. Na otroški kirurgiji v 
Kliničnem centru smo čez nekaj let pridobili 120 medicinskih sester, 
ki smo jih šolali in ki so se naučile živeti s starši. Gre za izredno 
pomemben odnos, kajti tudi sam sem že doživel, da je pediater 
odprt za humanizacijo, toda vratar staršem reče: "Ali ne znate 
prebrati, kdaj so obiski?"Vse, ki delajo v bolnišnici, je treba pridobiti, 
če hočemo biti uspešni pri izvajanju humanizacije. 

Pomembna je prisotnost mame na kirurgiji pri hudo poškodovanih 
otrocih po poškodbi glave. Ti otroci so v globoki nezavesti in 
mamo spodbujamo, da je ob otroku, da mu govori in bere. Kljub 
temu, da je otrok v globoki nezavesti, sliši in doživlja. Ko se zbudi 
iz nezavesti, reče: "Mamica, zakaj si jokala ob meni?" ali pa: "Ta 
in ta sestra je bila z menoj zelo ljubezniva". Otrok se natančno 
spominja vsake besede. To spoznanje je pomembno za zdravnike. 
Ko smo na viziti v enoti za intenzivrto terapijo in se pogovarjamo, 
moramo paziti, kdo lahko pogovore posluša. Lahko nas posluša 
tudi bolnik in starši, vendar moramo biti zelo previdni, kakšne 
izjave dajemo, zlasti ob prognozi bolezni. 

Prisotnost staršev je del hišnega reda v vseh evropskih bolnišni- 
cah. Če načrtujemo novo bolnišnico, si lahko dovolimo tudi 
načrtovanje prostora za posteljo ob otroku in nekoliko višji stand- 
ard, da ima tudi mama v bolniški sobi na razpolago svoj tuš, svoj 
televizor. Osnovna zamisel, kar poudarjam na vseh kongresih, 
kjer predavam o humanizaciji, je, da je mama ob otroku. Ni 
otroškega oddelka v Sloveniji, ki ne bi imel toliko prostora, da 
lahko ponoči tudi mamici zagotovijo ležalnik. Pomembno je ustvar- 
janje sožitja. Seveda je pogostost prisotnosti staršev drugačna 
za triletnega otroka kot pa za otroka v puberteti ali mladostnika, 
kjer prisotnost staršev ponoči ni tako pomembna, razen v 
določenih duševnih krizah otroka. Potrebna je individualna presoja. 

Poudaril sem že izredno pomembno sodelovanje učitelja in vzgoji- 
telja. Če pomislimo na izredno kratko ležalno dobo, bodo imeli 
učitelji tudi v bolnišnici drugačne naloge, kot jih imajo danes. Poleg 
pouka bodo vodili tudi načrtovane rekreativne dejavnosti za malega 
bolnika, razen v primeru, ko gre za kroničnega bolnika, ki je v 
bolnišnici dlje časa. Skupinski trud zagotavlja dobro počutje otroka. 

Omenil sem, da je danes v Sloveniji urejen problem financiranja 
šolske dejavnosti. Ker predavam v parlamentu, naj povem tudi 
slabo novico. Za predšolsko vzgojo, za financiranje vzgojiteljic 
država ni prevzela finančnega bremena, zato se financirajo iz 
občinskih proračunov. Ker so danes občine majhne in imajo 
finančne težave, smo doživeli, da so se vzgojiteljice obrnile na 
Forum za pravice otroka v bolnišnici pri Zvezi prijateljev mladine 
Slovenije. Mnogo jih je dobilo odpoved, ker v občinah zastopajo 
mnenje, da v njihovi regionalni bolnišnici že več mesecev niso 
imeli nobenega predšolskega bolnika; zakaj bi torej plačevali 

vzgojiteljice  To pomeni, da je problem na republiški ravni 
treba urediti tako, kot je urejen za šolo, če je to dejavnost, ki jo 
zagovarjamo. 

V Ljubljani je ta problem že urejen, v Kliničnem centru je namreč 
oblikovan otroški vrtec. Namensko smo ga gradili za uslužbence 
kliničnega centra. Bili smo med prvimi v Evropi, ki smo v bolnišnico 
uvedli vrtec. Otroške vzgojiteljice so strokovno osebje, vezane 
na vrtec Kliničnega centra, kjer je tudi njihov pedagoški vodja. 
Delo se odvija strokovno prav tako kot v kateremkoli drugem 
otroškem vrtcu. Prišlo je do reorganizacije, saj otroški vrtec ni 
več temeljna organizacija združenega dela Kliničnega centra, 
ampak je organizacijsko vezana na otroški vrtec Center. Izredno 
pomembno je, da rešimo status vzgojiteljic, sicer se bo zgodilo, 
da jih bodo manjše regionalne bolnice morale ukiniti. 

Bili smo zelo zadovoljni, ko so dozoreli pogoji, da javnosti pred- 
stavimo delo s področja humanizacije, zato smo se odločili, da 
zberemo vse pedagoge, ki so na delu v bolnišnicah. Organizirali 
smo prvi mednarodni seminar v zgodovini, ki je bil v Ljubljani leta 
1988. Udeležili so se ga predstavniki skoraj vseh evropskih držav, 
od Norveške do Turčije in Malte. Prišli so celo udeleženci iz 
Sovjetske zveze, kar takrat ni bilo enostavno. Bili so zelo zado- 
voljni, da jih je pozdravila tudi predstavnica Unesca. Generalni 
direktor nam je po predstavnici izrekel poslanico s pozdravi v 
njegovem imenu. Nekateri, ki ste med nami, se gotovo spominjate 
tega dogodka; v veliki predavalnici Kliničnega centra je bilo 200 
predstavnikov iz Evrope in Sovjetske zveze in prvič se je zgodilo, 
da sta se srečala Unesco in Svetovna zdravstvena organizacija. 

Lahko rečemo, da je bil seminar, tako smo ga skromno imenovali, 
prvi kongres bolnišničnih pedagogov. Naslednji se je čez štiri leta 
odvijal na Dunaju. Želeli smo predstaviti tudi izkušnje Kliničnega 
centra, zato smo na predstavitvenem plakatu izpostavili, da ima 
otrok v bolnišnici pravico do učitelja in do vzgojitelja, tudi v soboto, 
nedeljo in med šolskimi počitnicami. Si lahko predstavljate, kakšen 
šok je bil za učitelja, za vzgojitelja morda nekoliko manj. Od takrat 
naprej imamo v Kliničnem centru pedagoga tudi ob sobotah in 
nedeljah vsaj nekaj ur dnevno. Eden od udeležencev kongresa je 
napis na plakatu prečrtal in napisal: "Konec tedna je moj." V odgovor 
na napis sem na kongresu povedal, da ima tudi otrok svoje pravice. 
Če se nekdo odloči za poklic bolnišničnega pedagoga, mora 
prevzeti vse prednosti ter tudi slabosti, kot je delo ob sobotah in 
nedeljah. Kljub izjavi na plakatu sem bil takrat na Dunaju izvoljen 
za častnega predsednika Evropskega združenja bolnišničnih 
pedagogov. Želimo si, da bi se to načelo pri nas obdržalo še dolga 
leta. 

Omenil sem, da se je pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije oblikoval 
tudi Forum za pravice otroka v bolnišnici. Imeli smo več srečanj, 
na katerih smo skušali prepričati pediatre in združenja, kot je 
Zveza prijateljev mladine v drugih republikah nekdanje Jugoslavije, 
naj se odpro. Na 10. zveznem kongresu pediatrov v Ljubljani leta 
1975 smo zastopali geslo: "Vsak otrok v bolnišnici naj ima svojega 
pediatra." Na naslednjem kongresu v Novem Sadu pa smo za 
geslo predlagali: "Humanizirajmo otroške oddelke." Na Hrvaškem 
smo natisnili in objavili publikacijo, ki razlaga načela, kako otroku 
olajšati bivanje v bolnišnici. 

Kot lep primer učinkovitosti lahko navedem predavanje na semi- 
narju v Splitu, kjer sem govoril tudi o humanizaciji hospitalizaGije. 
Predstojnika otroškega oddelka in glavno sestro sem spraševal, 
zakaj je oddelek zaprt in zakaj ne dovolijo obiskov staršev. Po 
predavanju je postal otroški oddelek v Splitu odprt za sorodnike 
in za starše, ki so lahko obiskali bolnega otroka. 

Mednarodna konvencija, ki so jo sprejeli leta 1989 v New Yorku, 
govori o pravicah otroka nasplošno; otrok ima pravico do zdrav- 
stvene oskrbe, do šolanja, ima pravico, da ni zlorabljen. Leidenska 
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deklaracija pa je že eno leto pred tem določila konkretna pravila 
za humanizacijo hospitalizacije v desetih točkah. Prav prva točka 
je najbolj problematična in je povezana z organizacijo zdravstvene 
službe v določenem okolju. Otrok naj bo namreč napoten v 
bolnišnico le takrat, ko doma ni možnosti za zdravljenje. 

V humanizaciji je še en ukrep, ki ga ne izvajamo vedno zelo do- 
sledno: otroka, ki ga naročimo za sprejem, v primeru, ko ne gre 
za akutno bolezen, ampak načrtujemo poseg in moramo opraviti 
preiskave, odpeljemo na otroški oddelek. Zelo humano je, da ga 
odpelje medicinska sestra, mu pokaže bolniško sobo, se predstavi 
in ko pride otrok na redni sprejem, že pozna okolje in ni več 
strahu, da gre v neznano. 

Tudi igra je lahko terapija. Otrok, ki ima zmaličene prste kot 
posledico opeklin, se igra s slikanjem, kar je obenem tudi delovna 
terapija. 

Omenil sem načine financiranja, zlasti glede bolniškega dopusta. 
Mati ali oče se težko odločita, da prideta v bolnišnico k otroku, če 
to pomeni zanju izgubo osebnega dohodka ali morda očitke v 
delovni organizaciji. Zato smo leta 1996 predlagali Zdravstvenemu 
svetu Slovenije, naj povedo, da podpirajo pravice otroka v bolni- 
šnici, kar vključuje tudi pravico staršev, da so ob hospitaliziranem 
otroku. Zdravstveni svet je menil, da je to nadaljnji korak v 
zagotavljanju kakovosti zdravstvene oskrbe otrok v bolnišnici. 
Sklepi zdravstvene zavarovalnice so postopno dajali pravico 
staršem, da so na oddelku ob svojem otroku. Ta pravica je časovno 
sicer še omejena, zlasti v primeru rehabilitacije po možganski 
poškodbi ali v primeru kronične bolezni, vendar se stanje izboljšuje. 
Prepričan sem, da se bodo omejitve od 15 do 30 dni spremenile 
in glavna indikacija bo medicinska, postavil pa jo bo zdravnik. 

Ena od velikih pridobitev sodobne otroške bolnišnice je intenzivna 
terapija v Kliničnem centru. V Sloveniji takšnega centra prej ni bilo, 
zato smo začeli od začetka. V centrih, kjer imajo specialistične 
zametke, je žal tako, da želijo le-te obdržati, pa naj gre za kirurgijo, 
neonatologijo ali internistično pediatrijo. V Ljubljani pa smo ustvarili 
integrirano intenzivno terapijo, kjer se zdravijo vsi življenjsko 
ogroženi otroci v enem centru, ne glede na starost in ne glede na 
osnovno bolezen. Omenim naj posebno metodo zdravljenja pri 
otrocih, kjer kljub umetni ventilaciji otroka ni več moč oksigenirati. 
Metoda se imenuje ekstrakorporealna membranozna oksigenacija 
in jo je pri nas uvedel doc. Primožič. V Evropi je to eden redkih 
centrov, kjer obvladajo ta način zdravljenja najhuje ogroženih 
otrok. 

V centru za intenzivno terapijo otroka sprejemamo enako kot 
travmatološke ter internistične bolnike, torej bolnike s hudimi 
pljučnicami, ko je potrebna umetna ventilacija in moriitoriranje, 
ker življenjski organi odpovedujejo. Tudi v intenzivni terapiji je 
prisotnost mame zaželena in omogočena. Novorojenček mamice 
ne pozna, zato ni potrebno, da je ob njem dan in noč, gre pa tudi 
za možnost okužbe ter motenje delovnega procesa. Vedno 
moramo upoštevati interese otroka in oceniti, kaj je zanj dobro. 

Ena od najhujših oblik poškodb, ki jih zdravimo v intenzivni terapiji, 
so opekline. Metoda, ki smo jo uvedli v Kliničnem centru, v enoti 
za intenzivno terapijo, je tesno sodelovanje kirurga in pediatra, 
kar je izredno pomembno za prognozo bolezni. Pediater je osnovni 
zdravnik v intenzivni terapiji, kirurg pa usmerja kirurško zdravljenje; 
timsko delo je ključ do uspeha. 

Takšna organizacija ne bi bila možna, če se ob oblikovanju Klinične- 
ga centra in enote za intenzivno terapijo ne bi zavedali, da je na 
vseh otroških oddelkih v Ljubljani premalo bolnikov. Iz kvantitete 
raste kvaliteta, veliko bolnikov pa je pogoj za uspešno delovanje 
centra za intenzivno terapijo. Zavedali smo se, da je nujna tudi 
pomoč regionalnim bolnicam. Zato smo uvedli tako imenovani 

"transport k sebi". Ekipa v Kliničnem centru je dan in noč v stalni 
pripravljenosti. Leta 1976 smo kot prvi v kontinentalni Evropi pridobili 
letalsko bazo policije. Pridobili smo helikopter, ki smo ga prilagodili 
za prevoz inkubatorja. Zdravniki so brezplačno leteli, tudi ponoči, in 
bili v pripravljenosti leta in leta. Naj pohvalim pediatre, saj so 
intenzivisti za odrasle bolnike uredili službo za transport k sebi šele 
več kot deset let kasneje. Hiter transport je tudi ključ za preživetje. 
Ekipa se odpravi v regionalno bolnišnico, po potrebi reanimira otroka, 
ga priključi na umetna pljuča in ga transportira v Ljubljano. 

Mreža bolnišnic v Sloveniji je zelo velika, menim da celo prevelika. 
Sicer je za vsakega ministra, ki bi želel ukiniti katerokoli od otroških 
bolnišnic ali otroških oddelkov, to trd oreh. Z razvojem prometnih 
zvez, ko je razdalja od enega do drugega otroškega oddelka 20 
kilometrov, je tako široko razvejana mreža nepotrebna. 

Naj navedem primer otroške klinike v deželni bolnišnici v Gradcu. 
To je vodilna otroška klinika v Avstriji, kjer pa so ukinili številne 
otroške oddelke. Ob graškem je na avstrijskem Štajerskem le še 
en otroški oddelek. 

Seveda je dobro, da so starši v bližini otroka. V primeru, ko ima 
otroški oddelek le šest ali osem bolnikov, mora imeti tudi svojo 
dežurno službo, to pa za razvoj stroke ni dobra rešitev. 

Z razvojem intenzivne terapije so se porodili tudi etični dvomi. 
Sprejeli smo bolnika z odpovedjo vitalnih funkcij, pri katerem 
umetno, z uporabo medicinskih aparatur, podaljšujemo življenje. 
Ali naj ga sploh ohranjamo pri življenju? Katere otroke? Kako jih 
ohraniti? Kako dolgo, če gre za "vegetativno bitje", ki se nikoli ne 
bo zbudilo? Koliko časa naj bo priključen na umetnih pljučih? Gre 
za težka etična vprašanja. Bili smo zelo zadovoljni, ko je bil v 
Ljubljani zdravnik deontolog, prof. Milčinski, ki sicer ni nikoli delal 
v intenzivni terapiji, bil pa je velik mislec. V pogovorih z njim smo 
oblikovali skupna stališča. Oblikovali smo tudi prvo etično komisijo 
na kliniki v enoti za intenzivno terapijo; odločali smo se o težkih 
etičnih vprašanjih. 

Prof. Milčinskega smo prosili, da je napisal čudovit prispevek z 
naslovom Zdravnik in smrt. Članek je bil objavljen v reviji Pro 
medico, katere urednik sem bil takrat. Prof. Milčinski je v njem 
navedel, da evtanazija ne pride v poštev, ampak da ima bolnik kot 
človek pravico, da umre. 

Zastopali smo stališče, da staršev pri težkih odločitvah ne vključu- 
jemo. Tudi to je namreč vprašanje humanizacije. Starši naj ne bi 
odločali v primerih podaljševanja umetne ventilacije in o smotrnosti 
izvedbe kirurškega posega pri otroku, za katerega ugotavljamo, 
da nima nobene možnosti preživetja. Prof. Milčinski se je takrat z 
nami strinjal, danes pa so stališča etične komisije nekoliko spreme- 
njena. 

Evropska etična konvencija zagovarja, naj se pri takih odločitvah 
vključi tudi starše. Glede na to, da sem kot zdravnik 40 let delal v 
Kliničnem centru ter zatem v intenzivni terapiji oblikoval in vsak 
dan doživljal strese glede etičnih odločitev, lahko rečem, da je bilo 
nam veliko lažje. 

Pred 20 leti smo se zdravniki lahko odločali po naši vesti, danes 
se v vse večji meri vključujejo tudi starši in javnost. Nevestni 
odvetniki izrabljajo pravico, da za visoke honorarje spodbujajo 
starše, naj tožijo zdravnika in bolnišnico. Žal doživljamo, da celo 
uprava bolnišnice ne ščiti zdravnikov. Eden takšnih primerov je 
bil objavljen v časopisu Delo, z dne 26. februarja 2002. Članek 
navaja, da starši po devetih letih še vedno obtožujejo nekega 
zdravnika. Ni zdravnika, ki bi v življenju izbiral le pravilne terapije. 
Pravzaprav bi bili lahko vsi zdravniki kaznovani, saj ni kirurga, ki 
pri dojenčku ne bi spregledal akutnega apendicitlsa. Ali bomo 
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obsodili vse zdravnike in dali priložnost staršem, da nas tožijo? 
Mislim, da se bo morala javnost šolati v tem smislu, da spozna 
naravo zdravniškega dela. Uprava bolnišnice pa mora po mojem 
mnenju bolj pritegniti svojim zdravnikom in šele ko ugotovi, da je 
bila storjena huda malomarnost zdravstvenega osebja, prepustiti 
informacijo v javnost, sicer si s temi napadi ustvarjamo medvedjo 
uslugo. 

Rezultate dela v Kliničnem centru, koncept otroške kirurgije, 
koncept intenzivne terapije, odprti tip bolnišnice, so spoznale 
številne delegacije. Ljubljanski klinični center je postal izredno 
zanimiv. Izjava generalnega direktorja Svetovne zdravstvene 
organizacije in direktorja Evropske regionalne zdravstvene 
organizacije je izredno pomembna. V knjigo obiskovalcev je 
napisal, da so najbolj pereči problemi, ki zadevajo zdravje, 
organizacijske narave. To je veljalo v preteklosti in velja še danes. 
Vsaka enota, ki spreminja medicinsko doktrino, dela za Svetovno 
zdravstveno organizacijo. Njen generalni direktor je bil zelo 
navdušen nad rezultati, ki smo jih pokazali v Kliničnem centru. 

Glede na izkušnje s področja intenzivne terapije smo menili, da 
lahko skličemo prvi svetovni kongres. Imenoval se je Simpozij 
intenzivne terapije, potekal je v Ljubljani leta 1981. Sodelovalo je 
mnogo udeležencev z vsega sveta, z vseh kontinentov, iz 47 
držav. To je bil velik uspeh naše medicine, saj se je v času simpozija 
oblikovalo Mednarodno združenje pediatričnih intenzivistov. 

Na osnovi pridobljenega ugleda smo bili povabljeni na Filipine, v 
Manilo, in prvič v zgodovini je bila na mednarodnem pediatričnem 
kongresu na dnevnem redu okrogla miza o intenzivni terapiji, 
nam pa so zaupali njeno vodenje. Kolega prof. dr. Rajko Kenda je 
bil takrat z menoj na kongresu v Manili in se teh dogodkov dobro 
spominja. Dober glas se širi in sledila so številna vabila. Tako sem 
bil skupaj z dr. Godino povabljen na Kubo zaradi organizacije 
intenzivne terapije in snovanja tamkajšnjih centrov. Njihovo načelo 
je bilo: "Nič nas ne sme presenetiti." Vsaka, še tako majhna 
regionalna bolnišnica je mcrala imeti svoj center za intenzivno 
terapijo v primeru ameriškega napada. Vprašali so nas za mnenje 
in naredili smo elaborat, v katerem smo zastopali mnenje, da je 
dotedanja organizacija popolnoma zgrešena. Svetovali smo jim, 
da morajo imeti pet močnih centrov z dobro opremo in z znanjem. 
Zelo sem bil zadovoljen, ko mi je ob odhodu minister dejal: "Castro 
je odobril vaš načrt." 

Zanimivo je tudi naslednje: kuvajtski minister za zdravstvo je bil v 
Ljubljani, v Kliničnem centru, koncept intenzivne terapije pa mu je 
bil zelo všeč. Posledično smo oblikovali prvi center za intenzivno 
terapijo tudi v Kuvajtu, slovenski zdravniki pa so deset let kot 
konzilijami zdravniki hodili v Kuvajt in vodili to enoto v bolnišnici El 
Sabah. Enemu od mnogih kuvajtskih zdravnikov, ki so bili pri nas 
na izpopolnjevanju, smo ob odhodu izročili simbolično diplomo, 
ker je bil zelo zadovoljen, da je opravil šolanje v Ljubljani s področja 
intenzivne terapije. 

V humanizaciji je zelo pomembno vzdušje. Med gosti vidim tudi 
prim. Anico Kos, ki je bila naša svetovalka, tudi kot pedopsihiater. 
V intenzivni terapiji so znani stresi zaradi preutrujenosti: visoka 
smrtnost, napetost pri delu. Z izsledki ankete smo ugotovili, da 
zdravstvene delavce najbolj motijo neurejeni medsebojni odnosi, 
kar se je posebej pokazalo pri anketi, ki so jo opravile medicinske 
sestre. Medsebojni odnosi morajo biti v zdravstvu še posebej 
dobri. Če se zdravniki med seboj ne razumemo, če se med seboj 
ne razumejo sestre, če ni dobrega odnosa med prvimi in slednjimi, 
posledično trpi bolnik. Karikaturista Boža Kosa smo prosili, naj te 
odnose plastično prikaže. Narisal je karikaturo, ki prikazuje slabe 
odnose med osebjem, zato otrok joče, če pa smo prijatelji, se 
otrok smehlja. 

Pred mnogimi leti je bil v centru za Intenzivno terapijo gost iz 

Fiiadelfije, eden vodilnih ameriških intenzivistov, sicer tudi 
anesteziolog. Oddelek je obiskal v civilu, kar je bil seveda šok, saj 
so iz drugih oddelkov v intenzivno terapijo vstopali z masko, 
kapo in galošami. Obenem pa niso bili pozorni na stalna opozorila, 
ki jih je dajala tudi komisija o bolnišničnih okužbah: "Vektor za 
okužbe so roke." Mislim, da je dozorel čas, da bi tudi na otroških 
oddelkih lahko opravljali vizite v civilu, če ni ob bolniku nobene 
intervencije. Glede nevarnosti okužbe smo se posvetovali tudi s 
tujimi epidemiologi. Kot rezultat raziskav smo v primeru, da si je 
otrok za rojstni dan zaželel obisk domačega ljubljenčka, to tudi 
dovolili. 

Omenil sem pomen Kliničnega centra na razvoj centra za intenziv- 
no terapijo in Pediatričnega oddelka kirurških strok. Na tem mestu 
naj poudarim, da je vprašanje, če bi takšna oddelka lahko razvili 
na Zahodu, še manj pa v realnem socializmu, kjer je vse smernice 
določal minister. Določil je tudi pogostost obiskov. 

V ljubljanskem Kliničnem centru smo se sami odločali in izbirali 
nove poti. Sam sem bil tudi čustveno vezan na Klinični center, kjer 
sem se zdravil v zadnjih treh letih. Naredili so mi dva zelo zahtevna 
kirurška posega in prav je, da sem se odločil za operacijo v 
Kliničnem centru, saj lahko rečem, da tako dobre zdravstvene 
oskrbe in nege ne bi dobil nikjer drugje. Menim, da je take oskrbe 
deležen prav vsakdo, ki je hospitaliziran, in ne ie jaz kot zdravnik. 

Precej smo se ukvarjali tudi z organizacijo dela v Kliničnem centru. 
Sam sem sodeloval pri načrtovanju dela še kot pediater, takrat ko 
je arhitekt Stanko Kristl načrtoval nov Klinični center. Sodeloval 
sem tudi pozneje, ko se je oblikoval sedanji Klinični center z 
urgentnim blokom. Bil sem predsednik gradbene, finančne in 
operativne komisije. Dobro se spominjam, kako smo se leta in 
leta skupaj z arhitektom Sekavčnikom poglabljali v vsak prostor 
na otroški kirurgiji. Glede na to, da smo za vsako vtičnico ocenili, 
ali je na pravem mestu ali ne, lahko rečem, da je medicinsko 
načrtovanje izredno zahtevno in odgovorno, saj terja veliko 
predznanja, predvsem pri izdelavi medicinskega programa. Le- 
to pa je osnova za delo arhitektov. 

Glede števila bolniških postelj menim, da je bilo pri nas vedno 
previsoko. Intervju, ki sem ga imel pred 20 leti, bi lahko dobesedno 
prepisal tudi danes. To pa slikovito kaže predvsem stanje na 
infekcijskem oddelku. Danes, v času sodobnih vakcinacij, bi lahko 
glede hospitalizacije odpisali tudi škrlatinko. Za primer navajam 
otroško kliniko v Gradcu, kjer je za potrebe hospitalizacije danes 
namenjenih 20 postelj, pred nekaj leti pa je bilo na infekcijski kliniki 
v Ljubljani 100 postelj za otroke. To je dober primer, kako se z 
razvojem medicine spreminjajo potrebe po številu bolniških postelj. 

Pri načrtovanju bolnišnic moramo upoštevati demografske po- 
datke. Vemo, da je število novorojenčkov bistveno upadlo. Če 
seštejemo vse postelje za otroke v Ljubljani, vključno s posteljami 
za novorojenčke, je skupno število okrog 500. Še danes obstaja 
pri zajemanju podatkov anomalija, ki ji ne vem vzroka. Novoro- 
jenčkov ne štejejo v kategorijo bolnikov, čeprav Pediatrično 
združenje in Neonatalna sekcija menita, da bi bilo potrebno v 
sklop vseh otroških postelj vključiti tudi novorojenčke. V poro- 
dnišnici imamo oddelek za novorojenčke, z lastno centralno 
intenzivno terapijo. Vendar nikjer ni vpisano, da ima tudi otroške 
postelje. Center za intenzivno terapijo v Kliničnem centru je bil 
dolga leta edini. Ko ta ni več zmogel opravljati vseh kapacitet, 
smo predlagali, naj nova ginekološka klinika tudi zgradi svoj center. 
Enak predlog smo dali novi otroški bolnišnici v Mariboru. Danes 
imamo tri centre za intenzivno terapijo otrok. 

Predlagali smo, naj se gradi tudi univerzitetna otroška klinika za 
mladostnike od 15. do 19. leta, čeprav jih je po statističnih podatkih 
le od 5 do 8 odstotkov. Vedno jih je manj kot 10 odstotkov od 
skupnega števila bolnikov. Naslednji predlog je bil, naj se gradi 
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unitaristična otroška bolnišnica za vse bolne otroke, ne glede na 
naravo bolezni, vključno z bolniki, ki potrebujejo operativni poseg. 
Potrebno je tudi določiti, katere internistične in katere kirurške 
oddelke vključiti iz Kliničnega centra. 

Naj izpostavim koncept dnevne bolnišnice. Gre za novo obliko 
hospitalizacije. Ob obisku Klinične bolnišnice za otroke v Padovi 
sem bil presenečen, da je 50 % vseh novo sprejetih pacientov že 
v dnevni bolnišnici. Pri nas skorajda ne poznamo takega načina 
hospitalizacije. Za načrtovanje je pomembna površina tal na 
bolniško posteljo. Ležalna doba na otroških oddelkih v Veliki Britaniji 
je manj kot tri dni, pri nas pa v povprečju okrog šest dni. Povprečna 
dnevna zasedenost bolniških postelj je okrog 75-80 %, nižja je na 
infekcijski kliniki. Stopnja hospitalizacije je na Švedskem štirikrat 
nižja kot pri nas. Na Švedskem imajo tudi štirikrat manj bolniških 
postelj na število prebivalcev kot v Sloveniji. Na Avstrijskem 
Štajerskem je na približno enako število prebivalcev trikrat manj 
bolniških postelj za otroke, kot jih ima danes Ljubljana s Slovenijo. 

Stopenjsko zdravljenje je prav tako pomembno. Potreben je 
pogovor z vodjo vsakega otroškega oddelka. Pogovoriti se je 
potrebno, katere bolnike bodo zdravili, koliko jih bodo predvidoma 
pošiljali v novo bolnišnico, ki se načrtuje in podobno. 

Center za intenzivno terapijo je interdisciplinaren, to pomeni, da ni 
delitve na različne stroke, ima enotno vodstvo in skupno opremo. 
Upoštevati je potrebno razvoj primarne zdravstvene zaščite. 
Slovenija ima naslednji normativ: v Ljubljani je na 800 otrok določen 
en pediater. To pomeni, da je treba bistveno spremeniti odnos 
pediatra do bolnika. Ne gre le za pregled bolnega otroka v 
dispanzerju, ki ga čez dva dni pregleda drugi zdravnik. Morda je 
zvečer potreben obisk na domu, ki ga bo opravil splošni zdravnik. 
Pediater mora biti odgovoren za otroka. Če ga bo spremljal tudi v 
domači oskrbi, bo stopnja hospitalizacije bistveno manjša, ker bo 
tudi odnos do bolnika drugačen. 

Zadnje vprašanje je futuristično. Kako si predstavljamo razvoj 
zdravstvene službe pri nas v naslednjih 15 ali 20 letih? Tudi to 
moramo upoštevati pri načrtovanju gradnje bolnišnice. 

Statistika od leta 1991 do leta 1998 kaže, da je število bolniških 
postelj v povprečju upadlo za 20 %. To je dober rezultat, vendar 
bo potrebno glede na dane pogoje in na osnovi izkušenj iz Zahodne 
Evrope število postelj krepko zmanjšati. Povprečna ležalna doba 
je od 6 do 7 dni, sicer bistveno nižja kot pred leti, vendar še vedno 
predolga. Najkrajša je v Izoli, kar je jasen pokazatelj, da realnost 
ni vezana na regijo v smislu ekonomske moči ljudi, ampak na 
stališče pediatra, kako dolgo naj bo otrok hospitaliziran. 

Naj sklenem, da smo lahko optimisti. V Sloveniji imamo v primerjavi 
z drugimi državami v Evropi eno najboljših zdravstvenih služb za 
otroke. Imamo možnost za gradnjo nove unitaristične otroške 
bolnišnice v Ljubljani, kar je bila tudi vizija naših pionirjev v pediatriji, 
prof. Derča in prof. Avčina. 

Glede na sklep ministra za zdravje, naj se v novogradnjo vključi 
tudi otroška kirurgija z operacijskim blokom, je narejen izredno 
pomemben korak h gradnji unitaristične pediatrije v Ljubljani. Vse, 
ki se bodo lotili novega medicinskega programiranja, čaka izredno 
veliko dela. Potrebno bo veliko dogovorov med strokami in klinikami, 
katere oddelke še vključiti v novo otroško kliniko, saj vemo, da 
imajo veliko slabše pogoje za humanizacijo hospitalizacije, kot jih 
bodo imeli na novi kliniki. 

Sklad za gradnjo nove otroške klinike je opravil veliko dela, toda 
nastopili so novi pogoji. Razvoj zdravstvene službe v Evropi in 
razvoj naše zdravstvene službe narekujeta, da se opravi temeljita 
analiza o potrebah po otroških posteljah v Ljubljani. 

Prepričan sem, da je za novogradnjo najbolj pomembno medicin- 
sko programiranje, šele potem je na vrsti arhitektura. Kot pravi 
geslo: "Dolgo načrtuj, hitro moraš graditi." Če bo problem medicin- 
skega programa dobro rešen, bomo lahko še pred koncem tega 
desetletja doživeli odprtje nove unitaristične klinične bolnišnice v 
Ljubljani. 

Dr. Avgust Majerič se je zahvalil profesorju Kornhauserju za 
zelo izčrpno in zanimivo predavanje. Menil je, da so bili tudi tisti, ki 
niso iz medicinske stroke, navdušeni nad idejo humanizacije. Še 
posebej pomemben je poudarek, da Slovenci na tem področju 
nismo bili tisti, ki povzemamo ideje razvitega sveta, ampak smo 
dali z rezultati naše pediatrije prispevek k svetovni pediatriji in 
svetovnim pogledom na stroko. Pomembno je, je poudaril, da 
imamo strokovnjake, kot je profesor Kornhauser. 

Menil je, da je bilo veliko povedanega o pomembnosti humanizacije 
in da na tem področju ni prostora za tržne odnose. Sami smo 
odgovorni, da bodoči generaciji omogočimo živeti in preživeti. To 
dejstvo postaja čedalje bolj pomembno, ker imamo Slovenci zadnjih 
20-30 let negativno stopnjo natalitete, več ljudi namreč umre, kot 
se jih rodi. Zato je skrb za vsako novo življenje še toliko bolj 
pomembna, je poudaril. 

V nadaljevanju je zbrane pozval k razpravi in izpostavil obžalova- 
nje, da ni bilo prisotnih več ljudi, ki imajo v rokah škarje in platno, 
ko se odloča o tem, na kakšen način naj se razporedi denar za 
uresničevanje vsega tega, o čemer je spregovoril dr. Kornhauser. 

Dr. Ciril Kržišnik, Pediatrična klinika v Ljubljani, se je zahvalil 
prof. Kornhauserju za zanimivo predavanje, saj je dobro predstavil 
razvoj humanizacije v našem prostoru. Menil je, da bodo pridobljene 
izkušnje uporabili v okviru novogradnje pediatrične klinike in tudi 
pri delu v novi kliniki. Poudaril je, da je marsikaj že realizirano. Prof. 
Avčin in prof. Konjajeva sta dejansko začela s humanizacijo 
hospitalizacije, ki jo današnji zdravniki, njuni nasledniki, dosledno 
izvršujejo. 

Omenil je, da projekt nove klinike pripravljajo že dolgo časa. 
Preliminarni program sega v leto 1995, decembra lansko leto je 
bilo izdano gradbeno dovoljenje za novo kliniko. Problem je le v 
tem, je dodal, da je treba pripraviti program za otroški kirurški 
oddelek, ki prvotno ni bil zamišljen. Zaključil je, da je prav to 
ključno za nadaljevanje skupnega projekta. 

Majda Šlajmer Japelj, Regionalni center WHO Maribor, je 
uvodoma povedala, da dela v Mariboru v primarnem zdravstve- 
nem varstvu. Menila je, da je prof. Kornhauser zelo nazorno 
predstavil koncept bolnišničnega razvoja na področju pediatrije 
in opozoril na primarno zdravstvo, ki je zelo pomembno. 

Pozitivno je, da se tako kot za odrasle hospitalni dnevi zmanjšujejo 
tudi za otroke na pediatriji. Za uspešno zmanjševanje hospitalnih 
dni, ki bo brez posledic, mora biti zdravstveno varstvo popolnoma 
strokovno. Na tak način se cnorda lahko celo izognemo hospi- 
talizaciji, in predvsem ponovni hospitalizaciji po odpustu. Projekt 
Svetovne zdravstvene organizacije, za katerega dela tudi sama, 
govori o bolnišnici, ki spodbuja zdravje. Gre za nekaj let trajajoč 
projekt, ki je ključen, ker pripisuje pomembno vlogo bolnišnici in 
vključuje tudi pediatrične oddelke v izgradnji mostu do primarnega 
zdravstvenega varstva. To je okolje, kamor se otroci vračajo, 
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kadar so hospitalizirani, in zato naj jih ob sprejemu čaka popoln 
tim. 

Poudarila je, da je po poklicu medicinska sestra in zatorej lahko 
govori le iz svojih izkušenj. Obstajajo strokovne povezave med 
zdravnikom terapevtom, osebnim zdravnikom otroka na domu in 
terapevtom v bolnišnici. Povezave pa naj veljajo za ves tim, ki bo 
obravnaval otroka, za to pa so potrebna visoko strokovna znanja. 

Opozorila je, naj bodoči snovalci, ki razmišljajo o vlogi bolnišnice, 
razmislijo tudi o arhitekturi, komunikacijah, telemedicini in o 
tehnologiji. O vsem tem je nujno potrebno razmišljati pred izgradnjo, 
saj so bili zdravstveni delavci navajeni delati s starejšimi kroničnimi 
bolniki, ne pa z ljudmi, ki se celo v subakutnem stanju vračajo v 
hospitalizirano okolje. Šele na tak način bo lahko govor o skrajšani 
hospitalizaciji. 

Glede na to, je dejala, da smo v slovenskem parlamentu in ker je 
osnovni moto organizacije, za katero dela, "Enakost priložnosti 
za vse", vidi zelo pomembno nalogo pred-vsem v tem, da bodo 
vsi slovenski otroci imeli enake možnosti. Otroci enakega zdravja 
ne morejo imeti, nujno pa je vsem zagotoviti enake možnosti. 
Prepričana je o skupni želji, da bi ljubljanska pediatrija dobila 
možnost nadaljnjega razvoja v popolno strokovno institucijo, ki 
bo imela vedno prostor za vse slovenske otroke. V Sloveniji smo 
s samoprispevki gradili regionalne bolnišnice, zato vedno obstaja 
bojazen, ki morda ni objektivna, da je potreba ljubljanskega 
območja včasih večja od potreb drugih regionalnih bolnišnic. 

V času, ko bo prišlo do spreminjanja mreže bolnišnic, ne smemo 
pozabiti tako na strokovno obravnavo kot tudi na humanizacijo 
ustanove. Če ne bo vedno mogoče, da tudi otroke iz dežele 
spremljajo starši in se z njimi srečujejo v času hospitalizacije, je 
vidik humanizacije izgubljen. Ne gre le za načelno odobritev tistega, 
ki razporeja finančna sredstva, obstajajo še drugi razlogi in 
drugačne rešitve. Poudarila je, da se nihče ne rodi enakopraven, 
zato je pravno-socialna družba tista, ki mora odpraviti razlike, 
kakršne nam v določenih okoliščinah prinese rojstvo. 

Poleg tega, da moramo imeti finančno podporo, moramo upoštevati 
tudi dejstvo, da ima mama poleg bolnega otroka v bolnišnici v 
Ljubljani doma še dva otroka, včasih pa tudi živino, je opozorila. 
Ker sama dela v patronaži, dobro pozna takšne na videz zelo 
banalne in vsakodnevne okoliščine. Če lokalne skupnosti in 
primarna zdravstvena služba teh preprek ne bodo odstranile, bo 
enakost priložnosti postala samo deklarativna, je zaključila. 

Biserka Marolt Meden, Pediatrična klinika v Ljubljani, se je 
zahvalila državnemu svetu, ki je posvetil pozornost tako po- 
membni populaciji, kot so bolni otroci in mladostniki iz vse Slovenije. 
Posebno zahvalo je namenila profesorju Kornhauserju, ki je 
plastično prikazal, kako pomembna je humanizacija hospitalizacije 
otrok. Menila je, da se vsi, ki delajo v okviru otroškega zdravstva 
in so v dnevnih stikih s starši in njihovimi bolnimi otroki, zavedajo 
vrednosti čimprejšnje izgradnje nove pediatrične klinike. 

Izrekla je zahvalo državnemu zboru, ki je 21. decembra lani sprejel 
spremembe zakona o investicijah v ustanove, med katere sodi 
tudi pediatrična klinika. Posebno zahvalo pa je namenila Ministrstvu 
za zdravje in njegovemu predstavniku gospodu Bračku, ki je po 
hitrem postopku pripravilo zakon. Le-taje bil sprejet vzelo kratkem 
roku in zagotavlja sredstva za izgradnjo nove pediatrične klinike. 

Proračun za letošnje in prihodnje leto je že sprejet in zagotavlja 
sredstva za novo pediatrično kliniko, je pojasnila. Zakon, ki je bil 
sprejet 21. decembra lani, pa zagotavlja, da bo nova pediatrična 

klinika zgrajena v letu 2006. Izrazila je upanje, da bodo poslanke 
in poslanci državnega zbora s podporo državnega sveta v 
naslednjih letih podprli možnost za zagotovitev sredstev, saj bo 
bolnišnica le tako resnično odprta leta 2006. 

Zaključila je z mislijo predgovornice, da to ne bo le ljubljanska 
bolnišnica, ampak otroška bolnišnica, v kateri se bodo zdravili 
bolni otroci iz vse Slovenije. 

Stanko Kristl, arhitekt, je uvodoma dejal, da se je potrebno 
glede na organizacijo pediatrične klinike začeti pogovarjati tudi o 
vseh dejavnikih, ki zadržujejo gradnjo bolnišnice. Prof. Kornhauser 
je govoril o unitaristični pediatrični kliniki, o tem pa ob programiranju 
ni bil govor. O polemikah, ki so bile načete pred petimi leti, ni bilo 
nobenega strokovnega odgovora, je opozoril. Šele sedaj se 
pogovarjamo o spremembi programa, vendar to dejansko pomeni 
nov projekt. Ko odkupujemo objekt Zavoda za varstvo pri delu, ki 
je na zemljišču, kjer naj bi stala Pediatrična klinika, moramo 
upoštevati, da vsak objekt terja svoj teritorij. Spregledati dejstvo, 
da se na istem teritoriju gradi sejni objekt, nas pripelje do kolizije, 
je še navedel. Zavod je bilo potrebno odkupiti, saj je bil program 
za gradnjo Pediatrične klinike prirejen za točno določeno lokacijo. 
Sam je telefoniral na Zavod in povprašal, ali so pripravljeni, da se 
objekt odkupi. Predlagal je, naj se objekt Pediatrične klinike vključi 
v Zavod oziroma naj se izkoristi obstoječe površine. Od Zavoda 
je prišel odločen ne. Kasneje so videli, kako poteka gradnja, nov 
objekt se je fizično dotikal obstoječega objekta, zato so zahtevali, 
naj se stavbo odkupi. Do odkupa pa je prišlo po mnenju arhitekta 
Kristla prepozno. 

Urbanisti so sokrivci tega problema glede zastoja gradnje Pedia- 
trične klinike, je bil prepričan. Morali bi vedeti, kaj pomeni neko 
življenjsko okolje obstoječega objekta za načrtovani objekt. Pove- 
zava obstoječega kirurškega oddelka do Pediatrične klinike 
onemogoča normalen razvoj in normalno delo. 

Prikazal je tudi, kaj pomeni novogradnja za obstoječi objekt 
Kliničnega centra, saj je ponovno načet problem centraliziranega 
objekta Kliničnega centra. Okulistika se je izselila na drugo lokacijo, 
nevrologija je prav tako odmaknjena od centralnega objekta 
Kliničnega centra. Tudi pediatrija fizično ni povezana s Kliničnim 
centrom na tak način, kot bi morala biti, je menil. 

Opozoril je na napačno lego dvigal, ki so predvidena v stavbi. 
Oddelki, ki jih Klinični center že ima, to je urgenca, operacijski 
blok, laboratoriji, lekarna in vse centralne službe, kot so kuhinja, 
oskrba, dovozi, bi morali biti v načrtih popolnoma povezani. Samo 
za laboratorije je bilo v prvem programu namenjenih 2000 
kvadratnih metrov. Program je zajemal tudi 170 bolniških in okrog 
70 kirurških postelj, kar pomeni, da bi jih bilo skupaj okoli 240. Če 
za eno posteljo potrebujemo okrog 100 kvadratnih metrov, bo 
skupna površina znašala 24.000 kvadratnih metrov. Takšnega 
obsega nima niti Klinični center, ki ima vse vrhunske dejavnosti, 
pediatrija pa je z vidika terapevtske in diagnostične dejavnosti 
bistveno manj zahtevna. Iz prevelike kvadrature izhaja tudi visoka 
cena. Cena na kvadratni meter je približno 2000 evrov, kar pomeni, 
da je za izgradnjo potrebnih 17 milijard tolarjev. Menil je, da je 
znesek skoraj enkrat previsok. 

Vsi si želimo, da bi bila Pediatrična klinika izgrajena čimprej, a 
razmišljati je potrebno v racionalnem obsegu, kar pa 17 milijard 
tolarjev zagotovo ni. Potrebno je ponovno premotriti vsa stališča 
in ne zavajati javnosti in tistih, ki glasujejo za to, da se zbere 
denar za gradnjo. Bolj analitično je potrebno pristopiti h gradnji in 
priznati, da je nujno pripraviti nove projekte. Pojavila so se nova 
izhodišča, saj je potrebno v projekt vključiti objekt Zavoda. 
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Arhitekti zagotovo niso nevedni glede načrtovanja in izvedbe, 
zdravniki pa nekoliko težje presojajo o tem, kaj je racionalno z 
gradbenega vidika. Vendar pa izgleda, je zaključil, da se prevečkrat 
podrejamo predstavam, ki jih imajo strokovnjaki, ki niso arhitekti. 

Glede koncepta unitaristične bolnišnice je menil, da sedanji 
koncept predvideva prav to, o čemer je bil na srečanju govor, kar 
bodo tudi dokazali. Ob zaključku je še povedal, da je bil arhitekt 
Kristl tudi njegov mentor in ga zelo ceni, z njihovim projektom pa 
bo doseženo vse to, kar pričakujeta javnost in stroka. 

Jurij Princes, arhitekt, Biro 71, Ljubljana, je uvodoma pojasnil, 
da je glavni projektant nove Pediatrične klinike. Repliciral je na 
trditve arhitekta Kristla in poudaril, da je bil tudi slednji udeležen v 
javnem natečaju, na katerem sicer ni uspel. 

Dejal je, da so imeli velike težave s humanizacijo bolnišnice in z 
njeno vizualizacijo. Poleg teh problemov so se morali soočati tudi 
z mnenji drugih kolegov, ki so nasprotovali obstoječemu načrtu. 
Svet urbanistov in arhitektov pa je projekt potrdil. 

Dr. Avgust Majerič se je ob zaključku ponovno zahvalil vsem 
udeležencem in še posebej profesorju Kornhauserju. Menil je, da 
je prav državni svet tisti, ki s pomočjo mnogih eminentnih 
strokovnjakov odpira vedno nove ideje in jih posreduje v zgornji 
dom. Zagotovo bo tudi s tem prispevkom pripomogel k udejanjanju 
boljšega življenja otrok v času hospitalizacije, je dejal. 

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