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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembi zakona 
o dohodnini - druga obravnava 

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 

Komisija za družbene dejavnosti je na 55. seji, dne 5. 6. 2002, 
obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini 
(EPA 60-11), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložil poslanec državnega zbora Ciril Pucko. 

Predlog zakona o spremembi zakona o dohodnini je bil za drugo 
obravnavo dopolnjen na osnovi stališč in sklepov državnega 
zbora, da naj Vlada Republike Slovenije v zakonu uredi tudi vsa 
tista vprašanja, ki vplivajo na socialni status zavezancev ter 
odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene ob dosedanji uporabi 
zakona. 

Komisija je po razpravi sprejela naslednje splošne pripombe: 

Predlagatelj zakona ni upošteval vseh vsebinskih zahtev državne- 
ga zbora pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo. 

Vlada v obrazložitvi zakona sicer pojasnjuje, da s predloženim 
zakonom ureja najnujnejše zadeve, vse ostalo pa naj bi bilo 
predmet priprave novega zakona o dohodnini. 

Vsebina predlaganih sprememb po oceni komisije ni tako nujna, 
da bi morale biti spremembe sprejete brez temeljite vsebinske 
preučitve obdavčevanja. Tako se s spremembami posega tudi na 
tisti del zakona, ki bo imel neposredne posledice na dohodninski 
položaj zavezancev, in sicer v negativnem smislu. 

Ob tem pa nobena od sprememb ne ureja temeljne zahteve 
socialnih partnerjev, ki so zahtevali ureditev zakona o dohodnini 
tako, da bi imela dohodnina manjši vpliv na tiste zavezance z 
najnižjimi prejemki. 

Zlasti niso upoštevane določbe podpisanega Dogovora o politiki 
plač za obdobje 1999-2001 glede razbremenitve plačevanja 
dohodnine nižjih dohodkovnih razredov ali vsaj tistih zavezancev, 
ki ne dosegajo določene minimalne plače v Republiki Sloveniji, 
kar je zahteval tudi državni zbor. 

Komisija ugotavlja, da s spremembo zakona niso bili seznanjeni 
socialni partnerji ter posledično s tem tudi niso bili vključeni v 
ustrezen socialni dialog. To izhaja tudi iz pripomb Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije in Sindikata carinikov Slovenije, s katerimi se 
je komisija seznanila. 

Prav tako se je komisija seznanila s stališči Družinske pobude - 
društva za družini naklonjeno družbo, iz katerih izhaja, da ne 
podpirajo spremembe zakona, ter z amandmaji, ki jih je pripravila 
Zveza delovnih invalidov Slovenije in katere je komisija tudi povzela. 

Glede na njihove navedbe komisija meni, da bi bilo potrebno 
vsebinske rešitve o olajšavah za otroke ponovno pretehtati in jih 
uskladiti tudi glede na njihove pripombe ter številne vložene 
amandmaje k predlaganim rešitvam. 

Glede na vse navedeno komisija ne podpira predloga zakona o 
spremembi zakona o dohodnini. 

Če bi se postopek obravnave zakona kljub nasprotovanju 
nadaljeval, pa komisija predlaga naslednje konkretne pripombe: 

1. 

Doda se nov 2.a člen, ki se glasi: 

"V 9. členu se 7. točka prvega odstavka dopolni tako, da se za 
besedo "dejavnosti" doda besedilo "oziroma so izplačani za 
ustanovitev takih pravnih oseb." 

Besedilo tretjega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Zmanjšanje osnove za namene po tem členu lahko znaša največ 
3 % osnove za dohodnino iz 6. člena tega zakona, razen 
zmanjšanja po 1., 7. in 13. točki prvega odstavka tega člena, kjer 
lahko zmanjšanje osnove za namene po tem členu znaša največ 
10 % osnove za dohodnino ter zmanjšanja po 9. točki prvega 
odstavka tega člena." 

Obrazložitev 

Državni svet Republike Slovenije je 7. 5.1999 vložil v zakonodajni 
postopek predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o dohodnini s predlogom zgoraj navedenih sprememb. 

Ker je navedeni predlog zakona zadržan, komisija predlaga, da 
se ta problematika uredi v tem predlogu zakona. 

Predlagane spremembe zagotavljajo večjo stimulativnost za 
ustanavljanje ustanov in drugih fundacij ter donacij t.i. neprofitnim 
subjektom. Dosedanja davčna olajšava za izplačila za humani- 
tarne, kulturne, izobraževalne, znanstvene, športne, ekološke in 
religiozne namene ter davčna olajšava za sredstva, vložena v 
vrednostne papirje, katerih izdajatelj je RS in katerih vračilni rok je 
daljši od 12 mesecev ter za znesek vplačil v denarju za delnice in 
za vložke gospodarskih družb ter za deleže zadrug, vpisanih v 
sodni register v RS, bi se s tem povečala od sedanjih maksimalno 
možnih 3 % na 10 %. 

Predlagana sprememba državnega sveta je tudi v skladu s sklepi 
državnega zbora, ki so bili sprejeti ob prvi obravnavi zakona o 
ustanovah oziroma fundacijah 27.10.1994, ki Vladi Republike 
Slovenije nalagajo, naj preuči možnost spremembe davčne 
zakonodaje, ki bo vzpodbujala naložbe premoženja v splošno 
koristne in dobrodelne ustanove. Vlada Republike Slovenije je v 
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obrazložitvi predloga zakona za drugo obravnavo (Poročevalec 
DZ, št. 1/95) navedla, da bo sklep državnega zbora upoštevala 
ob prvi spremembi davčne zakonodaje, kar pa doslej ni bilo 
storjeno. 

2. 

Doda se nov 2.b člen, ki se glasi: 

V 8. členu se doda nova druga alinea, ki glasi: 
zneska letne povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji 

v letu, za katero se dohodnina odmerja osebam, ki imajo priznano 
telesno okvaro v razponu od 20 % do 100 %, progresivno v 
odvisnosti od odstotka priznane telesne okvare na podlagi odločbe 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije oziro- 
ma odločbe upravne enote, pristojne za vojne invalide". 

Obrazložitev 

Prva alinea 8. člena zakona o dohodnini namreč govori samo o 
zmanjšanju osnove za dohodnino invalidom s 100 % telesno 
okvaro, če jim je bila priznana pravica za tujo nego in pomoč. To 
določilo, da imajo najtežji invalidi pravico do zmanjšanja osnove 
za dohodnino, je pravilno. Skladno s tem pa je potrebno tudi ostalim 
kategorijam invalidov priznati pravico za zmanjšanje osnove za 
dohodnino. 

3. 

V 3. členu se doda novi odstavek, ki se glasi: 

"V 10. členu se v tretjem odstavku za besedilom "4. točke" doda 
"in 6. točke"." 

Obrazložitev 

Komisija podpira amandma, ki gaje k temu členu predlagala SLS 
- poslanska skupina Slovenske ljudske stranke ter ga spreminja 
samo glede podrobnejše opredelitve člena zakona. 

Zakon o dohodnini namreč v 10. členu priznava posebno olajšavo 
zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, med katere so šteti 
tudi otroci z zmerno, težjo in težko motnjo v telesnem in duševnem 
razvoju. 

Tretji odstavek 10. člena določa zmanjšanje olajšave za lastne 
dohodke vzdrževanih družinskih članov v višini njihovih letnih 
dohodkov. Znesek olajšave se ob tem ne zmanjša za prejemke iz 
4. točke 19. člena, t.j. za prejemke, od katerih se davek od osebnih 
prejemkov ne plačuje (varstveni dodatek k pokojnini, denarna 
pomoč za brezposelnost, družbena pomoč otrokom, denarna 
pomoč kot edini vir preživljanja ter denarni dodatek po zakonu o 
socialnem varstvu ter enkratne denarne pomoči po posebnih 
predpisih). 

V skladu z 19. členom se davek od osebnih prejemkov ne plačuje 
tudi od prejemkov iz naslova nadomestil za invalidnost, ki jih 
prejemajo osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po 
predpisih o pokojninskem in Invalidskem zavarovanju, kar določa 
6. točka 19. člena. 

Navedeni neobdavčljivi prejemki se po našem mnenju ne bi smeli 
vštevati v tiste lastne dohodke, ki vplivajo na zmanjšanje davčne 
olajšave, saj so namenjeni posameznikom zaradi povečanih stro- 
škov glede na njihovo prizadetost in s tem namensko opredeljeni. 
Tako imajo posledično povečane družinske stroške tudi starši, ki 
vzdržujejo otroke z motnjami. 

S predlagano spremembo se navedeni prejemki ne bi vštevali v 
zmanjšanje zneska davčnih olajšav. 

4. 

4. člen se spremeni tako, da se glasi: 

Četrta alinea 1. odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

Otrok - pastorek ali otrok zunaj zakonskega partnerja pod 
pogoji iz prejšnje alinee, ki je v celem letu, za katero se dohodnina 
odmerja, živel z zavezancem v družinski skupnosti ter brat ali 
sestra ali tudi druga oseba z zmerno, težjo ali težko motnjo v 
telesnem in duševnem razvoju, za katero skrbi zavezanec na 
podlagi sodne odločbe ali sklenjenega dogovora po predpisih o 
zakonski zvezi in družinskih razmerjih." 

Obrazložitev 

Komisija podpira amandma SLS - poslanske skupine Slovenske 
ljudske stranke in ga spreminja samo na člen, v celoti pa povzema 
obrazložitev predlagatelja amandmaja SLS, ki glasi: 

"Zakon o dohodnini v 11. členu našteva vzdrževane družinske 
člane. Za vzdrževane družinske člane pa ne šteje brata ali sestre 
ali tudi pod določenimi pogoji druge osebe z zmerno, težjo ali 
težko motnjo v telesnem in duševnem razvoju, za katero je 
zavezanec prevzel skrbništvo. V praksi se dogaja, da dokler za 
to osebo skrbijo starši, imajo ti priznano pravico do olajšave, po 
njihovi smrti pa v veliko primerih preide praviloma vzdrževanje 
največkrat na brata ali sestro, pa le-ta te pravice nima, čeravno je 
zavezanec za skrbništvo po sodni odločbi ali z dogovorom po 
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih." 

5. 

6. točka 16.a člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno 
dobo pri zadnjem delodajalcu, odpravnina ob upokojitvi in enkratne 
solidarnostne pomoči, ki jih izplačuje delodajalec ali sindikat do 
višine, ki jo določi Vlada Republike Slovenije." 

Obrazložitev 

Enkratne solidarnostne pomoči izplačujejo delodajalci na podlagi 
pogodb o zaposlitvi in se v skladu z zakonom o dohodnini ne 
vštevajo v osnovo za davek od osebnih prejemkov. 

Solidarnostne pomoči pa izplačujejo tudi sindikati v skladu z svojo 
funkcijo in po principu načela solidarnosti. Zato komisija predlaga, 
da se v osnovo za davek od osebnih prejemkov ne vštevajo tudi 
tiste solidarnostne pomoči, ki so zavezancem dodeljene s strani 
sindikata. 
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6. 8. 

"V 16. a členu se črta 7. točka". 

Obrazložitev 

Predlagana določba je povsem nesprejemljiva, saj bi bil na njeni 
osnovi neobdavčen samo tisti del odpravnine, ki presega pov- 
prečno mesečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

Odpravnina je namreč po svoji funkciji odškodnina za izgubo 
zaposlitve in kot taka ne more biti obdavčena. Istočasno pa bi v 
primeru, da bi obveljala predlagana sprememba zakona, delavci 
v letu izgube zaposlitve prejeli visoke prejemke, ki bi glede na 
sedanji dohodninski sistem povzročili naknadno doplačilo 
dohodnine. Vsekakor pa bi obdavčitev dela teh prejemkov bistveno 
poslabšala položaj delodajalcev, saj bi morali ob izplačilu 
odpravnine navedeni izdatek povečati za akontacijo dohodnine. 

Navedeni spremembi ostro nasprotujejo tudi sindikati, kar je 
razvidno iz njihovih dopisov. 

Zaradi navedenega komisija meni, da odpravnina zaradi odpovedi 
pogodbe o zaposlitvi ne more biti obdavčena. 

Istočasno pa so z novim zakonom o delovnih razmerjih določeni 
primeri, ko delavcem zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi 
odpravnina pripada. 

Obstoječi zakon o dohodnini med prejemke, ki niso obdavčeni, 
všteva v 3. točki 19. člena tudi odpravnine, izplačane zaradi 
prenehanja delovnega razmerja iz operativnih razlogov po 
predpisih o delovnih razmerjih. 

Glede na novi zakon o delovnih razmerjih bi moral predlagatelj 
vključiti v spremembo zakona tudi spremembo tega člena tako, 
da bi zajel vse odpravnine, na kar je opozoril tudi Sekretariat za 
zakonodajo. 

Zaradi navedenega predlagamo naslednji amandma: 

7. 

Doda se nov 6. a člen, ki se glasi: 

"Prva alinea 3. točke prvega odstavka 19. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 

"prejemkov iz naslova odpravnin v skladu z zakonom o delovnih 
razmerjih." 

Obrazložitev 

Uskladitev z novim zakonom o delovnih razmerjih. 

Doda se nov 6.b člen, ki se glasi: 

Za 6. točko 19. člena se doda nova 7. točka, ki glasi: 
od prejemkov iz naslova delne pokojnine in nadomestila za 

invalidnost, ki jih prejemajo invalidi II. in III. kategorije invalidnosti 
po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju". 

Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev 

Sedanji 19. člen zakona o dohodnini je diskriminatoren do delovnih 
invalidov. V tem členu je navedena vrsta osebnih prejemkov, od 
katerih se ne plačuje davek od osebnih prejemkov kot na primer: 
od prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidov 
vojne, prejemkov iz naslova nadomestila za invalidnost, ki jih 
prejemajo osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno in 
telesno prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter drugih. 
Delna pokojnina in nadomestila za invalidnost so materialna 
odmera, ki sojo invalidi pridobili zaradi nesreče pri delu ali poklicne 
bolezni - gre torej za odškodnino, ki jo prejemajo invalidi zaradi 
premestitve na delovno mesto z nižjo plačo. 

9. 

V 16.a členu se v prvem stavku drugega odstavka za besedami 
"s splošno kolektivno pogodbo" doda naslednje besedilo: "in 
kolektivnimi pogodbami dejavnosti ter poklicev." 

Obrazložitev 

Predlagatelj je predvidel, da se pri določanju višine povračil 
stroškov v zvezi z delom in prejemkov, ki se ne vštevajo v osnovo 
za davek od osebnih prejemkov, upošteva raven posameznih 
navedenih pravic delavcev, določenih z zakoni in Splošno 
kolektivno pogodbo. Pri tem pa je zanemaril dejstvo, da obstajajo 
kolektivne pogodbe dejavnosti ter kolektivne pogodbe za določene 
poklice, ki naj bi na osnovi dogovorov s socialnimi partnerji 
postopno nadomestile splošne kolektivne pogodbe. 

Zaradi navedenega komisija meni, da je potrebno pri obdavčevanju 
upoštevati že sedaj veljavni sistem kolektivnih pogodb ter tudi 
predvidene spremembe. 

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije Veko- 
slava Krašovec. 
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

na vprašanja 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 

Na vprašanje koliko sredstev je ministrstvo izplačalo raznim 
humanitarnim, socialnim in drugim dobrodelnim organizacijam v 
proračunskih letih 2000/2001 in koliko je predvidenih za izplačilo 
v letih 2002 in 2003 je odgovor sledeč: 

Med cilji nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2002 
je opredeljeno tudi zagotavljanje možnosti za razvoj nevladnega 
sektorja. Skupaj z izvajalci javne službe naj bi oblikovali enovit 
sistem socialnega varstva na nacionalni ravni. Izvajalci teh 
programov so predvsem nevladne organizacije saj ravno zaradi 
svoje umeščenosti v polje delovanja civilne družbe lažje artikulirajo 
specifične potrebe posameznikov. Ministrstvo nastopa v odnosu 
do nevladnih organizacij kot spodbujevalec njihovega razvoja in 
jim zagotavlja sredstva za njihovo delovanje. Za programe, ki jih 
je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve sofinanciralo v 
preteklih letih, smo namenili: 

1. Sektor za socialno varstvo je v letu 2000 za sofinanciranje 
socialnega varstva namenil 501.700.000,00 SIT, v letu 2001 
pa 678.033.000,00 SIT. V letu 2002 planiramo za sofinanciranje 
programov 887.078.096,00 SIT v letu 2003 pa 976.166.000,00 
SIT. 

2. Sektor za družino je v letu 2000 v okviru javnega razpisa 
programov v podporo družini sofinanciral izvajanje 64 
programov v višini 20.323.000,00 SIT, v letu 2001 pa 
19.196.000,00 SIT za izvajanje 39 programov. V letu 2002 bo 
sektor za družino sofinanciral programe v višini 32.690.000 
SIT. Sektor za družino ima tudi posebno proračunsko postavko 
za sofinanciranje Zveze prijateljev mladine Slovenije in 
Slovenskega odbora za UNICEF. Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije ministrstvo sofinancira programsko, Slovenski odbor 
za UNICEF pa dobi namensko dotacijo za stabilnejše delovanje 
strokovne službe, da lažje pridobiva sredstva iz drugih virov. V 
letu 2000 je prejela vsaka od omenjenih organizacij 8.165.000,00 
SIT, v letu 2001 pa 8.662.000,00 SIT. V letu 2002 bosta omenjeni 
organizaciji prejeli vsaka po 9.268.340,00 SIT. 

Na csnovi kakšnih meri, osnov in utemeljitev se dodelijo sredstva 
posameznim organizacijam? 

Ministrstvo v okviru svojih nalog vsako leto izvede javnih razpis 
tako s področja socialnega varstva kot tudi s področja v podporo 
družini. Javni razpis vsebuje merila in kriterije, ki so osnova za 
dodelitev sredstev posameznim programom, ki temeljijo pred- 
vsem na jasno zastavljenih ciljih, ki so v skladu s predmetom 
razpisa, uporabniki programov morajo biti jasno opredeljeni, 
metode dela v programu morajo zagotavljati doseganje ciljev, 
število ur vključenosti posameznega uporabnika v program mora 
omogočati doseganje ciljev programa, program mora imeti 
ustrezno kadrovsko zasedbo, sodelovanje uporabnikov in pro- 
stovoljcev v programu, program ima opredeljen ustrezen način 
evalvacije doseganja ciljev in jasno razdelano finančno kon- 
strukcijo programa. 

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

Za izvedbo javnega razpisa minister ustanovi komisijo, ki je 
zadolžena za izvedbo javnega razpisa, ki že v postopku javnega 
razpisa natančno preveri razpisno dokumentacijo, ki vsebuje 
stroge splošne pogoje za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo 
na razpis. Komisija nato na osnovi meril in kriterijev izbere 
programe, ki se bodo sofinancirali v posameznem letu. Izvajalci 
so v skladu s pogodbo ministrstvu dolžni posredovati delna in 
končna poročila o izvajanju programa na osnovi katerih posebna 
komisija za ocenitev programov, ki jo prav tako imenuje minister, 
preveri namensko porabo sredstev. Omenjena komisija redno 
preverja izvajanje vseh programov tako na osnovi delnih in 
končnih poročil kot tudi na osnovi strokovnega in finančnega 
nadzora. Ministrstvo ima imenovano tudi komisijo, ki vsako leto 
po oddaji končnih poročil izvajalcev o izvedbi programov oceni 
izvajanje vseh programov, tako z vsebinskega kot tudi finančnega 
vidika in tudi zahteva vračilo sredstev če posamezni programi 
niso bili izvedeni v skladu s pogodbo. 

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

Ministrstvo že pri oblikovanju javnega razpisa v razpis vključi 
stroge splošne pogoje za vse izvajalce programov, ki se prijavljajo 
na razpis. Le ti so: izvajalci prijavljajo program, ki je predmet 
razpisa, program izvajajo v Republiki Sloveniji, so registrirani in 
imajo dejavnost socialnega varstva opredeljeno v ustanovitvenih 
aktih ali imajo šifro podrazreda 85.3 po Uredbi o standardni 
klasifikaciji dejavnosti, imajo zagotovljene prostorske možnosti 
za izvajanje programa in program izvajajo v skladu s kodeksom 
etičnih načel v socialnem varstvu. Poleg splošnih pogojev razpis 
vključuje tudi posebne pogoje za izvajalce programov, ki 
kandidirajo za sofinanciranje v daljšem časovnem obdobju, ki so 
sledeči: program se že najmanj dve leti uspešno izvaja oziroma 
predstavlja modifikacijo ali širitev uspešno izvajanega programa 
istega izvajalca, program je posameznemu uporabniku na voljo 
redno vsak dan oziroma več ur tedensko ali pa je organiziran kot 
mreža programov enega izvajalca na nacionalnem nivoju, pro- 
gram se izvaja redno na takšen način, da je nujna redna zaposlitev 
najmanj enega delavca za poln delovni čas, program ima 
zagotovljeno strokovno vodstvo - strokovnega delavca po zakonu 
o socialnem varstvu, izvajalci programa so predvsem strokovni 
delavci in drugi usposobljeni delavci z ustrezno izobrazbo, pro- 
gram ima predvideno sofinanciranje najmanj v višini 20 % vseh 
predvidenih odhodkov, program ima podporo lokalne skupnosti 
in izvajalec mora predložiti zaključni račun za preteklo leto. 
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Ali ministrstvo financira razne "študije" in podobna domnevna 
raziskovanja na področju humanitarnosti in sociale in kakšen je 
učinek teh "študij" in vsebina njihovih poročil? 

Na podlagi 18. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur. I. RS, 
št. 4/93, 23/96, 47/97 in 23/99) je na Ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve sprejeto navodilo o postopkih za raziskovalne 
in razvojne projekte. S tem navodilom se določa postopke za 
planiranje in realizacijo raziskovalnih in razvojnih projektov 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki se financirajo 
v okviru proračunskih možnosti Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve. Sredstva za raziskave in razvoj so namenjena 
predvsem pripravi izhodišč za oblikovanje sistemskih ukrepov 
na določenem področju in spremljanju učinkovitosti sprejetih 
ukrepov. Projekte se planira za naslednje leto oz. več let ob pripravi 
proračuna za prihodnje leto. Predlog se pripravi po področjih, 
koordinira jih generalni sekretar. Letno se sofinancira od 10 do 15 
raziskav, nekatere tudi v obliki sofinanciranja z drugimi ministrstvi, 
gradivo, ki je v zadnjih letih pridobljeno pa je zelo obsežno. Izvajalci, 
ki opravljajo raziskave, so: Fakulteta za družbene vede, Visoka 
šola za socialno delo, Inštitut za ekonomske raziskave, Inštitut 
za narodnostna vprašanja, Inštitut RS za socialno varstvo in 
Inštitut za varovanje zdravja. 

2000 je bil opravljen finančnih nadzor nad večino programov, za 
leto 2001 pa nadzor še poteka. 

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

Ministrstvo ukrepa v skladu z ugotovitvami, ki so rezultati nadzora. 
Tako smo v primerih, ko denar ni bil pridobljen v skladu z nameni, 
tudi ukrepali in zahtevali vračilo sredstev. 

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

V primeru, da je ministrstvo ugotovilo nenamensko porabo sred- 
stev, ki jih je ministrstvo izvajalcu namenilo za izvajanje programa, 
smo z izvajalcem takoj prekinili sodelovanje (to smo do sedaj 
storili v dveh primerih). Podobno ravnamo tudi v primeru, ko 
izvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki so v skladu s pogodbo, zato 
mora izvajalec vrniti vsa nakazana sredstva z zakonskimi obrest- 
mi, obračunanimi od dneva prejema nakazanih sredstev. 

Kakšen nadzor je opravilo posamezno ministrstvo nad dodeljenimi 
sredstvi v preteklih letih? f 

Komisija za oceno izvajanja programov preveri izvedbo vseh 
sofinanciranih programov, poleg tega pa Ministrstvo opravlja nad 
izvajanjem programov tudi finančni in strokovni nadzor. V letu 

Vprašanja državnega svetnika 
Jožeta lica so objavljena v 
Poročevalcu državnega sveta, 
št. 9/2002 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA OKOLJE IN PROSTOR 

na vprašanje državnega svetnika dr. Milana Zvera v zvezi z oblikovanjem cen javnih podjetij 

Cene komunalnih storitev in proizvodov ter cene proizvodnje in 
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja 
za tarifne porabnike spadajo med tako imenovane kontrolirane 
cene in zanje veljajo ukrepi kontrole cen. Kot je znano so komunalne 
storitve oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda ter ravnanje s komunalnimi odpadki. 
Te cene se oblikujejo v skladu z Navodilom za oblikovanje cen 
storitev obveznih lokalnih javnih služb (Ur. I. RS, št. 56/01). Kontrola 
teh cen se opravlja v skladu z Uredbo o predhodni prijavi cen 
komunalnih storitev (Ur. I. RS, št. 41/02), ki je bila sprejeta na 
podlagi 1. in 8. točke 9. člena (določitev najvišje cene in predhodna 
prijava cen) zakona o kontroli cen (Ur. I. RS, št. 63/99) in v zvezi 
z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev (Ur. I. RS, št. 80/00). Za 
nadzor cen komunalnih storitev je pristojno Ministrstvo za gospo- 
darstvo. Uredba je cene komunalnih storitev zelo omejila, vsako 
dodatno povišanje pa mora biti usklajeno z Ministrstvom za okolje 
in prostor ter uradom za makroekonomske analize in razvoj. 

Cena proizvodnje in distribucija pare in tople vode za ogrevanje 
se oblikuje skladno z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in 
distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja 
za tarifne uporabnike (Ur. I. RS, št. 33/02), ki je bila sprejeta na 
podlagi 1. in 5. točke 9. člena zakona o kontroli cen (določitev 
najvišje cene in določitev mehanizma cen). 

Na osnovi zgoraj navedenega je torej Ministrstvo za gospodarstvo 
zadolženo za reševanje vlog za povišanje cen in predhodnih 
prijav cen. Pri reševanju vlog se vsi predlogi usklajujejo z 
Ministrstvom za okolje in prostor ter uradom za makroekonomske 
analize in razvoj. Glede na to, da je proračun povezan z načrto- 
vanimi makroekonomskimi cilji, med katerimi je tudi dosežena 

stopnja inflacije," se morajo vsi predlogi za povišanja cen 
komunalnih storitev uskladiti z Ministrstvom za finance, ki izvaja 
proračun. 

Storitve, kijih izvajajo javna podjetja, združena v Holding Ljubljana, 
so pri oblikovanju cen vezana na ukrepe kontrole kot je opisano 
zgoraj. V mesecu aprilu 2002 Vlada Republike Slovenije ni izdala 
soglasja za povečanje osnovnih cen komunalnih storitev v Mestni 
občini Ljubljana. S 1. aprilom pa se je povečala republiška taksa 
za obremenjevanje voda, in sicer za 30,9 %. 

Cena proizvodnje pare in tople vode za namene daljinskega 
ogrevanja za tarifne uporabnike se oblikuje v skladu s predpisano 
metodologijo. V Mestni občini Ljubljana se je v aprilu 2002 
povprečna cena tople vode in pare za daljinsko ogrevanje 
povečala za 3,43 %. 

V slovenskem povprečju v strukturi indeksa cen življenjskih 
potrebščin predstavljajo komunalne storitve 2 %, daljinska energija 
pa 1,1 %. V mesecu aprilu 2002 so se glede na predhodni mesec 
cene komunalnih storitev povečale za 5,6 %, daljinska energija 
pa za 2,4 %. 

Vprašanje državnega svetnika 
dr. Milana Zvera je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 10/2002 
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE 

na vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v zvezi s proračunskim 

zadolževanjem  

AD 1. 

Osnovne okvire zadolževanja države postavlja zakon o javnih 
financah (Ur.l. RS, št. 79/99,124/00, 79/01, 30/02) (v nadaljevanju 
ZJF). Skladno 3.členu ZJF je zadolževanje države črpanje posojila 
ali izdaja vrednostnega papirja za financiranje primanjkljaja in za 
odplačilo glavnic dolga, likvidnostno zadolževanje pa črpanje 
kratkoročnega posojila ali izdaja kratkoročnega vrednostnega 
papirja za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, 
ki je posledica neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov 
proračuna. 

11. člen ZJF določa sestavo proračuna in finančnega načrta in v 
4. odstavku definira, da se v računu financiranja izkazujejo 
odplačila dolgov ter zadolževanje, ki je povezano z odplačilom 
dolgov ter financiranjem primanjkljaja. Primanjkljaj v skladu s tem 
odstavkom obsega tako presežek odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, kakor tudi presežek izdatkov nad prejemki 
v računu finančnih terjatev in naložb. Hkrati pa se v računu 
financiranja izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev 
na računih proračuna v proračunskem letu. 

81. člen ZJF določa, da se država lahko zadolžuje doma in v tujini 
v obsegu, ki ga določa zakon. Obseg zadolžitve države v 
posameznem proračunskem letu pa je določen v vsakoletnem 
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Obseg 
zadolžitve, ki je kot nominalna maksimalna višina zadolžitve 
določen v vsakoletnem zakonu o izvrševanju proračuna, zajema 
v skladu z 11. členom višino odplačil dolgov, višino presežka 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, višino 
presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in 
naložb ter načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih 
proračuna v proračunskem letu oziroma sprejetem proračunu. 
Nominalna višina presežka odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov (primanjkljaj bilance A) in višina presežka 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb 
(primanjkljaj bilance B) sta določena v vsakoletnem proračunu, ki 
ga sprejme Državni zbor in sta v vseh uradnih navajanjih navajana 
v odstotku bruto družbenega proizvoda in ne v odstotku tekočega 
sprejetega proračuna. 

V skladu z definicijo likvidnostnega zadolževanja po 3. členu ZJF, 
ki določa, da je likvidnostno zadolževanje črpanje kratkoročnega 
posojila ali izdaja kratkoročnega vrednostnega papirja za finan- 
ciranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica 
neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna, pomeni 
omejitev likvidnostnega zadolževanja največ do višine 5 % 
zadnjega sprejetega proračuna po 81. členu ZJF, omejitev likvid- 
nostnega zadolževanja znotraj proračunskega leta. 

V skladu s 84. členom ZJF se zadolževanje države v posameznem 
proračunskem letu izvaja na podlagi programa financiranja, ki ga 
sprejme vida. Program financiranja za posamezno proračunsko 

leto povzema maksimalno nominalno izraženo višino zadolžitve 
proračuna, določeno v vsakoletnem zakonu o izvrševanju prora- 
čuna, ki je dejansko določena v vsakoletnem proračunu, spreje- 
tem v Državnem zboru. Na tej osnovi pa zajema predvsem 
določitev maksimalne kratkoročne zadolžitve ter minimalne 
dolgoročne zadolžitve, maksimalne zadolžitve na tujem trgu in 
minimalne zadolžitve na domačem trgu ter predlog višine, vrste 
in strukture posameznih instrumentov ter dinamike oziroma 
časovne razporeditve zadolževanja. Časovna razporeditev 
zadolževanja pa izhaja predvsem iz ocene denarnih tokov, ki 
izhajajo iz prejemkov, izdatkov in sprememb stanja na računih. 

AD 2. 

Obseg zadolžitve države za proračun leta 2001 je določen v 
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 
(v nadaljevanju: ZlPro) v višini do 229.523.478.000,00 SIT. Ta 
nominalna kvota zajema odplačila glavnic ter uradni primanjkljaj 
bilance prihodkov in odhodkov ter bilance računa finančnih terjatev 
in naložb, določen v proračunu RS za leto 2001, sprejetem v Dr- 
žavnem zboru. Na podlagi ZlPro in sprejetega proračuna Republike 
Slovenije za leto 2001 (Ur.l. RS, št. 32/01) je bilo v programu 
financiranja državnega proračuna Republike Slovenije za leto 
2001, ki ga je sprejela vlada dne 2.8.2001 določeno, da se bo 
država za financiranje državnega proračuna v letu 2001 za- 
dolževala za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci 
prihodkov in odhodkov, zmanjšanih za odplačila glavnic kreditov, 
najetih zaTRP v višini 35.337.637.000,00 SIT, za kritje presežkov 
izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb v 
višini 7.000.000.000,00 SIT ter za kritje odplačil glavnic državnega 
dolga v višini 172.890.882.000,00 SIT, torej skupaj 
215.228.519.000,00 SIT (priloga: program financiranja državnega 
proračuna za leto 2001), kar je manj od zakonsko določene 
maksimalne zadolžitve. Realizirana zadolžitev ni presegla določene 
maksimalne višine, kar je razvidno tudi iz zaključnega računa RS 
za leto 2001 (priloga: zaključni račun RS za leto 2001). 

AD 3. 

Stanje državnega dolga ožje opredeljene države (državni 
proračun) na dan 31.12.2001 znaša 1.228,9 mlrd SIT (4.456,7 
mio USD preračunanlo po srednjem tečaju BS na dan 31.12.2001) 
oziroma 26,9 % BDP, stanje državnega dolga širše opredeljene 
države (ožje opredeljena država, lokalne skupnosti ter ZPIS in 
ZZZS) znaša 1.251,8 mlrd SIT oziroma 27,5 % BDP, stanje dolga 
ostalega javnega sektorja (ostali skladi ter ostale osebe javnega 
sektorja - definicijo določa 87. člen ZJF) pa 483,2 mlrd SIT oziroma 
10,6 % BDP. Letna dinamika odplačil glavnic iz naslova stanja 
državnega dolga ožje opredeljene države na dan 31.12.2001 je 
razvidna iz naslednje tabele: 

Plan odplačil državnega dolga v mio USD         

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 _ 2010 2011  2012 

odplačila dolga 515,4 312,9 413,7 647,5 377,2 198,9 216,2 491,4 650,8 434,0 3,5 

odplačila zunanjega dolga 108,2 64,9 211,5 457,1 119,2 31,9 34.5 354,7 430,8 386,1 2,9 

odplačila notranjega dolga 407,1 248,0 202,2 190,4 258,0 167,1 181,6 136,7 220,0 47,9 0j6 
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V prilogi vam pošiljamo poročilo o upravljanju z javnim dolgom za 
leto 2000 (poročilo za leto 2001 vam lahko posredujemo po 
obravnavi in potrditvi le-tega na seji vlade RS). Iz poročila je 
razvidna struktura dolga (valutna, po vrsti instrumentov, vrsti 
obrestne mere, ročnosti) ter tudi gibanje dolga in razlogi za njegovo 
rast vse od leta 1993 dalje. Razlog za rast dolga v primeru 
Republike Slovenije ni samo financiranje proračunskih primanj- 
kljajev, ampak na rast dolga so in še vplivajo tudi drugi faktorji kot 
so: 

I.) prevzem dela dolgov bivše SFRJ v procesu sukcesije, 
II.) dolg nastal v procesu sanacije bančnega in realnega sektorja 
III.) financiranje posebnih razvojnih programov kot npr. TRP, na 

osnovi posebnega zakona, sprejetega v Državnem zboru 
IV.) prevzemi dolga pravnih oseb javnega sektorja na osnovi 

posebnih zakonov, sprejetih v Državnem zboru, 
V.) dolg raste avtonomno zaradi indeksacije glavnic (TOM) ter 

zaradi 
VI.) vrednostnih sprememb, ki so posledica gibanja tečajev. 

Ravno tako poročilo vsebuje stanje, strukturo in gibanje dolga 
Republike Slovenije (širše opredeljene države), ki poleg ožje 
opredeljene države zajema še dolg lokalnih skupnosti, ZPIZ in 
ZZZS; poročilo vsebuje tudi stanje, strukturo in gibanje zadol- 
ženosti ostalega javnega sektorja kot je definiran v 87. členu ZJF 
ter stanje, strukturo in gibanje stanja dolga z jamstvom Republike 
Slovenije. Vsakoletni zakon o izvrševanju proračuna določa, v 
skladu z ZJF, tudi nominalne kvote zadolževanja javnega sektorja 
ter nominalne kvote izdajanja državnih jamstev. Poročilo vsebuje 
tudi podatke o izkoriščenosti navedenih kvot. 

AD 4 

Zadolževanje proračuna je bilo v letu 2001 in vseh preteklih letih 
realizirano v višinah, določenih v vsakoletnih sprejetih proračunih 
Republike Slovenije ter vsakoletnih zakonih o izvrševanju 
proračuna. Realizacija zadolževanja, kakor tudi siceršnje izvrše- 
vanje proračuna, je za leto 2001 razvidna iz priloženega za- 
ključnega računa proračuna Republike Slovenije. Zaključni računi 
za pretekla leta pa so že bili sprejeti oziroma obravnavani v 
Državnem zboru. 

AD 5 

Ali je velikost javnega dolga kritična lahko smiselno ugotovimo le, 
če na njegovo velikost gledamo z relativnega vidika oziroma v 
povezavi z ostalimi spremenljivkami. Najbolj običajna praksa je 
opazovati in primerjati velikost dolga z uporabo ustreznih makro- 
ekonomskih agregatov. Taka primerjava, čeprav sama po sebi 
ustrezna, ne zagotovi dokončnega odgovora na vprašanje o ravni 
dolga, če niso relativni kazalci velikosti dolga primerjani z enakimi 
v drugih državah. Priloženo vam pošiljamo mednarodno primerjavo 

dolga Republike Slovenije z državami članicami EU, upoštevajoč 
v mednarodni praksi uveljavljene kazalce zadolženosti in sicer 

I.) delež javnega dolga v odstotku bruto družbenega proizvoda, 
II.) javni dolg na prebivalca, 
III.) zunanji (nerezidenčni) dolg državnega proračuna kot delež 

celotnega dolga državnega proračuna ter 
IV.) obresti kot delež bruto družbenega proizvoda. 

Iz priložene mednarodne primerjave je razvidno, da po vseh 
opazovanih kriterijih Republika Slovenija sodi med nizko zadolžene 
države. Relevanten pokazatelj ocene ali je zadolženost države 
dosegla kritično mejo so tudi ocene državnega kreditnega tve- 
ganja, ki jih objavljajo mednarodne "rating" agencije. Ocena kre- 
ditnega tveganja v letu 2001 Republike Slovenije za dolgoročno 
izpostavljenost v tuji valuti vodilnih mednarodnih agencij za oceno 
kreditnih tveganj, Moody's (A"), Standard & Poors (A) in FitchIBCA 
(A), je med najvišjimi med "emerging" državami in med državami 
centralne in vzhodne Evrope. To pomeni, da je po mednarodnih 
merilih zmožnost odplačevanja obveznosti visoka (priloga: zadnja 
poročila o kreditnem tveganju RS vseh navedenih agencij za 
ocenjevanje kreditnega tveganja). 

V prilogi vam pošiljamo tudi Predpristopni ekonomski program 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: PEP) za leto 2001, ki vključuje 
analizo občutljivosti izdatkov državnega proračuna na spremembe 
ključnih makroekonomskih agregatov s posebno analizo vpliva 
le-teh na občutljivosti obsega izdatkov za obresti iz naslova 
državnega dolga ter vpliv sprememb v višini obresti, kot posledice 
sprememb ključnih makroekonomskih agregatov, na spremembe 
v celotnih proračunskih izdatkih. PEP vsebuje tudi poglavje, ki 
analizira obvladljivost dolga oziroma dinamike rasti dolga Repub- 
like Slovenije v srednjeročnem obdobju. Iz mednarodne primerjave, 
iz ocen kreditnega tveganja Republike Slovenije mednarodnih 
agencij, kakor tudi iz poročila oziroma ocene evropske komisije 
(priloga) je razvidno, da je raven zadolženosti Repubfike Slovenije 
nizka oziroma obvladljiva in da ne ogroža (ob predpostavki 
nadaljevanja izvajanja restriktivne fiskalne politike) srednje in 
dolgoročne makroekonomske stabilnosti države. 

★ * * 

Priloge, navedene v odgovorih ministrstva, so na voljo v strokovni 
službi državnega sveta. 

Vprašanja državnega svetnika 
prof. dr. Franca Vodopivca so 
objavljena v Poročevalcu 
državnega sveta, št. 10/2002 
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državni svet Republike Slovenije, Združenje raziskovalcev Slovenije in Zveza 

društev za varstvo okolja Slovenije so 27. marca 2002 organizirali posvet z 

naslovom: ZNANOST O GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMIH V 

SLOVENIJI 

Predsednik državnega sveta in vodja posveta Tone Hrovat 
je uvodoma v imenu državnega sveta vse prisotne pozdravil in 
obenem izrazil zadovoljstvo, da so se vabljeni na posvet odzvali 
v tako velikem številu. Še posebej je pozdravil soorganizatorja 
posveta dr. Petra Tanciga in prof. dr. Dušana Mlinška. 

S tem posvetom državni svet v sodelovanju z institucijama civilne 
družbe ponovno odpira dialog o gensko spremenjenih organizmih 
(v nadaljevanju: GSO), ki predstavljajo enega ključnih elementov 
našega nadaljnjega trajnostnega razvoja. Na ta način skušamo 
prispevati k uveljavljanju širših interesov civilne družbe, s tem pa 
graditi pozitivno idejo konsenza, ki je pomembna za nadaljnji razvoj 
naše družbe. Zbrali smo se, je nadaljeval, da bi širši in strokovni 
javnosti predstavili različne poglede slovenskih znanstvenikov in 
strokovnjakov na koristi in tveganja, ki jih prinašajo gensko spre- 
menjeni organizmi, predvsem pa omogočili širši javnosti, da se 
aktivno vključi v obravnavo občutljive in aktualne problematike, ki 
jo v okviru sprejemanja zakonodaje v drugem branju obravnava 
tudi državni zbor. 

Ker se v Sloveniji z uporabo GSO še ne srečujemo oziroma se 
tega še ne zavedamo, je treba čimprej poiskati odgovore na 
vrsto vprašanj, ki bodo vplivali na celostni razvoj slovenske 
družbe. Sproščanje GSO v okolje predstavlja neznano tveganje, 
ki lahko povzroči tudi nepredvidene spremembe v naravi. Za 
Slovenijo je značilna izredno pestra in sorazmerno dobro ohra- 
njena narava, vendar pa je lahko razmeroma majhno slovensko 
ozemlje, ki ima veliko biotsko pestrost, ogroženo zaradi pomanj- 
kljivega znanja o delovanju GSO v okolju. 

Želel bi poudariti, je dejal, da niti znanost še ni uspela poiskati 
vseh odgovorov na vprašanja, ki se odpirajo ob uporabi gensko 
spremenjenih organizmov. Mnenja glede njihove uporabe so 
različna. Nekateri strokovnjaki takšne posege ocenjujejo kot 
neškodljive za ljudi oziroma okolje, druge pa skrbijo nepredvidljivi 
stranski učinki, ki jih lahko ima uživanje ali gojenje takih orga- 
nizmov. Še posebej je treba izpostaviti etične pomisleke, ki 
spremljajo vnos GSO v prehranjevalno verigo in v naravo. Vpra- 
šanje gensko spremenjenih organizmov sega preko meja in je v 
vsakem primeru globalnega značaja. Da bi naša država odigrala 
pomembno vlogo na področju varovanja okolja, zdravja in počutja 
ljudi in vseh živih organizmov, je treba že danes razmišljati o 
vplivih sproščanja GSO v okolje. Ker imamo vsi pravico do zaščite 
pred tveganji genskega inženiringa, moramo prepoznati in 
zavarovati svojo prihodnost. 

V nadaljevanju je opozoril, da je državni svet organiziral že dva 
posveta na temo GSO: prvi posvet - Gensko spremenjeni 
organizmi v Sloveniji - je bil junija 2001 (objavljen je v Poročevalcu 
državnega sveta št. 9/2001) in drugi - Gensko spremenjeni 
organizmi v kmetijstvu - letos januarja (objavljen je v Poročevalcu 
državnega sveta št. 8/2002), ko so razpravljali tudi gostje iz 
Kanade in Združenih držav Amerike. 

Menil je, da je prav ta posvet priložnost za vse, ki imajo svoje 
predloge k zakonodaji. Vse pisne predloge bosta v naslednjem 
tednu obravnavali Komisija državnega sveta za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano ter Komisija državnega sveta za lokalno 
samoupravo in regionalni razvoj in jih nato posredovali v državni 
zbor. 

Ob koncu se je še enkrat zahvalil vsem uvodničarjem in vsem, ki 
so tako ali drugače sodelovali pri pripravi posveta, ter vsem 
razpravljavcem, ki so s svojimi prispevki pripomogli k bogastvu 
argumentacije. 

Dr. Peter Tancig, generalni sekretar Združenja raziskovalcev 
Slovenije, je spregovoril o znanstveno-tehnološki presoji (v 
nadaljevanju: ZTP) za parlamentarno odločanje, ki predstavlja 
izredno bogato in zapleteno problematiko. 

Poudaril je, da gre za pomembno področje, kjer Slovenija izrazito 
zaostaja. Znanstveno-tehnološka presoja - prvotni termin je bil 
tehnološka presoja (Technology Assessment) • je instituciona- 
lizirana, precej nova oblika sodelovanja med znanostjo in politiko 
zaradi vrste razlogov: hitrega, včasih celo dramatičnega tehno- 
loškega napredka, možnosti, ki se odpirajo, in družbenih, okoljskih 
in drugih posledic. Po njegovem je trenutno učna doba slovenske 
države, slovenskega demokratičnega sistema, da čimprej 
pridemo do nam lastnih oblik ZTP za parlamentarno odločanje. 

Znanstveno-tehnološka presoja zagotavlja parlamentom visoko 
kakovostne, neodvisne informacije o znanosti kot pomoč pri 
odločanju na različnih področjih, ki so podvržena številnim spre- 
membam - tehnološkim, družbenim, družboslovnim, socialnim. S 
pomočjo prosojnic je predstavil, kako imajo posamezne države 
urejene modele parlamentarnih teles za ZTP in na katerih področjih 
so te informacije parlamentarcem v pomoč za lažje odločanje o 
sodobnih problemih. Med drugim so informacije v pomoč na 
področju nuklearne energije, vede o življenju, raziskovanju. V 
nekaterih državah - na Danskem, Nizozemskem - pa so 
informacije, v skladu s prevladujočo filozofijo družb, v pomoč tudi 
na področju informacijske družbe, populacijske politike, staranja, 
socialne varnosti, imigracijske politike. V Združenih državah 
Amerike, Nemčiji, Veliki Britaniji je poglavitna naloga ZTP krepitev 
procesa parlamentarnega odločanja, v skandinavskih državah 
pa spodbujanje zavedanja lastne odgovornosti v znanstveni 
skupnosti. 

V različnih državah so tovrstne oblike sodelovanja različno 
organizirane, v skladu s politično kulturo in tradicijo. Francija kot 
izrazito centralizirana država ima močan urad znotraj parlamenta, 
Švedska, Avstrija, Švica, Danska pa imajo zelo mehke, mrežno 
organizirane oblike sodelovanja. Opozoril je tudi na spremembo 
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filozofije. V starem konceptu ZTP je bilo prevladajoče prepričanje, 
da znanstveniki vedo odgovore na vsa vprašanja, in zato so imeli 
zelo visoka pričakovanja v zvezi z zmožnostjo znanosti. Novi 
koncept pa daje enakopravno vlogo različnim uporabnikom, 
prizadeti strani in znanstvenikom, prisotna so zmerna pričako- 
vanja v zvezi z zmožnostjo znanosti, izrazit poudarek je na 
procesu učenja in spoznavanja. 

Kje je Slovenija pri institucionalizirani obliki sodelovanja med 
raziskovalno sfero in parlamentom? Po njegovem je na samem 
začetku oziroma je še ni, kljub resoluciji Parlamentarne skupščine 
Sveta Evrope, s katero le-ta vabi države v tranziciji, da se tega 
procesa lotijo na ustrezen način. Poudaril je, da je bila sprejeta 
deklaracija Unesca, ki govori, da je treba znanost bolj uporabljati 
v procesih političnega odločanja. Naloge ZTP izvaja za Evropski 
parlament posebna raziskovalna enota, različne ustanove, ki se 
ukvarjajo z ZTP za potrebe nacionalnih parlamentov, pa so 
organizirane v evropski mreži parlamentarne tehnološke presoje. 
Zanimivo je, je dejal, da je edino Češka, kot verjetno najbolj 
civilizirana država pred dogodki, ki so se zgodili po drugi svetovni 
vojni, našla v sebi prepričanje, moč, kulturo, da se je pridružila 
tem državam. Slovenije pa enostavno še ni zraven. Zato ni mogoče 
trditi, da znanost nastopa v interakciji s parlamentom. Današnje 
srečanje pa ne spada v te formalizirane oziroma vsebinsko bogate 
oblike, ki se jim reče znanstveno-tehnološka presoja za parla- 
mentarno odločanje. 

Ob koncu se je zahvalil vsem, ki so bili pripravljeni sodelovati v 
razpravi, kljub občutljivemu razmišljanju o razsežnostih občutljive 
teme. Znanost je pripravljena na družbeno-politično sodelovanje, 
in če je ena polovica tukaj, bomo drugo polovico tudi prepričali, je 
zaključil. 

Prof. dr. Dušan Mlinšek, predsednik Zveze društev za varstvo 
okolja Slovenije, je govoril na temo: Genska manipulacija - nov 
spodrsljaj znanosti in tehnologije ter grožnja Sloveniji? 

Uvodoma je dejal, da ko so se pripravljali na ta posvet, so bili 
precej v zadregi, kako to pripraviti in kakšno pot ubrati. Slovenija 
je čisto specifična dežela, ki se težko primerja z drugimi državami 
v svetovnem merilu, še posebej v evropskem. Zato je to še posebej 
delikatno vprašanje. 

V nadaljevanju je s širšega zornega kota poskušal prikazati ta 
problem in opozoriti, kako delikatno je poseganje v to področje, 
še posebej, če zadeve niso dovolj odgovorno preučene. Mislim, 
je dejal, da se vse premalo zavedamo nekaterih stereotipov, na 
katerih gradimo našo civilizacijo. V bistvu velja dejstvo, da je 
zgodovina človeštva na vsej svoji razvojni poti prežeta z ropanjem 
življenjskega okolja. Religija in znanost sta na tej poti obetali rešitev, 
vendar brez posebnega uspeha. 

Dojemimo resnično vlogo Slovenije in preprečimo gensko manipu- 
liranje z življenjem, je poudaril. Upam si trditi, je dejal, da je lahko 
Slovenija vzor za zdravo okolje in kakovost življenja, kljub spodr- 
sljajem, ki jih pri nas poznamo. Poleg tega je naše okolje izredno 
dragoceno, naš intelektualni potencial je zelo visok, čeprav 
premalo izkoriščen. Slovenija se kot vzornik za zdravo okolje ne 
bi smela podrediti globalizacijskim trendom genskega manipuli- 
ranja z življenjem. Vse premalo se zavedamo, da sedanja družba 
"koraka" z zavezanimi očmi, kot da se ne more nič zgoditi. Po 
drugi strani se naši politiki in nekateri strokovnjaki zgledujejo po 
drugih deželah, ker pa je Slovenija majhna, bi jo radi naredili veliko 
in s tem kompletno uničili naše dragocenosti. 

Nas zanima pregled zgodovine ropanja narave in apel k streznitvi. 
O tem vse premalo slišimo v šolah, vse premalo se o tem pogo- 
varjamo. Vsi se spomnimo, vsaj starejši, kako je bil prestrašen 
Armstrong, ki je kot prvi človek zagledal zemljo iz vesolja in opazil, 
kako majhne so zelene površine, vse drugo pa so savane, 
puščave. Do teh zelenih površin pa se vedemo zelo neprimerno. 

Človek je začel uničevati zemljo že v času nomadstva. Pri pračlo- 
veku so se površine puščav povečevale. Potem je človek iznajdel 
plug, ki je izčrpaval zemljo, sekiro, ki je gozdove uničevala, v 
novejšem času pa pustošil tla z agrokemijo in že tako izrabljeno 
zemljo zastrupljal. To je velika kraja rodovitne zemlje in gozdov 
potomcem, je dejal. In zdaj se sprašujemo, kdo je tisti, kije napravil 
človeški rod za sužnja tal. Človek, ki je orodje lastnega orodja, je 
postal stroj. K vsemu temu se nam pridružujejo nove iznajdbe - 
genska manipulacija z življenjem. 

V Sloveniji je svetla izjema na področju gozdarstva. Leta 1950 se 
je Jugoslavija odločila, da bo prenehala eksploatacijo gozdov in 
ubrala drugo pot - uveljavila čisto poseben ekološki sklad za 
nastajanje ponovno zdravega gozda. Do tega je prišlo, ker je od 
9 milijonov hektarjev jugoslovanskih gozdov bilo 3 milijone golih in 
grmičastih površin. Povojna družba se je uspela preusmeriti na 
pot ozdravitve gozda z ekološkim načinom gledanja in dela ter z 
uvajanjem biološke amortizacije. Slovenija je v štiridesetih letih 
ustvarila fantastične stvari, je poudaril. 

V nadaljevanju je dejal, da je človek povsod in vedno tlačil zemljo; 
to je bila njegova praksa, saj se je poskušal preživljati na najlažji 
način. Temu sta se zdaj pridružila moderna ekonomija in moderno 
kmetijstvo, ki sta si tesno v sorodu. Vse premalo se zavedamo 
vprašljive pridelave hrane, vprašljivega načina obdelave zemlje 
in okolja. Poudaril je, da se je treba zavedati, da je skrajni čas, da 
damo moderni tehnologiji "nagobčnik". Živalskemu svetu smo 
napravili kletko, vendar smo v njej ujeti sami - v umetnih substancah. 
Človekova psiha je močno prizadeta, vendar se tega sploh ne 
zavedamo; zdravstvena služba se tu in tam že oglaša, drugače 
pa molči kot "mumija". 

S pomočjo prosojnice je pokazal, kaj je Slovenija naredila na 
področju gozdarstva; kako je Slovenija izgledala leta 1945 in kako 
stoletja nazaj. Če pa pogledamo sliko danes, vidimo, za kakšen 
fantastičen zasuk gre, je dejal. Torej smo v naši zgodovini doživeli 
veliko spodrsljajev, zato se je treba zelo previdno lotiti genske 
manipulacije. Bojim se, je nadaljeval, da to pomeni mlinski kamen 
na vrat nekomu, ki bi želel, da splava. Kaj potrebuje Slovenija? 
Slovenija potrebuje velike količine zdrave biosubstance. Naša 
biosubstanca je zelo vprašljiva; če pogledamo naša polja, vidimo 
samo vprašljivo substanco, edina izjema je gozd, ki se počasi 
ozdravlja. 

Poskušajmo povezati ekonomijo in ekologijo; s prispodobo prstana 
je prikazal, v kakšnem odnosu sta. Če nataknemo prstan na 
roko, sta dve ravnini. Zunaj in znotraj, na notranji strani je napisano 
ekonomija, na zunanji ekologija. Ti dve površini se nikdar ne 
srečata. Če pa za 180 stopinj zasučemo en konec traku, pa ga 
zlepimo, dobimo eno površino; na eni strani imamo napisano 
ekologija, na drugi ekonomija. In v tem je umetnost sozvočja med 
ekologijo in ekonomijo. To je ena od velikih nalog Slovenije, če 
hočemo obstati pri življenju. Na področju gozdarstva se je Slovenija 
po letu 1950 odločila za čisto posebno pot, takšno, ki jo poskušamo 
zdaj razvijati. Pojasnil je, kje je bila biosubstanca okoli leta 1950 in 
kje je danes. Čeprav se je povečala, to še daleč ni tisto, kar bi 
moralo biti. Imamo jo na kmetijskih površinah, kjer je nekoč bil 
gozd. Danes na teh površinah najdemo zelo vprašljivo produkcijo. 
Gre za Slovenijo in njene specifičnosti, vendar pa premalo 
poznamo naš biogeografski prostor. Poudaril je, da je Slovenija 
stičišče, ekološko gledano, štirih velikih biogeografskih enot - 
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Alp, Dinaridov, Panonije in Primorja. Vsaka enota ima svoje jedro 
in svojo cono s specifičnimi lastnostmi. Enostavno gre za prostor, 
v katerega ne smemo prenašati stvari npr. iz severnonemškega 
ali ameriškega ravninskega prostora. 

Opozoril je na ekološki par globalizacija - lokalizacija, ki je prisoten 
v naravi. Vendar se danes ta ekološka tvorba zlorablja v gospo- 
darstvu in politiki, kar ni sprejemljivo. Torej gre za fantastično 
strukturirana rastišča in prenos gensko manipuliranih elementov 
v ta rastišča je izredno delikaten. Skratka, je dejal, edina pot je, da 
vprašamo naravo, kaj in kako ravnati, da ne bo spodletelo. V 
zvezi z naravno ekološko tvorbo globalizacija - lokalizacija je 
poudaril, če ne bo lokalno krepko in vitalno, nas bo globalizacija 
uničila, če pa bo lokalno vitalno in krepko, bomo od globalizacije 
imeli določene koristi. 

Povedal je, da potekajo v Nemčiji razprave o tem, da porabijo 4 do 
6-krat preveč energije. Zato nameravajo porabo zmanjšati. Ta 
naloga je pomembnejša od biogenetskih uvajanj. Pri operiranju s 
pipeto v gospodarstvu in minimalnem dodajanju energije, da bi bili 
uspešni, ne gre za antropocentričnost, ampak biocentričnost. 

Dejal je, da potrebujemo zakon o "odgovornosti", še posebej na 
področju raziskovalnega dela, nov odnos do narave, človekovo 
organsko vpletenost, dojemanje ekološke funkcije človeka ne biti 
nadčlovek, ampak sestavni del narave. Sedanji pojem humanosti 
je tako močno kompromitiran, da ga je treba zamenjati z novim 
izrazom. Ne iščimo velikana z majhno glavo in debelimi mišicami, 
ampak modreca, simbol izvirnega. Vprašajmo se, kje so prednosti 
majhnega in kje negativne strani. Sistematično moramo pospeše- 
vati naše prednosti in sistematično "zavirati razvoj negativnega; 
razvijati moramo visoko kulturo v sozvočju z naravo. 

Znanost in tehnologija na "zatožni klopi" ni moja iznajdba, je dejal. 
Znani filozof Hans Jonas, po poreklu Jud, je študiral matematiko 
in fiziko ter se ukvarjal z vprašanjem uspešnosti znanstvenih 
dosežkov in njihovih spodrsljajev. Na zanimiv način je razmišljal, 
kako sta znanost in tehnologija v novejšem času zanimiva vprega, 
ki jo priganja moderna ekonomija. Znanost odkriva v naravi njene 
tajne in jih posreduje tehnologiji. Tehnologija pa potem poskuša te 
iznajdbe hitro izdelati za tržišče, vse skupaj pa priganja ekonomija. 
Jonas prikazuje ta odkritja s prispodobo palice s pozitivnim in 
negativnim predznakom. Če izstopa pozitivni predznak, postane 
odkritje zelo privlačno in se hitro akceptira. Vendar se šele sčaso- 
ma pokaže, kaj to odkritje pomeni in kakšne so lahko negativne 
posledice, saj so za preverjanje potrebna dolga obdobja preizku- 
šanja. Če to prenesemo na genetiko in pogledamo, kako proces 
teče v naravi, vidimo, da se mutanti nenehno pojavljajo in izginevajo. 
Narava le-te nenehno preverja, izjemoma jih sprejme in vgradi v 
svojo celoto. V znanosti pa se nam dogaja, da pod pritiskom 
ekonomije hitimo z znanstvenimi resnicami, posledice pa so zelo 
vprašljive, lahko tudi negativne. Zato moramo raziskovalno delo 
v odnosu do narave dvigniti na višjo raven. Če bi informacije 
oziroma posebnosti narave v celoti izluščili in uporabili, ni nevar- 
nosti, da bi se zgodilo kaj negativnega. 

Eden od štirih očetov moderne informatike je v svojih knjigah 
napisal: Sedanja informatika je ladja, ki z ekspresno brzino drvi v 
ledeno goro. Informacij je preveč, znanja je preveč, modrosti pa 
premalo. To so stvari, je poudaril, o katerih moramo razmišljati. 
Izgovor, da je hrane premalo, je laž. Res pa je, da je premalo 
zdrave hrane in mnogo preveč škodljive hrane. 

Prof. dr. Janek Musek, Filozofska fakulteta, Univerza v Lju- 
bljani, je predstavil psihološke in etične perspektive genskega 
spreminjanja. Dejal je, da bi si še pred nedavnim težko predstavljali, 
da bo genetika, ena od najmlajših velikih znanosti, v kratkem 

času postavljena v perspektivo enega izmed najbolj usodnih 
oblikovalcev naše prihodnosti. 

Še dobro se spomnim časov svojega študija, je dejal, kako je bilo 
treba dopovedovati, da imata živa narava in človek gene in ka- 
sneje, da nimata teh genov samo za okras. Danes smo že precej 
daleč od tega. V perspektivi bo človek, ki je doslej užival sadove 
z drevesa spoznanja, začel uživati sadove z drevesa življenja. 

V nadaljevanju je spregovoril o biotehnologiji kot eni izmed vodilnih 
nosilk naših perspektiv, tako v pozitivnem kot negativnem pomenu 
besede, in o problemih, vprašanjih in dilemah, ki so povezani s to 
perspektivo. Ti problemi se razpenjajo med dvema poloma, od 
katerih lahko enega označimo z že uveljavljenim pojmom bioimpe- 
rializem in drugega z ravno tako uveljavljenim pojmom biodemo- 
kracija. Reševanje teh problemov v smeri biodemokracije ne gre 
brez temeljitega etičnega premisleka. Etiko lahko označimo kot 
bioetiko ali celo kot sodobno bioetiko, ki smernice, ki jih mora najti 
v človekovih vrednotah, potrebuje za samo sebe. Spregovoril je 
tudi o nekaterih glavnih psiholoških vidikih in perspektivah 
biotehnologije in sploh znanosti, ki temelji na genetiki in genomiki, 
in njenem poseganju v našo stvarnost. 

Ena izmed nosilk človekovega razvoja je biološka znanost in z 
njo tudi biološka tehnologija. Druga pomembna nosilka je 
informatika, ki je povezana z kiberznanostjo, in tretja nosilka, 
nevroznanost, je povezana z obema. Kot primer je navedel lastno 
stroko, kjer je povsem očitno, da bo v tem stoletju, ki smo ga 
pravkar začeli, psihologija zaznamovana z močnim pečatom ge- 
netike, vedenjske genetike in psihogenomike kot nevroznanosti. 

Zakaj mislim, je dejal, da bo mogoče ta drugi del še kompleksnejši 
in še bolj kompliciran? Zato, ker je na eni strani vezan na gensko 
dogajanje in gensko delovanje. Geni so zanimiv naravni pojav, ki 
tako rekoč producira nekaj, kar je veliko kompleksnejše od genov 
samih. To je človekov živčni sistem. Zavedajmo se, je dejal, da je 
odkritje genoma šele začetek raziskovanja, ki bo moralo biti 
desetletja in desetletja zelo intenzivno. Vendar pa je ta fantastična 
struktura z vsemi svojimi kombinacijami pravzaprav igrača v 
primerjavi s fantastično kombinatoriko človekovega nevronskega 
sistema, sistema 14 milijard nevronov in njihovih interakcij. 

Biotehnologija nas danes postavlja pred določene posledice, ki jih 
lahko z veliko verjetnostjo in gotovostjo slutimo, in pred posledice, 
ki jih niti še ne slutimo dobro. Dejstva so danes: genska manipu- 
lacija, genska modifikacija, genska terapija, genski inženiring. Na 
žalost so dejstvo tudi biopatenti in biopiratstvo. Lahko si 
predstavljamo nekatere posledice - zdravstvene, okoljske, eko- 
nomske, pravne, politične. Vendar pa bodo v daljni prihodnosti 
doletele človeštvo nekatere spremembe, njihovih posledic pa si 
ne moremo niti predstavljati; kaj se bo spremenilo v slogu življenja 
in kaj se bo spremenilo s podaljšanjem človekove življenjske 
dobe. Danes se nam na primer na področju človekovega 
genskega materiala in genske informacije postavlja mnogo vpra- 
šanj: Komu naj bo dostopna osebna genska informacija? Kako 
naj bo uporabljena? Kako naj se zaščiti? Kaj so sprejemljive in kaj 
manj ali pa kaj nesprejemljive oblike genskega testiranja? Kakšna 
naj bodo etična pravila genskega raziskovanja? Ali se lahko DNA 
patentira, kako, v kakšnih okoliščinah? 

Zelo veliko dilem in vprašanj v zvezi z gensko tehnologijo in 
biotehnologijo je posledica dejstva, da so opcije na obeh straneh 
visoko zastavljene. Na eni strani lahko, ne samo znanstveniki, 
ampak tudi drugi - ekonomisti, politiki - vidijo velikansko potencialno 
koristnost biotehnologije. Na drugi strani so velikanske razsežnosti 
škode ob zlorabi biotehnologije. Če se pogoji uporabe biotehno- 
logije ne bodo spremenili, je dejal, obstaja velika verjetnost za 
zlorabe. O tem pričajo tudi nekateri primeri načrtov, ki niso bili 
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uresničeni; npr. načrti korporacij, da bi z gensko spremenjenimi 
organizmi "kaznovale" nelojalno konkurenco. 

Drug sklop dilem nastaja zaradi hitrega razvoja genskih spoznanj, 
same znanosti in tudi same tehnologije, ki iz te znanosti izvira in 
se nanjo opira. Možnosti se namreč odpirajo hitreje, kot lahko o 
njih dobro presojamo. Komaj se je človek dobro začel posvečati 
enemu vprašanju, na primer genski modifikaciji organizmov, je že 
tukaj problem kloniranja in tako naprej. Možnosti poseganja, 
manipulacije in tehnološke aplikacije vseh teh spoznanj so že 
tukaj. 

Problemi se postavljajo pred vse, vključno z državo in njenimi 
pravnimi, zakonodajnimi, političnimi institucijami. Imam vtis, je dejal, 
da na tem področju - tudi ta posvet je namenjen temu, da bi se 
nekaj naredilo - vlada precejšnja pravna in politična neurejenost. 
Na tem področju so problematični zakoni in pravni precedensi, 
zakonodaja in pravo pa sta že odprla vrata za stvari, ki so zelo 
dvomljive in problematične. 

V nadaljevanju je predstavil nekaj ilustracij in obenem osvetlil 
nasprotja med bioimperializmom in biodemokracijo. Živi resursi 
so in postajajo vedno bolj dragoceni. Več kot polovica živih vrst 
živi samo na področju nerazvitega sveta in to je gotovo potencialni 
cilj bioeksploatacije. Že danes se srečujemo z biopiratstvom, s 
patentiranjem življenja. Tukaj nastopata dva velika problema. Na 
eni strani je velik problem v prepletenosti ekonomskih in znanstve- 
nih interesov. Znanost je danes bolj kot kdajkoli prej podlaga 
ekonomiji. Nekatera gospodarska področja, na primer poljedelstvo, 
farmacevtska industrija, so gotovo področja, ki vidijo velike profitne 
možnosti v razvoju biotehnologije. In znanost je mnogokrat pove- 
zana s temi interesi. Drugi problem so prenagljene sodne odločitve 
in sprejemanje zakonodaje. Spomnimo se primera Schmeiser in 
njegovega boja proti multinacionalki Monsanto. Verjetno se bodo 
tudi zakonodajni procesi začeli usmerjati v pravo smer, je menil 
dr. Musek. Kaj bi bilo potrebno, da bi se stvari razvijale v pravo 
smer? Nujna je nacionalna in mednarodnopravna zakonodajna 
ureditev področja biotehnologije. Potreben je vrednotni konsenz 
kot etični temelj, ker ne moremo pričakovati, da se bo razvila 
zakonodajna in pravna regulativa brez osnov. Te osnove pa so v 
etiki in vrednotnem sistemu. Da bi prišli do tega konsenza, je 
potreben prenovljen etični, filozofski, teološki, psihološki, pravni 
premislek. Premislek o tem, kaj dopustiti, dovoliti, prepovedati, 
kaj postaviti pod moratorij. Premislek, ki bi moral dati odgovore na 
ta vprašanja. 

Etika temelji na nekih določenih smernicah. Te smernice so člove- 
kove vrednote. Katere vrednote naj bodo kažipot bioetiki? To je 
prvo pomembno vprašanje. Druga stvar je povezana s pojavom, 
ki ga poznamo tudi na mnogih drugih področjih, in sicer obstoj 
konflikta, na primer med vrednotama narava in zdravje, vera in 
zdravje, nadalje individualne in skupinske pravice nasproti splo- 
šnega, občega dobrega. Se lahko poenotimo v naših vrednotnih 
hierarhijah, da bodo ti konflikti rešljivi, se je vprašal. Pri etičnih 
vidikih je izjemno pomembno poznavanje posledic tistega ravnanja, 
ki ga etično ocenjujemo. Brez poznavanja teh posledic ne moremo 
dati dobre etične ocene in vrednostno presoditi tega ravnanja. 

Za biotehnologije so izjemno pomembne naslednje vrednote: 
življenje, narava in sonaravnost, zdravje, varnost, znanje, svobo- 
da, pravičnost in tudi življenjski in duhovni smisel. Glede na to, da 
gre za velike izzive, ne samo biotehnologije, ampak tudi drugih 
posegov v okolje, bo verjetno treba nekatere klasično postavljene 
vrednotne prioritete postaviti na novo. Poznavanje posledic in 
etična presoja je nekaj izjemno pomembnega, ker brez tega 
mnogokrat ne moremo dati ocene, ali je neko ravnanje etično ali 
ni. Za svoja ravnanja naj bi se res odločali na podlagi vrednotne in 
moralno etične presoje. Ampak za to potrebujemo predvidevanje 
in poznavanje posledic našega ravnanja. Če tega ni, je poudaril, 

potem bomo težko presodili svoje ravnanje z vidika etike. Posledice 
so mnogokrat ključni element etične presoje. Šele na podlagi 
poznavanja posledic lahko svoje vrednotne in etične ocene 
apliciramo na ravnanje in se nato odločamo. Menil je, da je edina 
možnost moratorij, če posledice niso jasne; kadar lahko 
domnevamo, da so te posledice lahko zelo kritične in kadar ne 
moremo z nobeno gotovostjo zavrniti možnosti, da bi lahko bile 
kritične. 

Psihološke probleme v zvezi z biotehnologijo bi lahko razdelili na 
nekaj skupin. Eni so vsakdanji problemi, ki so bolj stvar časa in jih 
bo pozdravil čas. Premajhno poznavanje problematike je danes 
na področju hitro razvijajočih se znanosti in tehnologij splošen 
pojav. Biotehnološka neizobraženost je samo ena v vrsti mnogih 
tovrstnih neizobraženosti. Razen najožjih strokovnjakov so tudi 
strokovnjaki s širših in sorodnih področij, pa tudi sicer večina 
ljudi, premalo obveščeni in izobraženi. Kadar gre za politične 
odločitve, odloča v nekem smislu večina. Spraševal se je, kaj če 
prevladujejo neustrezni predsodki in napačna mnenja. Zamislili bi 
se, če bi na primer gledali rezultate anket različnih segmentov 
populacije v zvezi z biopatentiranjem. Nekateri izstopajo po svoji 
kritični oceni, velikemu deležu populacije pa se to ne zdi prav nič 
problematično in kritično. 

Druga stvar so, poleg samega nepoznavanja, napačne predstave 
in predsodki o rizičnosti in nerizičnosti biotehnologije. Mirno lahko 
rečemo, je poudaril, da nekega oblikovanega glasu javnosti, za 
katerega bi veljalo, da stvar tehtno presoja, sploh ni in ga verjetno 
še nekaj časa ne bo. Tako imenovani ljudski glas je neobveščen 
in neosveščen. Medijski glas, ki je izjemno močan, je običajno 
pod vplivom interesov, je nevtralen ali neopredeljen. Ali pa nastopa 
tako, da se njegovi učinki medsebojno izničujejo. Zato je strokovni 
glas še kako potreben in zelo pomemben. Vemo pa, da so med 
strokovnjaki nasprotna mnenja zato je treba prisluhniti eni in drugi 
strani. Menil je, da gre v tem primeru za razrešitev konflikta, ki se 
mora zgoditi najprej v sferi znanosti, potem pa v sferi interakcije 
med znanostjo in politiko. Ta razrešitev konflikta mora biti v korist 
temeljnih vrednot, ki naj bodo podlaga naši bioetični presoji in 
potem tudi pravni in zakonodajni regulativi. 

Druga velika skupina psiholoških aspektov biotehnologije je pove- 
zana s potencialno velikanskimi spremembami v načinu življenja. 
Tu gre za take spremembe, ki bodo verjetno do temeljev spreme- 
nile človekovo družbo in njen način eksistence. Z gensko mani- 
pulacijo bo borba proti starosti in staranju postala v kratkem času 
zelo uspešna. Take spremembe bodo družbo in okolje spremenile 
do te mere, da lahko komaj slutimo psihološke posledice. 

V tej situaciji verjetno ne moremo prisegati samo na inteligentne 
rešitve, ampak kot smo tukaj že slišali, je dejal, na modre rešitve. 
Modrost ni samo inteligentnost. Inteligentnost je sposobnost 
reševanja problemov. Modrost je sposobnost ugotoviti, katere 
probleme je treba reševati, je zaključil. 

Prof. dr. Ivan Kreft, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljublja- 
ni, je dejal, da moramo pri lastnostih organizmov in kakovosti 
hrane iz gensko spremenjenih (ter tudi "gensko nespremenje- 
nih")rastlin upoštevati genotip kot celoto dednih zasnov organi- 
zmov in genom kot celoto genov na kromosomih. V obeh primerih 
gre za celoto genov in ne za aritmetično vsoto vplivov dednih 
dejavnikov. V celicah sta dva tipa dednih zasnov, ene so določene 
z DNK, to je digitalni zapis, poleg teh pa so tudi snovi citoplazme, 
kar bolj ustreza analognemu zapisu. Danes je moderen digitalen 
pristop, ki omogoča bogastvo informacij, bogastvo razlik infor- 
macij. Res so spremembe lastnosti organizmov, kijih najpogosteje 
opažamo, posledica sprememb v digitalnem delu; to je pri 
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informacijah, zapisanih z DNK. Pri posegih v dednino celic pa ne 
smemo pozabiti, da celica ni sestavljena samo iz tega dela, ampak 
tudi iz navidezno bolj statičnega dela, citoplazme, ki je tudi osnova 
življenja in morda, to je stvar presoje in pogledov, celo prvotnejša 
oblika življenja, kot pa bolj spreminjajoči se digitalni del. 

Dolgo časa je v genetiki veljala teorija, da posamezne dedne 
zasnove (geni) določajo ustrezne lastnosti, in obratno, da je vsak 
znak organizma določen z neko dedno zasnovo. To je klasična 
genetika, kot jo je zasnoval že Gregor Mendel. Kasneje se je 
pokazalo, da tak predvidljiv linearen pogled nikakor ne zdrži kritike, 
saj smo ugotovili, je dejal, da nek gen lahko vpliva na mnogo 
različnih informacij. Med drugim lahko nek gen daje informacije za 
več različnih proteinov; to je odvisno od tega, kako se pod vplivom 
konkretnih razmer v organizmih in celicah bere genska informacija, 
informacija določenega gena. Že če gledamo organizme statično, 
vemo, da imamo tudi poligene, ko več genov vpliva na neko 
lastnost, in pleiotropne lastnosti, ko en gen določa več različnih 
lastnosti. Sprememba nekega gena lahko torej vpliva na 
spremembo več lastnosti organizma. Treba pa je to gledati tudi 
dinamično, ker se med življenjem organizma uravnava delovanje 
genov, vendar ne samo na osnovnem nivoju, saj je pri mnogoce- 
ličnih organizmih več plasti uravnavanja delovanja genov. Potek 
uravnavanja delovanja tekom osebkovega razvoja imenujemo 
epigenetski razvoj. Nekaj časa delujejo eni, kasneje drugi geni. 

V nadaljevanju je spregovoril o koevoluciji. Koevolucija je sorazvoj; 
že znotraj organizma imamo sorazvoj. Ena novejših ugotovitev 
je, da mutacija, sprememba enega gena, lahko povzroči navi- 
dezno mutacijo drugega gena. Ta drugi gen je mutiral morda že 
pred 10, 20, 30 generacijami in ta mutacija se deduje, vendar se 
ne more izražati, zaradi vpliva tako imenovanih nadzornih ali 
gardedamskih (chaperon) genov, ki omogočajo nadzor, kako se 
bodo beljakovine oblikovale. Pod vplivom mutacije nekega gena 
bi se oblikovala nekoliko deformirana beljakovina, vendar ne bo 
deformirana, ker druga beljakovina, ki jo omogoči nadzorni gen, 
povzroči, da se beljakovina prvega gena normalno oblikuje, kljub 
temu, da je prišlo do mutacije gena nadzorovane beljakovine. Ko 
pa gen nadzorne beljakovine (chaperon) mutira, ni več učinko- 
vitega nadzora nad oblikovanjem beljakovine in pokazala se bo 
mutacija, ki se je dejansko na novo pojavila že na primer pred 10 
ali 20 generacijami. 

Predvsem pa koevolucija vpliva na sopogojenost genov pri 
različnih organizmih, na primer pri rastlinah na eni strani ter na 
drugi strani pri živalih in ljudeh, ki uživajo rastline. Rastline se 
branijo tako, da tvorijo snovi, ki škodijo organizmom, ki bi jih lahko 
pojedli. To je genetsko pogojeno. Proti potencialno škodljivim 
snovem, ki so v hrani že stoletja in tisočletja, smo razvili genetsko 
pogojeno nevtralizacijo. Tako na primer v slini ljudi ni samo amilaza 
(encim, ki omogoča, da se začne razgrajevati škrob), večina 
beljakovin sline je takih, da nevtralizirajo nekatere od potencialno 
škodljivih snovi naše hrane, na primer tanine. Pred nekaj leti smo 
tudi v Ljubljani proučevali genetsko pogojen polimorfizem beljakovin 
sline. Med ljudmi so genetske razlike pri reagiranju na snovi hrane, 
nekateri smo manj, drugi pa bolj občutljivi ali celo alergični na 
nekatere snovi rastlin. Tudi tukaj gre za koevolucijo, ki vodi k 
temu, da je neka hrana za posameznike škodljiva, za druge pa 
ne. Pred sto in tisoč generacijami marsikdo ni preživel, ker je bil 
preobčutljiv na določeno hrano. V geografskem območju, kjer se 
neka hrana uporablja že tisočletja, je tako sčasoma nastala 
razmeroma nižja pogostost preobčutljivosti na to hrano, saj v 
preteklih časih ljudje, ki so bili genetsko preobčutljivi na osnovno 
hrano, niso mogli preživeti. Na isto hrano pa je genetsko pogojena 
občutljivost bolj pogosta v drugih območjih, kjer ta hrana v 
preteklosti ni bila običajna. Na primer, tropski sadeži ali oreški so 
v domačih krajih za veliko večino ljudi, katerih predniki so živeli 
od teh sadežev, neškodljivi. Če pa take sadeže ali oreške 
pripeljemo v Evropo - tako imenovana nova hrana - je tu znaten 

odstotek ljudi, ki so preobčutljivi. Tako ima na primer v Evropi 1 do 
2 odstotka ljudi genetsko pogojeno preobčutljivost na gluten 
(pšenične beljakovine), saj naši predniki nikoli prej niso jedli tako 
enostranske hrane iz bele pšenične moke kot zadnja desetletja. 
To lahko velja tudi za vsako drugo "novo hrano", ne glede na to, 
na kakšen način je pridobljena; ali je v naše kraje prinesena iz 
eksotičnih krajev ali pa je prinesen samo nek gen. Kar je v evoluciji 
nastajalo tisočletja, ne moremo nadoknaditi v razmeroma kratkem 
času. Zato moramo biti pri vsej "novi hrani" posebej previdni, ne 
glede na to, če je pridobljena biotehnološko z genskim spreminja- 
njem aii s konvencionalnim žlahtnjenjem. Na oba načina lahko 
dobimo v hrano snovi, ki so lahko ne samo strupene (kar se da 
sicer razmeroma hitro in zanesljivo ugotoviti), ampak imajo lahko 
tudi rakotvorne in celo mutagene učinke, ki se jih da zanesljivo 
preveriti in ugotoviti šele z dolgotrajnejšimi raziskavami. Ugotav- 
ljanje strupenega solanina ter mutagenega in rakotvornega akrila- 
mida v hrani iz krompirja (gensko modificiranega ali nemodifi- 
ciranega) sta aktualna primera. 

V nadaljevanju je opozoril še na dva konkretna primera genskega 
spreminjanja ter na posledice, ki niso bile v celoti predvidljive. Eno 
je primer spreminjanja na "konvencionalen" način, in sicer z 
žlahtnjenjem za visokolizinski ječmen (lizin je aminokislina, ki je v 
hrani često primanjkuje). V nekem etiopskem ječmenu so odkrili 
gen za visoko vsebnost lizina. Iz tega ječmena so poskušali gen 
prenesti v evropski ječmen, da bi se povečala vsebnost lizina. 
Vendar se je to izkazalo za praktično nemogoče, ker se je s 
klasičnim križanjem istočasno preneslo veliko genov, ki niso 
spadali v evropske visokorodne ječmene. Zato so poskusili tudi z 
geni, ki so na novo nastali, z mutacijami, izzvanimi z ionizirnimi 
žarki. Na začetku 70. let so bile mutacije izredno moderne in so 
veliko obetale, kot so sploh atomski energiji v času prve večje 
energetske krize pripisovali velik pomen. Tako je veliko obetal 
nek mutiran gen pri ječmenu. Sprva se je naivno pričakovalo, da 
bo to rešilo vrsto problemov v deželah, kjer se ječmen uporablja 
za krmo ali za prehrano ljudi. Vendar se je postopoma ugotavljalo, 
da en sam gen vpliva na celo vrsto lastnosti. Sele po tridesetih 
letih je uspelo na Danskem usmeriti vse lastnosti na tak način, da 
ima nova registrirana sorta vse želene lastnosti. 

Druga zgodba o težavah pri doseganju načrtovanega je transgen, 
gensko spremenjen "zlati" riž. Ta riž je rumenkasto obarvan in naj 
bi omogočil oskrbo organizma z vitaminom A, ki preprečuje slepoto 
pri ljudeh, zlasti pri otrocih. Prvi rezultati so bili res obetavni, kmalu 
pa se je pokazalo kar nekaj problemov. Med drugim bi bilo treba 
dnevno pojesti nekaj kilogramov tega riža, da bi organizem prejel 
dovolj vitamina A. Da bi se omogočila dostopnost vitamina, bi bilo 
treba istočasno jesti tudi dovolj maščob. Če bi se obrok zlatega 
riža začinil z oljem v taki količini, kot je priporočeno v Evropi - to 
je približno 30 % kalorij iz maščob - bi bil ta vitamin za organizem 
dostopen. Ker pa gre za otroke v revnih krajih, ostane vitamin A 
zanje praktično nedostopen. Raziskave se nadaljujejo in sedaj 
skušajo z žlahtnjenjem povečati kalček in v njem količino olja. Ko 
bi bilo olje v kalčku, riža ne bi smeli polirati, samo luščiti. Povedati 
pa seveda moramo, da je do pomanjkanja vitamina A prišlo ravno 
zaradi nekritičnega uvajanja sodobne tehnologije, intenzivne 
uporabe mineralnih gnojil, herbicidov pa tudi hladne vode iz 
akumulacij hidroelektrarn pri pridelovanju riža, saj je vse skupaj 
onemogočilo tradicionalno pridelovanje z vitamini, beljakovinami 
in maščobami bogatih vrtnin in stročnic na robovih riževih polj. 

Za zaključek je navedel komentarje s Filipinov. Zlati riž ima dva 
pola. V Švici, kjer so si z velikim navdušenjem prizadevali za 
požlahtnitev transgenega "zlatega" riža, ki ga sicer še ni nikjer v 
široki uporabi, je le ena stran te zgodbe. Sicer pa tako za prednosti 
kot za pomanjkljivosti novih metod velja, da ni vse zlato, kar se 
sveti; oziroma, kot pravi nek kitajski pregovor, da nobena stvar ni 
točno taka, kot izgleda. To velja za vse plati, je dejal, bodisi če 
gledamo z ekološke plati na sodobno biotehnologijo, bodisi s 
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stališča sodobne biotehnologije na pomen in praktičen učinek 
rezultatov. Danes dopoldne, je dejal, sem bil zelo vesel in prijetno 
presenečen nad strpno razpravo na seminarju, ki gaje organizirala 
Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Nacionalnim 
biološkim inštitutom. Upam, je zaključil, da bodo tudi v bodoče 
naše razprave tako strpne in stvarne. 

Mitja Fajdiga je govoril tudi v imenu podpisnikov mednarodne 
peticije, ki jo širi v Sloveniji in s katero si prizadeva za ohranitev 
ekološkega pridelovanja osnovnih živil oziroma proti njihovemu 
genskemu spreminjanju. Peticijo je podpisalo 1.500 ljudi; priznam, 
je dejal, da število ni veliko, vendar je treba vedeti, da nevarnost 
gensko spremenjene hrane v Sloveniji ni znana, ker posledic še 
nismo izkusili. Zdravstvene posledice bodo znane čez določeno 
obdobje, ko jih bodo začeli ugotavljati zdravniki. 

V glavnem se javnost ne zaveda te nevarnosti, čeprav se je v 
zavest ljudi že vsidralo spoznanje o možni hudi okoljevarstveni 
škodi, če se bodo GSO sproščali v okolje. Dejansko bo to 
onesnaževanje okolja, je poudaril in v nadaljevanju predstavil 
zdravstveno nevarnost gensko spremenjene hrane. Proti tej 
nevarnosti se bori s to peticijo. V parlamentu čaka na parlamen- 
tarno obravnavo zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi 
organizmi; zakon naj bi po pričakovanjih določal tudi sprejemanje 
drugih predpisov o ravnanju na tem področju. Morda je to ena 
zadnjih prilik, da se pogleda še zdravstveni vidik gensko spre- 
menjene hrane, da se javnost širše seznani s to nevarnostjo, da 
se tudi bolj kompetentno ali bolj prepričljivo pogovarja z znanstve- 
niki oziroma presoja njihovo zagovarjanje gensko spremenjene 
hrane. 

V nadaljevanju se je osredotočil na dve obvestili, ki sta bili na voljo 
udeležencem posveta. Eno je obvestilo za javnost - zdravstvena 
varnost gensko spremenjenih živil, drugo obvestilo pa obravnava 
riž Liberty Link - riž za človekovo prehrano, ki je odporen na 
herbicid glufosinat. Gre za mednarodno neodvisno raziskavo, ki 
je poskušala dognati, kaj bo gensko spremenjeni riž, v tem primeru 
Liberiy Link, povzročil v primeru uživanja. Če boste na hitro 
preleteli zapis o zdravstveni škodljivosti oziroma teratogenosti 
glufosinata, se boste mogoče malo zgrozili, je opozoril. Podobno 
velja za gensko spremenjeno Roundup Ready ogrščico, sojo ali 
druge gensko spremenjene poljščine. Slišali ste tudi že za 
alergenost gensko spremenjene Bt-koruze, ki sama tvori herbicid 
Bacillus thurengiensis. Ugotovilo se je, da je ta koruza lahko zelo 
alergena, tudi za človeka, in se v Evropi ni začela prodajati. 

Dejstva o gensko spremenjenih poljščinah so znana naši stro- 
kovni javnosti. Jaz ne verjamem, je poudaril, da tega ne sadijo po 
svetu, vendar o tem se ne govori. Stroka pozna spornost gensko 
spremenjenih poljščin, vendar o tem preračunljivo molči. 

Opozoril je na februarsko obvestilo - zdravstvena nevarnost 
gensko spremenjenih živil - ki govori o urejenem stopnjevanju 
obolelosti, če se človek prehranjuje napačno (to velja za prehra- 
njevanje z običajnimi živili). Sedem stopenj obolelosti so zelo dober 
pripomoček za razumevanje, kaj se nam obeta, če se bomo 
trajno prehranjevali z'gensko spremenjenimi živili. Glavni vzrok 
pojava in razvoja obolelosti so neprimerne življenjske navade, 
znotraj teh pa prehranske. Torej je hrana najmočnejše zdravilo, 
pa tudi nezdravilo. 

Vsak dan zaužijemo kilogram ali več zgoščene energije s svojimi 
sestavinami, ki se vsrkajo v kri, raznašajo po telesu in mu omo- 
gočajo, da tvori celice, tkiva, organe ter da ga obnavlja. Vsako 
živilo ima tudi svojo lastno energijo in te energijske kakovosti živil 
naša uradna medicina ne priznava oziroma še ne pozna. Poznajo 
pa jo vsa tradicionalna oziroma alternativna zdravilstva; tudi sedem 
stopenj obolelosti pozna to energijsko kakovost živil. 

Gensko spremenjeno hrano in sedem stopenj obolelosti lahko 
povežemo. Gensko spremenjena živila so kemijsko oporečna. O 
tem se lahko prepričamo iz zapisa o teratogenosti riža Liberty 
Link, Roundup Ready poljščin, Bt-koruze in še drugih gensko 
spremenjenih poljščin, ki so odporne na herbicide in pesticide. 
Drugo je vprašljivost njihove energijske zdravilnosti. Sedaj se 
živila uporabljajo še kot zdravilna. 

Opozoril je, da bo gensko spremenjena hrana povzročala dege- 
neriranje, izrojevanje našega zdravja. Zahodna medicina teh 
sedem stopenj obolelosti ne priznava oziroma jih noče poznati. 
Zato vas pozivam, je poudaril, da sami preberete to obvestilo in 
se zamislite nad peto in šesto stopnjo obolelosti, kjer se pojavlja 
izrojevanje oziroma degeneriranje zdravja. In potem lahko še 
premislimo o sedmi stopnji obolelosti - prevzetnost, ki je najvišja 
stopnja telesno in umsko-duševne obolelosti in najbolj razširjena 
bolezen današnjega človeka. 

Dejal je, da bo mogoče zbral 2, 5 ali 10 tisoč podpisov, pa vendar 
to še ne bo dovolj, da bi razpisali referendum, kar bi bilo edino 
verodostojno merilo oziroma izraz volje vse javnosti. Verjamem, 
da bi se javnost na ta način bolje seznanila s temi težavami 
oziroma s tem vprašanjem. 

Ker bodo poslanci v državnem zboru v kratkem obravnavali in 
sprejemali zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, 
bodo upoštevali zahteve znanosti, znanstvenega lobija, industrije 
in kapitala. Morda bodo poslušali tudi svojo vest in ravnali po 
dejstvih in omenjenih obvestilih, je dejal. Ostane mi, je nadaljeval, 
nič drugega kot vljudna prošnja poslancem - če jim je mar za 
zdravje državljanov Slovenije in prihodnost svojih otrok - naj 
obvarujejo okolje pred onesnaževanjem z gensko spremenjenimi 
organizmi, naše zdravje pa pred izrojevanjem zaradi uživanja 
gensko spremenjene hrane. Sprejmejo naj take zakone, ki bodo 
prepovedovali sproščanje GSO v okolje in spodbujali ekološko 
kmetijstvo ter predpisovali označevanje gensko spremenjenih 
živil, da bo lahko vsak izbral bolj zdravo hrano in sam skrbel za 
svoje zdravje. Ob koncu je dejal, da bo o peticiji in zbranih podpisih 
obvestil vse poslance državnega zbora. 

Prof.dr. Branka Javornik, Biotehniška fakulteta, Univerza v 
Ljubljani, je predstavila gensko spremenjene rastline v kmetijski 
pridelavi, in sicer trenutno stanje pridelovanja oziroma uporabe 
gensko spremenjenih rastlin v svetovni rastlinski proizvodnji. 
Kdorkoli se ukvarja s kmetijstvom, je kmet ali pa je mogoče na 
agronomskem oddelku, ve, da je pri pridelovanju rastlin stalno 
prisotna potreba po novih sortah. Današanje zahteve za takšne 
sorte so zelo visoke. Ne samo za pridobivanje velikega pridelka, 
pač pa za žlahtnjenje, to se pravi vzgojo novih sort, usmerjenost 
k izboljšani sorti pridelkov, poleg tega pa je treba zavestno varovati 
okolje in še kaj zaslužiti. Ob tako zahtevni nalogi, ki jo imajo 
žlahtnitelji, so nova znanja in tehnologije za doseganje teh ciljev 
zelo dobrodošle. Taka nova tehnologija je tako imenovano mole- 
kularno žlahtnjenje rastlin, ki je danes v bistvu rutinska metoda 
žlahtnjenja in je široko sprejeta, čeprav vzbuja veliko dvomov in 
pomislekov. 

V nadaljevanju je spregovorila o razvoju gensko spremenjenih 
rastlin. Leta 1970 se je kloniral prvi bakterijski gen in leta 1983 je 
uspel prvi vnos tega gena v rastlino (tobak). To se pravi, je dejala, 
leta 1970 so se v bistvu začele molekularna genetika, molekularna 
biologija in genske manipulacije. Leta 1983 pa se je zgodila prva 
transformacija rastlin. Razvoj vzgoje gensko spremenjenih rastlin 
se je potem postopoma nadaljeval. Leta 1986 je bil izveden prvi 
poljski poskus. Poudarila je, da je to pomembno, ker je bil to prvi 
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iznos gensko spremenjenega organizma oziroma gensko spre- 
menjene rastline v okolje. Leto 1992 se na neki način šteje kot 
začetek prve tržne pridelave in prodaje transgene industrijske 
rastline, tobaka na Kitajskem, čeprav so ga potem opustili. Leta 
1994 so v Ameriki odobrili prvo gensko spremenjeno rastlino za 
prehrano človeka. To je bil paradižnik FlavrSavr, ki počasneje 
gnije in zato zdrži več transporta. V tem obdobju, danes je tega že 
več kot 20 let, je v rastlinski genetiki in rastlinski biotehnologiji 
prisoten zelo močan obseg temeljnih raziskav, s katerimi se 
poskušajo obrazložiti pojavi, ki se nam kažejo v življenju. 

Pri sami uporabi gensko spremenjenih rastlin in gensko spreme- 
njenih organizmov se moramo tudi zavedati, je dejala, da je bila 
od leta 1970 naprej vseskozi prisotna skrb glede uporabe gensko 
spremenjenih organizmov, zato so se vzporedno z razvojem 
znanosti vzpostavljali pravni predpisi in izvajale obsežne razi- 
skave. Vedeti moramo, je poudarila, da velja mednarodni dogovor, 
ki je realiziran v nacionalnih zakonodajah, da lahko pride gensko 
spremenjen organizem v splošno uporabo šele takrat, ko za to 
pridobi dovoljenje. Obstajajo posebni regulatorni sistemi in me- 
hanizmi za pridobitev dovoljenj. Predpisi naj bi zagotavljali, da 
gensko spremenjeni organizmi ne bodo škodili človekovemu 
zdravju ali okolju. 

Leta 1996 je bilo 2,8 milijona ha kmetijskih površin posejanih z 
gensko spremenjenimi rastlinami, leta 2001 pa je v svetu posajenih 
že 52,6 milijona ha kmetijskih površin. In kakšen je delež gensko 
spremenjenih rastlin v svetovni pridelavi. Najbolj razširjene so 
samo štiri gensko spremenjen^ rastline oziroma rastlinske vrste: 
soja (46 %), oljna ogrščica (11 %), bombaž (20 %) in koruza (7 
%). Ocena je, da to skupaj predstavlja približno 19 % vseh 
kmetijskih površin. Opozorila je, da kadar govorimo o gensko 
spremenjenih rastlinah, ne smemo govoriti na splošno, ampak 
moramo biti bolj konkretni. Navedla je primer gensko spremenjene 
soje z odpornostjo proti herbicidu in tudi kateremu herbicidu. 

Med glavne pridelovalke gensko spremenjenih rastlin spadajo 
ZDA, Argentina, Kanada, v zadnjem obdobju - od leta 1999 naprej 
- tudi Kitajska. V Avstraliji, Južni Afriki, Mehiki, Bolgariji, Urugvaju, 
Romuniji in Španiji so površine, zasejane z gensko spremenjenimi 
rastlinami, manjše. Kitajska je od leta 1999 začela širiti površine z 
gensko spremenjenimi rastlinami. Tak primer je Bt-bombaž z 
odpornostjo proti insektu. Kakšni so njihovi rezultati po dvoletnem 
pridelovanju tega bombaža, ki je zasejan na približno 1,5 milijona 
ha površin? Ocenjujemo, je dejala, da so stroški pridelovanja 
manjši za 28 %, predvsem na račun manjše uporabe insekticidov, 
saj je ta bombaž odporen proti žuželkam, škodljivcem. Po 
nekaterih ocenah so zmanjšali škropljenje za 13-krat. Poleg tega 
je pri tovrstnem bombažu veliko manj zastrupitev kmetov z 
insekticldi. 

Drugi primer je Indija, ki se je ravnokar odločila za pridelovanje 
gensko spremenjenega bombaža. Po podatkih iz peticije indijskih 
farmarjev - iz območja, kjer pridelujejo bombaž - ima Indija približno 
25 % svetovnih površin, posejanih z bombažem, njen pridelek je 
pa le 12,3 %. Pridelek je bil nizek predvsem zaradi škodljivcev, 
saj tudi uporaba insekticidov vedno ne pomaga. Leta 1998 so 
začeli poljske poskuse z gensko spremenjenim bombažem. 
Podatki so pokazali, da se jim lahko pridelek poveča približno za 
enkrat, predvsem se jim zmanjša cena pridelave. Mislim, je dejala, 
da so poljske poskuse začeli že prej, vendar od leta 1998 na 
večjih površinah, prav tako pa je od tega leta dalje potekala izjemno 
intenzivna razprava, ali uvesti Bt-bombaž v tržno pridelavo ali ne. 

Opozorila je na zanimiv podatek, da je zaradi uvajanja gensko 
spremenjenega bombaža (Bt-bombaža) poraba oziroma prodaja 
konkretnih insekticidov padla za okrog 3 % v svetovnem merilu. 

V nadaljevanju je predstavila, katere rastline in kateri genski 

elementi so vneseni in dovoljeni v posameznih državah sveta. 
Največ je bombaža, koruze, oljne ogrščice in soje. Od leta 1994 
do danes je bilo v različnih državah po svetu odobrenih 85 različnih 
genov; po zadnjih podatkih so na Kitajskem dodatno odobrili še 
31 genskih elementov. Kljub tej veliki številki danes prevladuje v 
tržni pridelavi predvsem odpornost proti herbicidu, sledi ji odpornost 
proti insektom. 

Kljub precejšnjemu številu genskih sprememb, ki so v 
preizkušanju, pa jih je v tržni pridelavi izjemno malo - nekaj genov, 
kar je verjetno sprejemljivo oziroma dobro za postopno uvajanje. 
Najbolj uspešen gen, kot pravi prof. dr. Javornikova, je Roundup 
Ready soja. Ni se strinjala s predgovornikom, da gre za teratogeno 
poljščino, ker za to ni dokazov, vsaj v državah, ki so odobrile 
uporabo te soje. Soja s tem genom je odobrena za različne namene 
v Argentini, Avstraliji, Braziliji, državah Evropske unije, na 
Japonskem, Južni Afriki, Kanadi, Koreji, Mehiki, Rusiji, Švici, 
Urugvaju in ZDA. Zelo jasno je, kako je sestavljen ta gen in kakšne 
so njegove lastnosti. 

V nadaljevanju je dejala, da je situacija v Evropi nekoliko drugačna. 
Evropa je glede uporabe gensko spremenjenih rastlin zadržana, 
ni pa zadržana glede preizkušanja in poljskih poskusov. Po 
podatkih - od leta 1986 do 2000 - je bilo v Evropi izdanih 1761 
dovoljenj za poskuse z gensko spremenjenimi rastlinami. Največ 
poljskih poskusov se izvaja v Franciji, sledijo Italija, Velika Britanija, 
Španija, Belgija, Danska. Kaj pa se preizkuša v Evropi? Geni, ki 
se preizkušajo v različnih rastlinah, so seveda zelo različni. Med 
njimi je pogosta toleranca proti herbicidom, tudi Bt-geni (odpornost 
proti insektom) in še veliko drugih genov, ki pogojujejo različne 
lastnosti. Med rastlinami so najbolj pogoste koruza, oljna ogrščica, 
krompir, sladkorna pesa. Pri krompirju se preučuje predvsem 
možnost spreminjanja sestave škroba za različne namene; pri 
tem so najuspešnejše skandinavske države. Pri sladkorni pesi 
se preizkušajo različne odpornosti. V Evropi je bilo v poskuse 
zajetih 72 rastlinskih vrst. 

V zvezi s proizvodi, ki so bili v Evropi odobreni za širšo uporabo, 
je dejala, je eno raziskava sama, ki je v laboratoriju, drugo pa je 
poljski poskus, ki vključuje samo preizkušanje spremenjene 
lastnosti za določene sorte. Dejala je, da je zelo težko najti jasno 
informacijo o gensko spremenjenih proizvodih v Evropski uniji. Po 
starih smernicah (direktiva 90/220/EC), ki še veljajo do oktobra 
letos, je bilo registriranih 18 različnih gensko spremenjenih 
proizvodov. Od tega tri vakcine (predvsem za steklino), trije 
nageljni (sprememba barve), štiri koruze (od tega je ena dovoljena 
za prehrano ljudi), ena soja, ki je dovoljena za prehrano ljudi, ena 
cikorija in štiri oljne ogrščice. Ostale gensko spremenjene rastline 
so zaenkrat namenjene predvsem za žlahtniteljske namene. Poleg 
teh 18 proizvodov pa je v tako imenovanem procesu avtorizacije 
še dodatnih 12 proizvodov, ki sodijo pod direktivo 90/220/EC. 
Treba je namreč vedeti, je dejala, da se je direktiva začela 
spreminjati leta 1998 in da je bil takrat sprejet neformalni moratorij 
na iztrošanje gensko spremenjenih rastlin v Evropi. Nove 
smernice začnejo veljati 15. oktobra 2002; so veliko ostrejše kot 
predhodne in glede nanje se bodo začeli registrirati proizvodi, ali 
pa tudi ne. 

Omenila je, da je v zadnjem obdobju evropska politika naklonjena 
biotehnologiji oziroma ima biotehnologija precejšnjo politično 
podporo. Do tega je verjetno prišlo zaradi tega, ker Evropa na 
celotnem biotehnološkem področju zelo zaostaja za drugimi, na 
primer Ameriko, in s tem izgublja konkurenčnost. Poudarila je, da 
v Evropi potekajo številne raziskave o varni uporabi GSO. Pred 
kratkim so v Evropski uniji izdali kompilacijo vseh raziskav, ki so 
potekale na področju biološke varnosti. V raziskavah, ki potekajo 
že 15 let, je v 81 projektih sodelovalo 400 znanstvenikov; porabili 
so 70 milijonov evrov. Rezultati, dostopni na internetu, so lahko 
zelo poučni, saj obravnavajo marsikatero vprašanje, ki si ga včasih 
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zastavimo, pa nanj ne znamo odgovoriti. Seveda, je nadaljevala, 
odgovorov na vsa vprašanja nimamo in jih še dolgo ne bomo 
imeli. 

Razumeti moramo in se odločiti, da stvari na neki način sprejmemo 
in potem z njimi tudi živimo, je poudarila in dejala, da se v obdobju 
zelene revolucije - ko so pridelki koruze, pšenice, riža in soje 
precej porasli - kmetijske površine niso bistveno povečale. Če v 
tem obdobju ne bi povečali količine pridelkov, bi verjetno bilo treba 
povečati obseg kmetijskih površin ali pa zmanjšati nataliteto. K 
povečanju pridelkov so največ prispevali geni za rast, na primer 
pri pšenici, ki so omogočili vse te tehnologije, vključno s pretiranim 
gnojenjem in škropljenjem. Ti geni so se potem križali v vse 
pšenice, ki so danes v svetu. Ta gen, ki izvira iz Japonske, je bil 
najden v divjih pšenicah in se je potem postopoma križal. Vendar 
o sami strukturi gena nismo vedeli popolnoma nič, je dejala in 
dodala, da je bila v tem primeru uporabljena zelo dobra Mendelova 
genetika. Rezultat teh genov je bil porast pridelka in tudi 
zadovoljstvo, vsaj tistih, ki niso bili lačni, pa mogoče tudi gozdarjev, 
saj ni bilo treba posekati gozdov za sejanje pšenice. Leta 2000 so 
končno odkrili molekularno strukturo tega gena, tako da je zdaj 
dobro znana njegova funkcija oziroma kako deluje. To pomeni, da 
na določeni stopnji nekega znanja lahko delamo in tehtamo oziroma 
vsaj moramo tehtati, kaj je koristno in kaj je slabo. Seveda pa 
znanje napreduje in zato odkrivamo nove stvari. 

Genomski projekti nam dajejo nove informacije, s katerimi si lahko 
zelo veliko pomagamo pri vprašanjih samega življenja ali pa pri 
aplikacijah, tudi v kmetijstvu. V zvezi z omenjeno genomiko je 
menila, da bodo orodja raziskovanja ogromno prispevala k iskanju 
odgovorov na marsikatero vprašanje. Biotehnologija je stvar spre- 
jemljivosti, ki se je moramo lotimo na takšen ali drugačen način. 
Eno je, koliko jo razumemo in koliko smo kot družba pripravljeni 
sprejeti posamezne potencialne koristi, drugo pa je, ali ima vlada 
ambicije oziroma je motivirana pri obravnavanju tega tehnološkega 
vprašanja. Ne smemo pa pozabiti na lastno kreativnost in tako 
vsestransko prispevati k varni uporabi biotehnologije, je še dodala. 

Prof. dr. Maja Ravnikar, Nacionalni inštitut za biologijo, se je 
strinjala s predgovorniki, ki so poudarjali, da je poznavanje te 
problematike zelo slabo. Dejala je, da se je udeležila več razprav, 
ki so potekale na to temo, in velikokrat se je pojavljalo vprašanje 
o kontroli gensko spremenjenih rastlin, tako v Sloveniji kot drugih 
državah. V nadaljevanju je predstavila, kako lahko določamo 
gensko spremenjene organizme. 

Zakaj pravzaprav določamo gensko spremenjene organizme? 
Določanje GSO nam omogoča kontrolo izdelkov na tržišču in 
njihovo označevanje, posledično pa svobodno izbiro potrošnika. 
Splošno sprejeto je dejstvo, da se kvaliteta hrane, ki vključuje tudi 
način njenega pridelovanja oziroma vsebnost različnih snovi, 
označuje, in bo tudi del naše zakonodaje. To področje že ureja 
zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili.Ta zakon je doživel tudi novelo', ki opredeljuje 
označevanje gensko spremenjene hrane in določanje ter njenp 
spremljanje na tržišču. Prav gotovo je potrebna kontrola pri uvozu 
GSO in tudi pri pridelavi, je poudarila. Predvsem je pomembno, da 
se prepreči vstop ali uporaba nedovoljenih GSO. Seveda je njihovo 
določanje mnogo bolj težavno kot pri organizmih, ki so sprejeti in 
preizkušeni; kljub temu je to pomembno in v nekaterih segmentih 
tudi možno. Ne glede nato, kaj potrošniki uporabljajo v Sloveniji in 
kakšni so vplivi na okolje, je kontrola potrebna zaradi izvoza 
oziroma podjetij, ki se ukvarjajo z izvozom kmetijskih proizvodov 
in živil. 

Povedala je, da je v Evropi trenutno dovoljenih 13 linij rastlin: ena 

soja, štiri koruze, štiri oljne repice, dva nageljna in cikorija. Dejstvo 
je, da potrošniki največ uporabljajo sojo in koruzo, pomembna pa 
je uporaba tudi drugih rastlin. 

Določanje GSO omogočajo molekularnobiološke metode, ki so 
sorazmerno zelo zapletene. Treba je povedati, da se uporablja 
posebna metoda, da lahko vidimo tisti segment izbranega gena, 
ki ga lahko biokemijsko označimo in opazujemo. Seveda pa se 
lahko tudi vidi, kakšna količina neke transgene rastline ali nekega 
proizvoda je prisotna v nekem vzorcu. To sta dve tehniki, ki ju 
lahko opravljamo skupaj. 

Potek določanja GSO je zelo kritičen že pri samem vzorčenju. Na 
primer pri razsutem tovoru na ladjah se gensko nespremenjena 
koruza lahko kontaminira z gensko spremenjeno koruzo. Zato je 
zelo pomembno, da se vzorčenje opravi pravilno. Običajno oprav- 
ljajo to nalogo na nivoju države inšpekcijske službe. V laboratoriju 
sledi homogenizacija vzorca, delna izolacija, s katero lahko dolo- 
čimo, ali gre za gensko spremenjeno rastlino ali ne. Pri tem se 
uporabljajo različne metode pregledovanja vzorca glede prisotnosti 
nekega transgena. Lahko določimo splošni gen, ki je v več gensko 
spremenjenih rastlinah, ali pa določimo gen, ki je značilen za 
specifično transgeno linijo - tako lahko na primer ločimo različne 
koruze med seboj. Pri samem določanju GSO se pojavljajo zelo 
velike težave, zlasti v vzorcih živil, kjer pride do termične obdelave 
in do razgradnje nukleinskih kislin. Prav tako lahko vzorci 
vsebujejo inhibitorje, ki otežujejo določanje GSO. 

Ker je treba zagotoviti zanesljivost rezultatov, se uporablja več 
vzporednih izolacij in na vzorcih opravlja več vzporednih testov. 
Polecj tega je treba zagotoviti tudi kakovost dela in varovanje 
podatkov ter imeti možnost preverjanja kakovosti opravljenih 
analiz. Metode določanja so sorazmerno nove, zlasti glede 
kvantitativnega določanja. Za določanje količine neke transgene 
rastline v nekem živilu so zelo pomembni mednarodni primerjalni 
testi, ki se opravljajo v laboratorijih Evropske unije. 

Kakšno je stanje diagnostike gensko spremenjenih organizmov 
v Sloveniji? Po naših podatkih, je dejala, ta testiranja trenutno 
opravljamo samo v Nacionalnem inštitutu za biologijo, in sicer 
lahko opravimo specifična testiranja za štiri linije koruze in eno 
linijo soje, se pa vzporedno razvijajo metode tudi za druge rastline. 
Pri tako kompleksni in zapleteni tehnologiji pa je potrebno 
sodelovanje različnih organizacij in različnih znanj. Tako sodelu- 
jemo, je nadaljevala, z Biotehniško fakulteto - oddelkom za živilsko 
tehnologijo, Veterinarsko fakulteto in ministrstvi, ki so pri nas 
pristojna za urejanje te problematike in so Domagala pri vzposta- 
vitvi metod. Zelo pomembno je tudi mednarodno sodelovanje. 
Moram povedati, je dejala, da se regulative in predpisi ter sheme 
testiranj za marsikatero rastlino šele pripravljajo, zato je sora- 
zmerno težko kontrolirati vse, kar bi lahko bilo na tržišču. S tem 
mislim predvsem na nedovoljene organizme in ne na tiste, ki so 
dovoljeni, je opozorila. Zaradi tega so že prej omenjeni testi v 
okviru mreže referenčnih laboratorijev Evropske unije še toliko 
bolj pomembni. 

Prof. dr. Alenka Gaberščik, Biotehniška fakulteta, Univerza 
v Ljubljani, je dejala, da smo se na tem posvetu zbrali tudi zato, 
ker mislimo, da so gensko spremenjeni organizmi grožnja okolju. 
V nadaljevanju je predstavila, zakaj je pravzaprav tak strah pred 
temi organizmi, zakaj bi lahko bili GSO grožnja okolju in ali vemo, 
kakšne so značilnosti narave v Sloveniji in kaj GSO pomenijo za 
našo državo. 

Zakaj strah pred gensko spremenjenimi organizmi? Strah je 
verjetno posledica slabih izkušenj v preteklosti. Če se ozremo 
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samo nekaj več kot 100 let nazaj, bomo ugotovili, da so bile prve 
kemikalije, ki so ščitile rastline, prava odrešitev. Ob tem je omenila 
bordojsko mešanico, ki je reševala pridelek vinske trte, ko pa so 
se vse te snovi znašle v naši pitni vodi, se je navdušenje hitro 
poleglo. Opozorila je tudi na enostavne molekule produkcij (klor iz 
CFC-ja); ko so jih odkrili, so bili prepričani, da so to zelo inertne in 
neškodljive molekule. Danes te molekule uničujejo ozonsko plast, 
ki prestreza nevarno ultravijolično sevanje na našo zemeljsko 
površino. Torej, je nadaljevala, naša dejavnost je spremenila ali 
uničila že veliko naravnih sistemov, ki ustvarjajo razmere za naše 
bivanje in bivanje vseh organizmov. Sistemi, ki imajo lastnost, da 
se vzdržujejo sami, potrebujejo velik vnos energije. 

V kakšni meri predstavljajo GSO grožnjo okolju? V tem trenutku 
na to vprašanje ne znam odgovoriti, je dejala. Posege v naravne 
sisteme presojamo tako, da pretehtamo, ali je ravnanje etično ali 
pa se splača. Slednje moramo gledati z vidika ekonomike narave, 
saj so v naravi ekonomski trendi jasni. Razvoj poteka v smeri čim 
boljše izrabe energije. Torej koristno je le, če ohranja celovitost in 
samovzdrževalnost ekosistemov. 

Danes ne vemo, kaj pravzaprav pomenijo GSO, vemo pa nekaj 
drugih stvari. Vemo, da so se današnje razmere na zemeljski obli 
razvijale milijarde let in so rezultat koevolucije živega in neživega 
sveta. Vemo, da genomi pogojujejo lastnosti, ki so nujno potrebne 
za preživetje v določenem okolju, da je razvoj organizmov potekal 
v smeri čim boljše izrabe danih virov in energije. Vemo tudi, da s 
spremembami genoma posegamo v optimizirane sisteme, katerih 
delovanje se je usklajevalo milijone let. Poznamo le elemente teh 
sistemov in le malokrat poznamo interakcije, ki jih ti elementi 
pogojujejo. Prav tako vemo, da so se v času evolucije razvili 
različni mehanizmi, ki uravnavajo pretok lastnosti med organizmi 
samimi in na ta način ščitijo integriteto organizmov. 

Ali torej lahko predvidimo smer razvoja GSO, vse povratne zanke, 
ki bi se pojavile kot posledica genske manipulacije, tako v gensko 
spremenjenih organizmih kot tudi v ekosistemih, se je spraševala. 
Vemo, da GSO niso končni rezultat določene tehnologije, temveč 
so živi organizmi, ki se razvijajo po vseh evolucijskih načelih v 
smeri, ki je najbolj ugodna za njihovo lastno preživetje. Vplivi niso 
odvisni le od njih samih, ampak tudi od interakcij v okolju. Če 
pogledamo preučevanja tujerodnih rastlin v določenih ekosistemih, 
vidimo, da so smeri ekosistemskih sprememb zelo nejasne in 
nepredvidljive, kljub temu, da gre za zelo enostavne sisteme. 

Opozorila je na nekaj možnih tveganj, ki so že prepoznana: 
prehajanje genov med organizmi, sprememba gostitelja za gensko 
spremenjene mikroorganizme, vpliv gensko spremenjenih 
organizmov na neciljne vrste, izguba naravne insekticidnosti pri 
rastlinah, povečanje števila nepomembnih škodljivcev, kopičenje 
herbicidov in njihovih metabolitov v rastlinah, prekomerno 
razširjanje gensko spremenjenih organizmov, predvsem tistih, ki 
so odporni na strese, toksičnost in povzročanje alergičnih reakcij. 
Vemo, da se s prepoznavanjem groženj oziroma tveganj razvijajo 
mehanizmi za njihovo preprečitev. Gre za razvoj sterilnih rastlin, 
ki preprečujejo širjenje določenega genskega materiala v okolico, 
naravne sisteme. Vendar tudi vemo, da ti sistemi nikoli niso 
stoodstotni. Poleg tega lahko pričakujemo tudi veliko sprememb, 
ki jih danes ne moremo predvideti, tako na ravni organizma kot 
na ravni ekosistema. 

Velika biotska in pokrajinska pestrost, ki je značilna za Slovenijo, 
je posledica različnih danosti. Vendar, je poudarila, že prof. dr. 
Mlinšek je rekel, da gre za ranljiva robna območja in dodala, da so 
le-ta še toliko bolj ranljiva, ker jih s posegi v naravno okolje drobimo. 
Poleg tega so ti sistemi izredno majhni in majhna kritična masa 
organizmov pomeni večjo ranljivost sistemov. 

Spraševala seje, ali se sproščanje GSO v našem prostoru splača. 

Sami si odgovorite na vprašanje, kaj to pomeni dolgoročno. Kratko- 
ročno veste, je nadaljevala, da je bila evropska zakonodaja že do 
sedaj izjemno stroga, sedaj pa je še bolj ostra. Principi čase by 
čase in step by step zahtevajo ogromno raziskav in obsežno do- 
kumentacijo. Vprašanje je, ali bomo sposobni nadzirati sproščanje 
GSO v okolje, ali bomo sposobni izpeljati vse postopke in ali se to 
splača. 

Ob koncu je dejala, da ima sicer genska tehnologija veliko pozi- 
tivnih učinkov, vendar pa lajša probleme le kratkoročno, ne da bi 
se dotaknila njihovih vzrokov. Vemo, je poudarila, da tehnologije 
odvračajo pozornost od bistvenega problema; živimo na planetu, 
ki ima omejene vire, velik del smo jih že izčrpali in uničili tudi že 
velik del samovzdrževalnih sistemov. 

Povzetek razprave 

Marjana Dermelj, Umanotera - Slovenska fundacija za traj- 
nostni razvoj, je v zvezi z odobritvijo gensko spremenjenih 
organizmov na podlagi raznih predpisov dejala, da se strogost 
predpisov razlikuje med dvema pristopoma, in sicer Združenih 
držav Amerike in Evropske unije. Evropska unija v novih predpisih 
odpravlja koncept stvarne enakovrednosti, ki je bil osnova od 
1993. leta naprej in na podlagi katerega so se odločali, ali je neka 
hrana oziroma živilo dovolj dobro oziroma ne povzroča tveganja 
za ljudi. Ker je bil ta koncept deležen številnih kritik, namreč da je 
neznanstven, so ga začeli iz regulativnega procesa počasi 
odpravljati. Glede na samo dinamiko razvoja znanosti se lahko 
vprašamo, ali lahko regulativni ukrepi sledijo hitremu razvoju ali 
pa lahko ti predpisi, ki so veljali pred desetimi leti, povzročijo, da 
sprejete odločitve niso dovolj stroge. 

V Sloveniji predstavlja nadzor velik problem. Zaradi narave naše 
kmetijske površine ne moremo zagotoviti tako imenovanega 
soobstoja konvencionalnega ekološkega kmetijstva in gojenja 
GSO. 

V zvezi s tem, kar je povedala prof. dr. Gaberščikova, je opozorila, 
da so problemi oljne repice, tako imenovanih super plevelov, 
resničnost. Študije, ki so bile opravljene v Kanadi, kažejo na multiplo 
resistance. English Nature, svetovalno telo britanske vlade, je 
objavilo študije na podlagi razgovorov v Kanadi. Pred kratkim je 
evropska okoljska agencija (European Environment Agency) 
izdala poročilo z naslovom Genetically Modilied Organisms: The 
Significance of gene llow through pollen transler, ki ravno tako 
govori o tem, da je potencialna verjetnost za kontaminacijo 
prenosa teh genov v primeru oljne repice visoka; v primeru koruze, 
ki je na primer za naše razmere relevantna, pa je srednja do 
visoka. Zato je menila, da moramo v tem kontekstu razmišljati 
daljnoročno in se po načelu previdnosti odločati, kakšno kmetijstvo 
bomo imeli v Sloveniji. 

Franc Gubenšek, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolo- 
gijo in Institut Jožef Štefan, je spregovoril o znanosti, ki je 
udeležena pri razvoju genske tehnologije. Opozoril je, da je to, 
kar je pred njim povedal gospod Fajdiga, sicer po svoje čisto lepo, 
zdi pa se mu, da je slovenski narod zaveden in prestrašen po 
nepotrebnem, ker marsikaj od tega, kar beremo po časopisih, ne 
drži povsem. 

Znanost je vrsto let razvijala sulfonamide, antibiotike, citostatike. 
Zdaj je pa pred nami gensko zdravljenje raka, nalezljivih bolezni, 
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dednih bolezni. Opozoril je, da naj bi ves ta razvoj urejal zakon o 
genski tehnologiji, ki ga je s kolegico prof. dr. Javornikovo in drugimi 
strokovnjaki dolga leta pripravljal, vendar ga je vlada "nonša- 
lantno" zavrnila, kljub temu, da so vložili v ta zakon veliko truda. In 
zdaj bomo dobili zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi 
organizmi, je nadaljeval. GSO niso edina stvar, s katero se ukvarja 
genska tehnologija, zato dejansko potrebujemo zakon o genski 
tehnologiji. Človeški, rastlinski, živalski geni se po svoji osnovi ne 
razlikujejo, samo zapis je v vsakem malo drugačen. Zdaj bomo 
imeli dva zakona, eden bo obravnaval ravnanje z gensko spreme- 
njenimi organizmi, drugi pa gensko tehnologijo v medicini. Po 
njegovem mnenju bi bilo pametno, da bi kompletno dejavnost 
obravnaval en zakon. 

Prof. dr. Peter Dovč2, Biotehniška fakulteta, Univerza v Lju- 
bljani, je poudaril, da so gensko spremenjeni organizmi naša 
stvarnost. Imamo jih v Sloveniji in imamo institucije, ki z njimi 
ravnajo in ki so sposobne razvijati nove tehnologije. To dejstvo 
podpira tudi anketa, ki je bila pred kratkim izvedena v okviru 
Ministrstva za okolje in prostor. Nanjo se je odzvalo 21 institucij, ki 
so natančno navedle, s katerimi vrstami GSO se ukvarjajo in 
kakšen je namen njihovih raziskav. 

Tovrstne raziskave omogočajo velik razvoj novih tehnologij; npr. 
farmacevtski industriji omogočajo proizvajati nove substance za 
uporabo v medicinske namene. Je pa to pomembno tudi za 
industrijsko dejavnost, ki bo delno vezana tudi na klasične proi- 
zvodne tehnologije, ki jih danes biotehnologija še ne vključuje. Mi 
se lahko pogovarjamo o etičnih aspektih, moramo pa se pogovarjati 
o varnostnih problemih sproščanja in uporabe gensko spreme- 
njenih organizmov; pri tem moramo upoštevati znanje, ki ga ima 
danes naša znanost, je poudaril. Upam, da se bo raven naših 
razprav v prihodnje dvignila in da se bomo v razpravah lahko lotili 
tistih stvari, ki so problematične in ki jih moramo s skupnimi močmi 
rešiti, je končal svojo razpravo. 

Prof. dr. Radovan Komel3, Kemijski inštitut in Medicinska fa- 
kulteta, Univerza v Ljubljani, je dejal, da je sedaj predlog zakona 
o ravnanju z GSO bolj okrnjen - prvi predlog je vlada zavrnila. 
Menil je, da so taka soočenja dragocena ter da so razmišljanja 
nasprotnikov genske tehnologije dragocena tudi za znanstvenike. 
Opozarjajo na določene dileme, razprave pa morajo biti kar najbolj 
argumentirane. 

V zvezi s podpisovanjem omenjene peticije je dejal, da je sam 
zelo proti temu, da ljudi strašimo z nepreverjenimi dejstvi. Potek 
neke patologije, ki je vsakomur znana, ni neka nova iznajdba 
zdravilstva, zato meni, daje mešanje z gensko tehnologijo, nezrelo. 
Kaj je znanost? Spomnim se, je nadaljeval, na primer časa med 
obema vojnama, ko so družine štele po deset, dvanajst otrok. 
Večina jih je pomrla tja do 10. leta starosti, in sicer od lakote, 
bolezni, pomanjkanja. Poudaril je, da se hoče znanost pogovarjati 
z nasprotniki, vendar argumentirano. 

Opozoril je na knjižico: Slovenija - območje brez gensko spre- 
menjenih organizmov (GSO); Iza Kruszevvska, junij 2001. Ko jo 
odprem na strani, ki se ukvarja z gensko tehnologijo, je dejal, so 
že prvi odstavek same neresnice. Ko govori o komisiji, ki sem ji 
predsedoval, je napačno navedeno njeno ime; enako velja za 
ministrstva, ki so sodelovala pri pripravi zakonskega osnutka. Ni 
res, je poudaril, da komisija ni ničesar naredila, saj je izdelala 
osnutek zakona. Torej, je nadaljeval, če objavimo tako poročilo, ki 
je podprto celo z javnimi sredstvi, potem je minimalna odgovornost, 

da se nastopa s preverjenimi dejstvi. In mi smo pripravljeni s 
preverjenimi dejstvi odgovarjati na vprašanja. Večkrat smo že 
pojasnili, kaj je genska tehnologija, kaj je gen, kaj je protein; o tem 
in o vseh dilemah se želimo pogovarjati. 

Prof. dr. Borut Bohanec, Biotehniška fakulteta, Univerza v 
Ljubljani, se je strinjal s prof. dr. Muskom, ki je v svojem prispevku 
dejal, da je poznavanje te problematike premajhno. V zvezi s 
knjižico, na katero je opozoril že njegov kolega prof. dr. Komel, je 
dejal, da dejansko bolj dezinformira kot informira. Jasno in glasno 
ter javno je želel povedati, da so se jeseni leta 2001 prijavili na 
javni razpis, na katerem je bila med drugim tudi analiza študije 
biotehnologije v Sloveniji. V razpisu smo predlagali, je nadaljeval, 
da na poljuden način, torej vsakomur razumljivo, napišemo tako 
knjižico, kot jo je pokazal prof. dr. Komel, seveda z drugačno 
argumentacijo. Kogar bi ta problematika zanimala, bi imel možnost 
dobiti drugo informacijo in si ustvariti svoje lastno mnenje. Žal 
ugotavljam, da je bila na tem razpisu naša vloga zavrnjena brez 
kakršnegakoli argumenta - šlo je za javni razpis. 

Tone Hrovat je dejal, da je namen posvetov, ki jih državni svet 
organizira na to temo, da se dileme izpostavijo, tako ali drugače 
argumentirajo na doktorski in tudi na preprosti ravni. Mislim da je 
prav, da tudi spoštovani in cenjeni profesorji izveste, kje je kaj 
pomanjkljivo. Menil je, da ni dovolj poznati tehnologijo in nevarnosti 
ter tudi prednosti samo na najvišji, akademski ravni, ampak jo 
morajo spoznati tudi ljudje. 

Tamara Lah, direktorica Nacionalnega inštituta za biologijo, 
je imela pripombo v zvezi z razpravo o etiki, o kateri sta razprav- 
ljala prof. dr. Mlinšek in prof. dr. Musek. Iz razprave smo lahko 
spoznali, je dejala, da imamo pravzaprav dvoje vrst etike. Imamo 
etiko raziskav in znanstvenikov, ki se ukvarjamo s to problematiko, 
drugo pa je poslovna etika, etika "biznisa", denarja, ki je seveda 
nekaj popolnoma drugega kakor etika znanstveno-raziskovalnih 
institucij in ustanov. 

Če obravnavamo problem vnosa GSO v naš vsakdan, imamo 
tukaj še enega partnerja; to so poslovneži, ekonomisti. Namreč 
ekonomista boste težko prepričali, da naj ne dela za svoj profit. 
Tukaj je ves svet lahko drugače naravnan, vendar pa je nekje 
mogoče celo zastrašljivo dejstvo, vsaj v Ameriki, da je 80 % zna- 
nosti v rokah privatnega in ne javnega sektorja. Po njenem je 
treba o teh stvareh razmišljati, ko bomo vodili nadaljnjo razpravo, 
še posebej v parlamentu. Ob koncu je še dejala, da je bila nedavno 
na nekem posvetu o etiki v znanosti in prišli so do zaključka, da 
ta dva svetova sicer ne gresta skupaj, bosta pa morala iti skupaj, 
če hočemo trajnostni razvoj. Zato je treba za rešitev tega problema 
več delati. 

Dr. Franc Lobnik, predsednik Sveta za varstvo okolja Repub- 
like Slovenije, je dejal, da je Svet za varstvo okolja Republike 
Slovenije leta 1998 prvič začel organizirano razpravo in je najprej 
uskladil ministrstva, ki so imela zelo nasprotujoča si stališča pri 
pripravi tega zakona, ki je bil prvi na področju genske tehnologije 
in se je kasneje izrodil v to, da človeški genom ni bil zajet. Ampak, 
je nadaljeval, težava je nekje drugje. Naslednji teden se začne 
razprava o predlogu zakona o ravnanju z GSO in amandmajih v 
delovnih telesih državnega zbora. Ali sploh veste, kaj vsebuje za- 
kon; ali so v besedilu za drugo obravnavo zajete vse vaše pripombe 
iz prve razprave? Kajti poslanci niso strokovnjaki, niso genetiki. 
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Danes sem pričakoval, da boste povedali, kaj je treba še dograditi 
v predlogu zakona za drugo obravnavo. Po pregledu predloga 
zakona in nekaterih amandmajev je ugotovil, da še vedno ni 
zadovoljen s tem, kaj je monitoring. Kot je povedala prof. dr. 
Ravnikar, so postopki za identifikacijo posameznih dokazov zelo 
komplicirani, vzorčenje je zelo komplicirano. 

Skrbi ga, ko bomo začeli uporabljati smernice Evropske unije, da 
bo takoj preplah in da bomo zato, ker so v Evropi že odobrili 
GSO, odobrili le-te tudi mi. Mi pa vemo, je poudaril, da je od Av- 
strije, Irske do Francije skoraj taka razlika kot med Ameriko in 
Evropo. Že leta delam pri varstvu okolja, onesnaževanju s težkimi 
kovinami in še nekaterimi drugimi organskimi substancami in vem, 
je dejal, da so inšpektorji nemočni. Škoda je, da so predpisane 
institucije (z licenco), ki so dovolj strokovno usposobljene za 
sodelovanje z inšpektorji, izpadle. Ponovil je, da so se prijavili na 
javni razpis, da bi raziskovali nekatere vsebine biotehnologije. 

Leta 1998 smo ugotovili, je dejal, da je za raziskave v biotehno- 
logijah denarja tako malo, da ga ni niti za sprotno znanje v Sloveniji. 
Dvomi, da se je zdaj ta vsota v znanosti močno povečala. Moti 
ga, da predlagani zakon ne predvideva tudi sredstev za 
izobraževanje inšpektorjev ali za novo opremo v inštitucijah. 

V zvezi z oceno tveganja glede gensko spremenjenih organizmov 
v okolju je dejal, da še nihče ne zna prav predstaviti oziroma 
pojasniti, kaj so ocene ena, dva, tri, štiri, pet, čeprav je ocena 
obvezna. Ob koncu je še opozoril, da je časa za vlaganje 
amandmajev ter za dopolnitve in pripombe k predlogu zakona še 
zelo malo. 

Vesta Vanell, Zavod MA iz Ljubljane, je dejala, da ni nobena 
znanstvenica, ampak je resnično glas ljudstva. Iskreno si želi, da 
bi se poslanci državnega zbora, ki bodo odločali o zakonu o 
ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, zavedali svoje velike 
odgovornosti, ki jo nosijo pred vsem slovenskim narodom. Dejala 
je, da očitno obstajata dve vrsti ljudi, in sicer eni se navdušujejo 
samo za tehnologijo in dobičke, drugi pa bi radi ohranili naravo 
našim potomcem. Tisti, ki so predani tehnologiji, pozabljajo na 
srce in ne zmorejo nič več čutiti. Na poslance je naslovila vprašanje: 
Ali ima steza, ki ste si jo izbrali, srce, in še dodala, da je edino to 
pomembno; če ga ima, je dobra, če ga nima, je pa brez vrednosti. 

Tone Hrovat je menil, da je Slovenija tako raznolika in bogata 
kulturnih, predvsem pa tudi naravnih bogastev, da lahko to tudi 
ekonomsko ovrednoti, vendar z malo drugačno filozofijo (tako na 
področju kmetijstva kot na drugih področjih), ker z maso oziroma 
velikimi količinami ne bomo prišli nikamor. 

Dejal je, da so na Srednji kmetijski šoli Grm v Novem mestu že 
leta 1990 poskušali spremeniti filozofijo kmetijstva. Po njihovem 
naj bi kmetijstvo ne bilo samo pridelava in reja, ampak tudi trženje, 
turizem, šport, rekreacija, urejanje krajine in podobno. Menili so, 
da kakovost ni dovolj; kakovost ima Amerika, ki je dala v svoje 
proizvode vrhunska znanja, ki jih je plačala kjerkoli na svetu. 
Sedaj so tam kmetije z največjimi površinami, posejanimi z 
različnimi GSO. Za to so imeli veliko znanja, zelo dobre tehnologije, 
zelo dobre roke. To v Sloveniji ni možno; slovenske kmetije 
obsegajo od 3,5 do 4,5 ali 5 hektarjev površin, v Ameriki pa 
500.000 hektarjev. Zato se ne moremo primerjati, ampak je treba 
dati poudarek popolnoma drugim kriterijem. Ob tem je še poudaril, 
da ne smemo biti s kakovostjo zadovoljni, ker se sodoben 
potrošnik ne bo več zadovoljil s kakovostjo, ampak z odličnostjo. 

Kakšna je razlika med njima, je pred njim ponazorila že gospa 
Vanell, sam pa je s pomočjo prosojnice predstavil to razliko: za 
kakovost je dovolj znanje in delo, odličnost pa je nekaj več, in 
sicer znanje, delo, duša in srce. Za razliko od Francije, Kalifornije, 
kjer imajo kakovostna in najbolj vrhunska vina, kjer znajo požeti 
grozdje s kombajnom, pa je treba v Sloveniji, kjer imamo hribe, 
dvakrat, trikrat poklekniti pri trti, ko jo obrežemo, oplevemo in pri 
tem tudi reči dobro jutro, dober dan. In to je srce, kar se bo v 
bodočnosti tudi plačalo. Zato bi lahko usmerili pozornost v to, da 
bi znali v naši majhni Sloveniji unovčiti to veliko bogastvo, ki ga 
imamo v Evropi - ta del odličnosti. 

Janko Rožič, Odprti krog, je dejal, da se mu zdijo skoraj vse 
razprave izrazito podobne. Ker se ne vrnemo na izhodiščno točko, 
kjer so si stvari resnično še blizu, se vedno znova pojavljata dva 
tabora. Zato se ogromno energije, ki bi bila lahko kreativno 
usmerjena v bistvene stvari, izgublja v nepotrebnih zaostritvah. 
Namesto da bi stvari izostrili, jih na nek način vedno znova za- 
ostrujemo. Zanimivo je, je nadaljeval, da niti znanost v tem trenutku 
ni zadovoljna z zakonom. 

Dejstvo je, daje 20. stoletje zaradi nekaterih napačno uporabljenih 
tehnologij dobesedno prestopilo neko mejo. Tega se lahko še 
toliko bolj zavedamo v tem trenutku, ko je zopet odprta Pandorina 
skrinja jedrske tehnologije. Drugo dejstvo je, da so ravno biolo&i 
proti koncu stoletja prišli do ključne misli, ki z raznolikostjo vrst, 
pozornostjo do razlike omogoča neko dinamično ravnovesje tega 
planeta. Napačno razumljen darvinizem in izjemno striktno in trdo 
uveljavljen v vseh specializiranih sferah je privedel ta planet na 
rob samouničenja. Dejstvo je tudi, da se znotraj znanosti v tem 
trenutku prepoznava, da je laboratorije treba uglasiti na širše 
razmere tega planeta. V tisto, kar se je milijone in milijone let 
razvijalo in ima svojo informacijsko vrednost, ki je usklajena z 
vso kompleksnostjo in pestrostjo v vseh aspektih pogojev življenja 
na tej zemlji. 

Jedrska tehnologija ni nič drugega kot izjemno visoko sofisticiran 
tehnološki sežig. Za enkratni ekvivalent energije, ki se v trenutku 
porazgubi, izgubimo informacijsko vrednost atoma, ki bi lahko 
trajala praktično milijone let. Smo v informacijski eri, v kateri 
prepoznavamo te nove možnosti. Najbolj zanimiv je morda kapital, 
ki prihaja v vse pore znanosti, saj večina znanstvenikov ne dela 
drugega, kot da si plačuje predavanja za to, da si pridobi refer- 
ence. Stvar postaja zelo podobna "show biznisu". Zato se mu zdi, 
da se govori o argumentiranih dejstvih tam, kjer se posega v 
razvoj, ki se bo lahko šele po desetih letih prepoznal kot izrazito 
problematičen. 

Vrniti bi se morali v drobne razlike, ki nam v tem trenutku lahko 
pokažejo, katera pot je uravnovešena, katera pa dejansko lahko 
sproža nepredvidljive posledice. Menil je tudi, da bi bilo zelo dobro 
razpravo o GSO vrniti na temeljna izhodišča, kajti gen znotraj 
slehernega organizma je pravzaprav tisto, kar se prenaša v času 
naprej. Po njegovem se filozofija izjemno počasi, znanost pa še 
počasneje, premika do ključnih, ne več omejitvenih moralnih 
momentov, ampak etičnih uvidov, ki omogočajo evolucijske 
spremembe. Ob koncu je še dejal, da je tukaj neka nevarnost, 
kajti nova paradigma znotraj znanosti izrazito upošteva celovitost 
organizmov in tudi ekosistemov. 

Mitja Fajdiga je v repliki prof. dr. Komelu odgovoril, da je peticijo 
izkoristil za osveščanje nepoučene javnosti in dodal, da si ne 
dela utvar, da bo z njo kaj posebnega dosegel. Osvešča javnost, 
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da se bo lahko z njim pogovarjala, da bo kritična, da bo sprejemala 
odločitve oziroma pritiskala na zakonodajno oblast, da bo spreje- 
mala odločitve, ki bodo v prid, ne samo znanosti ali kapitalu, am- 
pak tudi ljudem. 

V repliki prof. dr. Javornikovi je dejal, da je o teratogenosti govoril 
v zvezi z gensko spremenjenim rižem Liberty Link. V zvezi z 
gensko spremenjenimi Roundup Ready poljščinami, ki jih je prej 
omenil, je dejal, da ne ve, ali so teratogene ali ne, ve pa, da so te 
gensko spremenjene poljščine odporne tudi proti škropljenju z 
raznimi kemikalijami. Zato, je nadaljeval, me ne morete prepričati, 
da so te kemikalije, ki jih rastlina vsrka, nedolžne. Če ne bi bilo 
kritičnih posameznikov, okoljevarstvenih organizacij, nevladnih 
organizacij, kritičnih raziskovalcev (tudi v Sloveniji), bi gensko 
spremenjena hrana verjetno že preplavljala evropske tržne po- 
lice. Zaradi teh prizadevanj pa se sprejema taka regulativa v 
Evropski uniji in tudi pri nas. In če bomo kritični kot javnost, se 
bodo tudi trgovci prilagodili našim željam, je zaključil. 

Prof. dr. Radovan Komel je dejal, da je zadovoljen z zadnjimi 
replikami in se z njimi strinja, vendar je ob tem še pojasnil, da 
znanstveniki oziroma strokovnjaki niso posebna tehnokratska 
"pasma", povezana s kapitalom, ampak imajo tudi srce. Osebno 
Je precej zagret ekolog, samo se ni institucionaliziral. Zelo rad ima 
naravo in veliko kolegov, ki jih pozna, tudi. Poleg tega je tudi glede 
hrane celo zelo izbirčen potrošnik. V nadaljevanju je poudaril, da 
je zakon o ravnanju z GSO potreben, ker je v bistvu varovalka. 
Samo na zakonski osnovi je mogoče urediti moratorije, prepovedi, 
pomisleke. 

Poudaril je, da je Znanost sprožila dileme, npr. o alergijah, saj si 
sama postavlja te dileme, tudi etične, na katere skuša odgovoriti 
z intenzivnimi raziskavami. Ob tem je dejal, da se Evropa zaveda 
velikega zaostanka za ZDA glede proizvodnje, trgovine. Znanost 
je genomiko postavila kot prvo prioriteto in znotraj nje se odvijajo 
tudi debate glede zakonodaje, etičnih pomislekov, pravnih po- 
mislekov. Gre za prvi znanstveni projekt - financira ga tudi znanost 
- ki se je zavedel možnih stranpoti in ki je to dilemo, o kateri danes 
govorimo, sam sprožil. Mi jih ne bi poznali in se ne bi zavedali 
potenciala. Ta projekt jih je sprožil, ko so rekli: "Boljše se je kregati 
in za nekaj let počakati v kregu, pa bo mogoče kaj prepovedano, 
kot da bo nekaj pozneje prišlo, p'a bo šokiralo javnost". Ker se ta 
tehnologija hitro razvija, bo dejansko vplivala na način našega 
življenja. 

Opozoril je, da si Slovenija ne more lastiti pravice oziroma zatiskati 
oči, da smo samoten otok, da nas genomika in genska tehnologija 
ne zanimata, in da bomo našli neke izvirne rešitve, ki jih drugi niso. 

Tone Hrovat je ob koncu posveta dejal, da je bilo izrečenih zelo 
veliko izzivov. Predlagal je, da vsi, ki imajo pomisleke oziroma 
želijo prispevati k razpravi v parlamentu, pošljejo svoje argumente, 
ki bodo posredovani delovnim telesom in poslancem in dodal, da 
bo kot argument služila tudi razprava na posvetu. Če ne bo zakon 
vseboval tega, česar si mogoče vsi želimo, je dejal, bomo organi- 
zirali še kakšen posvet na to temo oziroma o konkretnih dilemah, 
ki jih je treba še urediti. Glede zakona za področje genske prei- 
skave in genskega zdravljenja človeka je menil, da je prav, da se 
vloži in da se o njem ponovno razpravlja. 

Opozoril je, da ima državni svet možnost vlaganja zakonov, da- 
janja mnenj k predlogom zakonov in odložnih vetov na sprejete 
zakone v državnem zboru, zahteva lahko ustavno presojo in 
preiskave, prav tako pa ima po ustavi pravico zahtevati razpis 
referenduma. Poudaril je, daje za državni svet izredno pomembno, 
da vključuje v svoje razprave tudi stroko in civilno družbo. Po 
njegovem to pomeni višji standard demokracije, ki si jo Slovenija 
lahko privošči, poleg večstrankarske demokracije in državnega 
sveta kot drugega doma parlamenta. 

1 Državni zbor RS je novelo zakona o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, sprejel na 
15. seji, dne 24.4.2002. 

2 Član komisije, ki je pripravila 1. osnutek zakona o genski 
tehnologiji 

3 Predsednik komisije, ki je pripravila 1. osnutek zakona o genski 
tehnologiji 

Povzetki uvodnih referatov in razprav 
so pripravljeni po dobesednem zapisu 
(magnetogramu) posveta 
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Državni svet Republike Slovenije, Slovensko društvo za evropsko kulturo "Klub 

Alpbach" in Zveza društev pravnikov Slovenije so 25. februarja 2002 organizirali 

predavanje PRAVNI STATUS CERKVE V AVSTRIJI. Predaval je prof. dr. Kari 

Schvvarz. 

Tone Hrovat, predsednik Državnega sveta, se je najprej zahvalil 
soorganizatorjema za njun prispevek pri pripravi in izvedbi preda- 
vanja. Nato je pozdravil predavatelja prof. dr. Karla Schvvarza, 
veleposlanika Republike Avstrije v Sloveniji dr. Ferdinanda 
Mayerhoferja Grunbiihla, direktorja Urada vlade RS za verske 
skupnosti dr. Draga čeparja, direktorja Avstrijskega inštituta za 
Vzhodno in Jugovzhodno Evropo, izpostava v Ljubljani, dr. 
Miroslava Polzerja, predsednika Kluba Alpbach prof. dr. Andreja 
Umeka in sekretarko Zveze društev pravnikov Slovenije prof. dr. 
Verico Trstenjak. 

Predavatelja prof. dr. Karla Schvvarza je predstavil z nekaj biograf- 
skimi podatki. 

Rojen leta 1952 v Beljaku je pozneje študiral protestantsko teologijo, 
cerkveno in državno pravo, zgodovino prava in zgodovino na 
Dunaju in v Zurichu. Iz teologije je doktoriral na Dunaju. Med 
letoma 1975 in 1986 je bil asistent za cerkveno pravo, nato pa je 
bil habilitiran za profesorja cerkvenega prava in državnega 
cerkvenega prava na Evangeličansko teološki fakulteti Univerze 
na Dunaju, kjer predava še danes. Od leta 2000 je častni direktor 
Inštituta za cerkveno zgodovino donavsko-karpatskega območja 
na univerzi Komenius v Bratislavi. Od leta 1998 je vodja na Verskem 
uradu pri Zveznem ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
kulturo Republike Avstrije. Pristojen je za vprašanja cerkvenega 
prava protestantske cerkve. Kot gostujoči profesor je predaval v 
Celovcu, Budimpešti, Bratislavi in Leipzigu. Napisal je številne 
prispevke o cerkveni zgodovini Avstrije in srednje Evrope, o 
državno cerkvenem pravu v Avstriji ter o šolskem pravu. 

Prof. dr. Andrej Umek, predsednik Slovenskega društva za 
evropsko kulturo "Klub Alpbach", je v pozdravu navzočim 
poudaril, da je predavanje prof. dr. Schwarza ena tistih priložnosti, 
ko v Sloveniji ustvarjamo ozračje odkritega dialoga o kritičnih 
vprašanjih našega razvoja, družbe in politike. 

Prof. dr. Verica Trstenjak, sekretarka Zveze društev pravnikov 
Slovenije, je v imenu tretjega organizatorja izrazila posebno 
vesolje, da so uspeli zagotoviti predavanje prof. dr. Schvvarza o 
problemih statusa verskih skupnosti in sicer tako z akademskega 
nivoja, glede na to, da je profesor za cerkveno pravo, kot tudi z 
vidika prakse, saj dela v uradu pri ministrstvu, ki je na vladni ravni 
odgovorno za ta vprašanja. Predstavitev ureditve tega področja 
v Avstriji, je dodala, lahko veliko pripomore tudi k temu, kako 
bomo v prihodnje urejali ta vprašanja pri nas. 

Prof. dr. Kari Schvvarz se je zahvalil za povabilo in prijazen sprejem, 
pa tudi za to, da lahko spregovori v nemščini. Zatem je nadaljeval. 

Gospa Verica Trstenjak z Univerze v Mariboru je Zveznemu 
ministrstvu za znanost, kulturo in šolstvo posredovala potrebo 
po predavanju o pravnem statusu cerkva in verskih skupnosti v 

Republiki Avstriji, predvsem v povezavi z novim zveznim zakonom 
o verskih skupnostih iz leta 1989. Naša razprava o tem je bila 
zelo odmevna tudi v svetu. O tem bom govoril pozneje. 

Najprej bi rad povedal nekaj uvodnih stavkov o Verskem uradu, 
potem bi vam rad predstavil "verski zemljevid" Avstrije iz per- 
spektive našega urada, nazadnje pa bom govoril še o verouku, ki 
se v Avstriji poučuje na vseh javnih šolah in je ob nekaterih 
pomembnih omejitvah in izjemah tudi obvezni predmet. Na Dunaju 
iz dnevnega časopisja vedno znova kaj zvemo tudi o verouku v 
Sloveniji. Glede tega je slovensko Ustavno sodišče izreklo nekaj, 
kar je v nasprotju z avstrijsko prakso. Če izhajamo iz ustavnega 
načela o ločitvi cerkve in države, je Ustavno sodišče izreklo 
nekaj, kar je v nasprotju s tem načelom. 

V Avstriji, kjer obstaja več veroizpovedi, je evangeličanska cerkev, 
iz katere prihajam, manjšinska cerkev. Že v protestantskem 
patentu in leta 1861 je bilo zapisano, da zadeve protestantov niso 
del katoliške cerkve in da jih tudi ne more obravnavati katoliški 
uradnik, temveč samo evangeličanski. Obratno pa je mogoče. 
Katoliške zadeve se torej obravnavajo na posebnem uradu in 
evangeličanske prav tako na posebnem, evangeličanskem uradu. 
Manjšinske veroizpovedi poskušamo v Avstriji zaščititi, vendar 
to ne gre tako daleč, da bi imela vsaka manjšinska cerkev svojega 
referenta na ministrstvu. Sam sem pristojen predvsem za 
protestantske in samostojne cerkve, na primer za bratovščino 
Herrnhuter, metodiste, baptiste, menonite, za anglikansko 
veroizpoved, binkoštno cerkev, adventiste, in tako dalje. 

Verske skupnosti v Avstriji so različno velike, zanje pa veljajo tudi 
različne pravne kategorije. Obstajajo zakonsko priznane cerkve, 
od države registrirane veroizpovedi, različna pomožna verska 
združenja in tudi eksteritorialne poslanske cerkve. 

Verski urad pri zveznem ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in kulturo Republike Avstrije spominja na to, da je bilo ministrstvo 
od leta 1841 cesarsko ministrstvo, izraz Verski urad (cultus) pa 
pomeni, da se ukvarja z verskimi zadevami, ki so točno opre- 
deljene v zakonih. Čeprav sta cerkev in država v Avstriji še 
vedno ločeni, pa ta ustavna opredelitev pomeni, da obstajajo 
mostovi med obema. Funkcijo mostu opravljajo tako Verski urad 
kot tudi verouk, teološke fakultete in dušno pastirstvo v vojski. 
Vse to lahko funkcionira samo ob sodelovanju države in Cerkve. 
Star izraz iz državno cerkvenega prava za to je res mixtae. 

Verski urad je bil v preteklosti instrument državnega nadzora 
cerkvenih institucij, ius inspiciendi cavendi, danes pa je to 
svojevrsten anahronizem. Znani cerkveni dostojanstvenik je nekoč 
dejal, da nikjer v državi ni mogoče tako čutiti duha jožefinizma kot 
prav v Verskem uradu. Seveda je za tem tudi zdrava mera 
polemičnosti. Ta ustanova republike danes skrbi za sodelovanje 
med državo in cerkvijo na najrazličnejših področjih in takšno 
sodelovanje tudi izvaja. Dejansko legitimnost pa dajejo Verskemu 
uradu interesi državljanov, katerih osnovna ustavna pravica je 
tudi zaščita na področju vere. Danes je v ospredju spoštovanje 
cerkve in njene avtonomije; v Republiki Avstriji tudi ne obstaja več 
državna cerkev, ki bi ji Verski urad dajal nekakšno prednost, 
ampak gre za religiozno nevtralnost, ki je predznak moderne 
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kulturne države. Gre torej za princip neidentifikacije z neko 
določeno veroizpovedjo, kar je zelo pomembna pridobitev avstrij- 
ske zgodovine, ki izhaja iz liberalizma 19. stoletja. Prvič je bilo to 
opredeljeno z zakonom leta 1867, potem pa z zakonom leta 1920, 
ki ga je sprejel parlament kot ustavni zakon in je še danes 
pomemben del zvezne ustave. Na drugi strani je bila ta nevtralnost 
bolj del programa, saj je bila habsburška monarhija katoliška država 
do svojega konca. Šolsko pravo in tudi zakonsko pravo sta imela 
nekakšen pridih cerkvenega, predvsem katoliškega prava in 
seveda so posledice nosili vsi nekatoličani. 

Prehajam k drugemu delu, to je "verski zemljevid" Avstrije. Na 
spletni strani ministrstva za znanost, izobraževanje in kulturo je 
kot prednostna naloga Verskega urada navedeno, da je treba z 
zakonom priznati verske skupnosti v Avstriji. To je povezano s 
tako imenovanim zakonom o priznanju iz leta 1874, ki je bil 
potreben kot normativna ureditev reševanja konfliktov, ki so se 
pojavljali od leta 1870 s tako imenovanimi starimi katoličani. Gre 
torej za zakon iz obdobja, ko je imela država pristojnost nad 
cerkvami v državi in vprašanje starih katolikov je bilo povod za ta 
zakon. Od obdobja t. i. jožefinske tolerance, to je od leta 1781, so 
poleg prevladujoče državne, to je Rimskokatoliške cerkve, 
obstajali še nekatoličani. Med te so šteli - In jih tolerirali - protestante, 
ki so bili bodisi luteranski ali reformirani, potem ortodoksne kristjane, 
ki so imeli na osnovi najvišjih privilegijev tudi več cerkva na Dunaju, 
leta 1782 pa je bila s patentom o Judih priznana tudi izraelitska 
cerkev. Na osnovi tega institucionalnega akta o tolerantnosti so 
se cerkve v obdobju revolucije leta 1848 lahko osamosvojile in 
tudi pridobile status priznanih verskih skupnosti in cerkva. V 
marčnem patentu iz leta 1849 je prvič govor o več z zakonom 
priznanih cerkvah v Avstriji. Ker takrat zakona o priznanju še ni 
bilo, lahko domnevamo, da je zakonodajalec govoril o omenjenem 
patentu o toleranci, ki je predhodnik zakona o priznanju. 

Omenjene cerkve in izrealitska verska skupnost imajo status 
javnega prava. Bile so priznane in oblikovane kot ustanove skoraj 
državne narave, čeprav niso opravljale državnih nalog oziroma 
so bile zanje samo delno zadolžene, na primer v zvezi z zakonom 
o zakonski zvezi. Na seznamu teh nalog je tudi verouk. Za številne 
je sporno, ali je to državna ali cerkvena naloga, nedvomno pa je 
bil verouk v 19. stoletju skupna naloga države in cerkve. V 
nasprotju z javnopravnim položajem, ki je bil priznan cerkvi, je 
država zahtevala nadzor nad njo. Cerkvena oblast je bila v 19. 
stoletju pravzaprav korelat javnopravni korporativnosti. 

Še za časa monarhije je bila priznana mala protestantska cerkev, 
leta 1880 bratovščina Herrnhuter in po aneksiji Bosne in Herce- 
govine po letu 1912 tudi islam. Takrat se to ni zgodilo z uredbo, 
ampak je bil potreben samostojen zakon, kajti islam po strukturni 
obliki nekako ni ustrezal pogojem, ki so bili zapisani v zakonu o 
priznanju. Podobno velja tudi za protestante, ki so dosegli ne le 
pravno priznanje augsburške in helvetiške ločine evangeličanske 
cerkve (A.B. in H.B.), ampak tudi obeh konfesionalnih cerkva. To 
je bilo mogoče doseči le s posebnim protestantskim zakonom iz 
leta 1961, oziroma z ustavno določbo, kajti to ni bilo v skladu z 
avstrijskim ustavnim zakonom. 

Vedno znova se vračam na protestantski zakon iz leta 1961; ne 
samo zato, ker sem evangeličan in to področje posebej dobro 
poznam, ampak tudi zato, ker gre za do cerkve bolj prijazno politiko 
kulturnega ministrstva v 60. letih, kar je povezano s takratnim 
ministrom za Izobraževanje in kulturo Heinrichom Drimmlom. 
Heinrich Drimmel je leta 1961, ko je bil sprejet protestantski zakon, 
menil, da je ta model svobode in svoboščin tako pomemben, da bi 
lahko veljal tudi za Rimskokatoliško cerkev. Šlo je torej za svobodo 
cerkva, ne samo za svoboščine, in to ne le v obdobju sovražnosti 
do cerkva, ampak tudi za neko vrsto obrambe pred odklonilnim 
stališčem v vrstah krščansko socialistične stranke in proti 

ostankom predstave, da naj bi bila cerkev neke vrste "črna policija", 
ki naj bi skrbela za moralo naroda. 

Rimskokatoliška cerkev se je v 50. letih vehementno branila pred 
takimi očitki in minister Drimmel je bil eden tistih katoličanov, ki se 
je zavzemal za svobodo cerkve, tudi proti državi. Dosežen je bil 
tolikšen obseg svobode evangeličanskih cerkva, kakršnega v 
zgodovini še ni bilo: cerkev svobodno izbira svoje predstavnike, 
lahko oblikuje občine in škofije, ne da bi se morala posvetovati z 
državo, kar pomeni, da ima veliko večjo svobodo kot Rimskokato- 
liška cerkev, ki se mora ozirati na državno pravo. 

Predstava o samostojnosti cerkve, ki ni odvisna od državnega 
nadzora in državnih posegov, ni uspela pri vseh cerkvah. Že pri 
pravoslavnem zakonu iz leta 1967 je imel nekdo drug glavno 
besedo in je predvidel nadzorne funkcije države, kar mu je tudi 
uspelo. Ko se je Drimmel poslovil z ministrstva za kulturo, se je 
tudi končalo neko obdobje, kajti čeprav se je družbeni konsenz v 
50. letih izrekel za to, da se cerkev popolnoma osvobodi vrvice, 
na kateri jo je držala država, se je to v 60. in 70. letih znova 
spremenilo. 

Proces priznavanja cerkvenih skupnosti v Avstriji se je nadaljeval 
z metodistično cerkvijo leta 1951, z mormoni leta 1955, to je v letu 
avstrijske državne pogodbe, armensko-apostolsko cerkvijo leta 
1972, novo apostolsko cerkvijo leta 1975, budistično versko 
skupnostjo leta 1982 in sirijsko ortodoksno cerkvijo leta 1988. 
Skupno je v Avstriji priznanih 12 cerkvenih skupnosti, trenutno 
pa miruje še eno priznanje, in sicer za bratovščino Herrnhuter. 
Vsem priznanim veroizpovedim zagotavlja država izvajanje 
cerkvenih obredov, zaščito njihovega naziva, imajo pravico do 
ekskluzivne verske oskrbe svojih vernikov. So javne ustanove in 
imajo tudi določene davčne olajšave. Te cerkve imajo torej položaj 
javnih ustanov, ne da bi to v resnici bile, saj so nedržavne ustanove, 
ki se za svoj obstoj nimajo zahvaliti državi sami. Država govori o 
eksistenci cerkve, ki je bila navzoča, še preden je bila ustanovljena 
država sama. Država jim zagotavlja tudi samostojno upravljanje 
notranjih zadev, kjer ne gre za njeno ingerenco, zaščito njenih 
skladov in fondov pred sekularizacijo, pravico do ustanavljanja 
zasebnih šol in pravico do verouka na javnih šolah in na šolah, 
ustanovljenih v okviru javnega prava. 

Javno izvajanje obredja je korporativna temeljna pravica v skladu 
s 15. členom Državne pogodbe in je omejena na z zakonom 
priznane cerkve ali verske skupnosti. Od leta 1867 je bilo dovoljeno 
izvajanje obredov samo v domačem okolju in ne tudi v javnem, 
tako kot je to danes. Iz zgodovine cerkva je znano, da je prišlo do 
preobrata v habsburški monarhiji. Do takrat so etablirane cerkve, 
na primer metodisti, pazile, da ne bi prekršile te določbe. To je šlo 
zelo daleč in moral si imeti prav povabilo, moral si biti nekako v 
povezavi z družino, ki je izvajala takšne obrede, da si se jih lahko 
udeležil. Tudi policija je pogosto posegala v te zadeve in se je 
pojavila celo pri privatnih urah verouka. 

Javno bogoslužje je bilo prvič omogočeno z državno pogodbo iz 
Saint Germaina leta 1919, katere 63. člen je zagotovil vsem 
prebivalcem Avstrije, da lahko javno ali zasebno izvajajo obredje 
katere koli veroizpovedi in vse, kar je z njo povezano. Od takrat 
naprej tudi niso bile več ilegalne verske skupine, ki so prišle iz 
Amerike in so se naselile v Avstriji v 80. in 90. letih 19. stoletja, na 
primer metodisti. Lahko so se sklicevale na 63. člen Državne 
pogodbe in javno izvajale verske obrede. Javno izvajanje pa je 
bilo takrat le individualna pravica, saj ni bila dana tudi korporativna 
pravica. Poleg tega metodistična cerkev ni bila priznana kot pravna 
oseba in tudi ni mogla uveljavljati na primer pravic iz naslova 
dedovanja. Takratni zakon o združevanju ni bil pristojen tudi za 
verska združenja; zanje je veljal le zakon o priznanju. Do 
sprememb je prišlo predvsem na podlagi evropske konvencije o 
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človekovih pravicah, ko je bilo dovoljeno delovanje združenj z 
religioznim namenom tudi na osnovi zakona o združenjih. 

Zakon o priznanju je zelo natančno določal pogoje za podelitev 
pravnega priznanja neki religiji, med drugim, da bogoslužja ne 
smejo biti v nasprotju z ustavnimi zakoni, da mora za to obstajati 
vsaj ena skupnost vernikov, ki mora imeti najmanj 2000 članov 
itd. Zelo težak je bil predvsem en pogoj, in sicer, da je zagotovljen 
obstoj skupnosti. To je pomenilo, da mora imeti takšna skupnost 
na voljo sredstva in objekte za izvajanje bogoslužja, tako da se v 
teh prostorih lahko izvaja tudi verouk. Ministrstvo za kulturo je 
preverjalo, ali so zagotovljeni vsi pogoji za priznanje in je odločalo 
na tej osnovi. Seveda je pri tem postopku prihajalo do zamud; pri 
metodistih je na primer trajalo več deset let. Obstaja pa tudi drugi 
primer iz avstrijske prakse, in sicer, da je bila budistična verska 
skupnost leta 1983 priznana, čeprav je le 83 članov vložilo prošnjo 
za priznanje. Pri budistih gre namreč za neko specitiko, in sicer, 
da so budisti lahko pripadniki več veroizpovedi. 

Posebna točka pravnega priznanja v Avstriji pa je bila v tem, da 
tako priznanje pravno ni bilo izvršljivo, kajti Verski urad in upravno 
sodišče sta zastopala stališče, da se priznanje izvede z uredbo, 
ki jo izda ministrstvo. Ta teza je imela seveda neprijetne posledice 
za vse udeležence, saj ministrstvo za kulturo ni moglo hitreje 
izpeljati postopkov, predlagatelji pa se v primeru negativnega 
rezultata tudi niso mogli pritožiti na upravno ali ustavno sodišče. 
Seveda je bilo v literaturi zastopano tudi nasprotno mnenje, naj 
priznanje ne bi bilo urejeno z uredbo, temveč z odločbo, ki bi v 
primeru zavrnitve omogočala pritožbo na sodišču. 

Šele leta 1988 je ustavno sodišče poskrbelo za spremembe, 
razlog za to pa je bila predvsem scientološka cerkev. Ta cerkev 
ni plačevala davkov in zato tudi ni mogla uživati ugodnosti, ki jih 
imajo cerkve pri svojih dajatvah. Scientološka cerkev se je pritožila 
na ustavno sodišče, češ da gre za razlikovanje med priznanimi in 
nepriznanimi cerkvami. Ustavno sodišče je povedalo, da je to ra- 
zlikovanje skladno z ustavo in da je priznanje posledica določenih 
pogojev, ki morajo biti izpolnjeni. Ustavno sodišče je zavrnilo 
priznanje te cerkve in izdalo odločbo, kar mora slediti v primeru 
nepriznanja. Čeprav zakon o priznanju še ne daje pravice do 
realizacije, pravne posledice ne smejo biti različne za priznane ali 
za nepriznane cerkve. Treba je spoštovati načelo enakosti, pa bi 
tudi sicer so bile kršene pravice pravne države, kajti pravica do 
pravnega uveljavljanja mora biti zagotovljena. Pomembna 
ugotovitev sklepa ustavnega sodišča iz leta 1988 je namreč, da 
mora biti pravica Iz zakona o priznanju tudi pravno izvršljiva. 

Treba je bilo nujno ukrepati, kajti zakon o priznanju iz leta 1874 je 
bilo treba prilagoditi novim potrebam. Vendar predpisov o priznanju 
niso na novo uredili, ampak so, kot očitajo kritiki, opravili samo 

, kozmetične popravke v zvezi z zveznim zakonom o pravnem 
statusu verskih skupnosti iz leta 1998. Ta zakon predvideva 
dvostopenjski model. V prvi fazi priznanja, ko naj bi skupnosti 
dosegle zasebno pravno sposobnost, naj bi ustvarjali neko vrsto 
posebne pravice družbe kot registriranih družb, druga stopnja pa 
bi bila z zakonom priznana skupnost. 

Vsekakor so se pogoji za priznanje precej spremenili (lex fugitiva) 
in nekateri so bili deležni hude kritike. Zahtevano število članov 
posamezne verske skupnosti se je občutno zvišalo in je bilo 
določeno z dvema promilama celotnega prebivalstva, kar pomeni 
60.000 članov. Ta pogoj bi izpolnilo le pet od dvanajstih z zakonom 
priznanih verskih skupnosti v Avstriji. Kritično je bila ocenjena tudi 
zahteva, da mora verska skupnost obstajati 20 let. 

Novelirani zakon o priznanju so nekateri zato imenovali tudi zakon 
za preprečevanje priznanja verskih skupnosti. Kritiki zakona so 
bili mnenja, da je zakon zminiral svoj lasten namen, kajti le do 
sedaj priznane verske skupnosti bi uspele izpolniti minimalne 

zahteve, ostalim bi spodletelo že pri zahtevanem številu članstva. 
Medtem ko sta bili na primer priznani armenska-apostolska cerkev 
in sirijsko-ortodoksna cerkev pa to ni uspelo koptski ortodoksni 
cerkvi, čeprav sodi k isti staroorientalski cerkveni usmeritvi in 
ima s prvima dvema primerljivo število članov. To je povezano s 
tem, da Kopti za razliko od Sirijcev in Armencev niso bili zainte- 
resirani, da bi bili z zakonom priznani in so nakazali svoj interes 
šele takrat, ko je zakon že začel veljati. Kopti bodo morali iti sedaj 
kot verska skupnost skozi dvostopenjski postopek priznavanja 
in verjetno druge ovire zaradi majhnega števila članov ne bodo 
premagali. Prav Kopti so znatno pripomogli k temu, da je bil ta 
avstrijski zakon v svetu precej kritiziran. Kritiki so se osredotočili 
predvsem na to, da so Kopti ena izmed najstarejših krščanskih 
verskih skupnosti in ena najstarejših krščanskih cerkva v Avstriji, 
podobno kot Jehove priče. 

Druga kritična točka ali predmet kritike se nanaša na baptiste. Ti 
so že zelo dolgo tega dali vlogo za priznanje svoje verske 
skupnosti in ta postopek je bil tudi skoraj že končan. Pa se je 
zgodilo, da je vodstvo baptistične cerkve postalo bolj senzibilno. 
Če nas bodo z zakonom priznali, so menili, bomo kot svobodna 
cerkev dejansko zagrešili smrtni greh, kajti svobodna cerkev se 
definira sama po sebi, da je svobodna vseh državnih priznavanj. 
Tako so umaknili svojo vlogo. Potem so znova spremenili svoje 
mnenje, želeli so biti z zakonom priznani. Svoj prvotni korak 
obžalujejo, saj se zdaj ravno tako obravnavajo po zakonu o 
priznavanju skupnosti, kar pomeni, da bodo priznani le, če bodo 
dokazali, da imajo dovolj članov. 

Novelirani zakon so kritizirali številni prosilci za priznanje, vložili 
so tudi pritožbe na ustavnem sodišču, vendar so bile njihove 
pritožbe zavrnjene. Nekateri prosilci za priznanje so ubrali pot v 
Strasbourg, ker se pritožujejo zaradi kršitev temeljnih človekovih 
pravic. 

Tretja tema tega predavanja je verouk. Ena pomembnih posledic 
zakonskega priznanja verskih skupnosti v Avstriji je, da se verouk 
lahko izvaja v šolah javnega prava. Izvedbeni pravni akt pred- 
stavlja zakon, ki je bil z državno pogodbo s Svetim sedežem leta 
1962 potrjen tudi na mednarodni ravni. Sedaj je skupna zadeva 
države in cerkve, da se zagotavlja izvajanje teh verskih interesov 
v družbi. 

Zagotavljanje verouka kot osnovne pravice pa izhaja tudi iz 
evropske konvencije o človekovih pravicah, ki določa, da mora 
država spoštovati svetovnonazorsko prepričanje staršev. Neka- 
teri v Avstriji izražajo dvom v legitimnost takega stališča, del teh 
dvomov pa gre pripisati, kot pravita Potz in Kalb, paleoliberalnim 
predstavam o državi in cerkvi iz 19. stoletja. Njuno stališče je, da 
je verouk pomemben del svobode vere v 21. stoletju. Z veroukom 
država bistveno prispeva k temeljnemu konsenzu, ki je pogoj za 
demokratično ureditev. V tem kontekstu je treba razumeti tudi 
odločitev cerkve, ki se izrecno zavezuje, da bo pozitivno prispe- 
vala k državljanski vzgoji. S tem pa je implicirano tudi razumevanje 
verouka, da namreč ta ne more biti ideološka indoktrinacija 
družbeno spornih vrednostnih predstav in instrumentalizacij 
skupin, ampak da gre za neko ustanovo, kjer se lahko razvijata 
in ohranjata verska in svetovnonazorska svoboda. To bom 
podrobneje pojasnil. 

V diskusiji o verouku se je izkazalo, da svetovnonazorska 
nevtralnost države ne vodi do ignorance verskih in svetovnona- 
zorskih vrednot državljanov. Ta nevtralnost omogoča priznavanje 
vrednostnih sistemov v njihovi pluralnosti in zagotavlja, da dobijo 
svoje mesto v javnosti. Iz tega izhaja, da svoboda veroizpovedi 
pomeni, da imajo cerkve pravico priznati svoje vernike ter delovati 
v družbi in tudi v šolstvu. Privatizacija verske vzgoje bi kršila 
načelo nevtralnosti. Verska nevtralnost ne pomeni, da vere ne 
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izvajamo, da se ji odpovemo, pač pa pomeni pluralistično 
spoštovanje svetovnonazorskih pojmov in veroizpovedi. 

Verouk v avstrijskih šolah je zelo dobro zaščiten, predvsem na 
podlagi svobode veroizpovedi. Na podoben način je tudi slovensko 
ustavno sodišče dalo prav staršem, ki so se zavzemali za versko 
vzgojo svojih otrok. Ker se to nanaša samo na kontesionalne 
privatne šole, pričakujemo, da bo razprava o verouku ponovno 
prišla na dan. Sam menim, da bi moral biti verouk dovoljen na 
vseh vrstah šol. Trenutna ureditev v Sloveniji bi dala prednost 
tistim verskim skupnostim, ki imajo privatne šole. Menim, da to ni 
dobro in da bi bile tiste, ki nimajo zasebnih šol, v slabšem položaju. 

S temi zadnjimi pripombami pa sem nekako že presegel svojo 
nalogo, saj ne želim posegati v notranjo slovensko diskusijo. 
Vendar bi rad govoril o naši skupni prihodnosti v Evropi in o 
oblikovanju skupnih evropskih standardov. Želel bi tudi, da pride 
do izmenjave izkušenj med državami sosedami, mednje pa spada 
tudi povabilo za to srečanje; najlepše se zahvaljujem zanj. 

Tone Hrovat je odprl razpravo z mnenjem, da je prof. dr. Schvvarz 
načel nekaj zanimivih tem. 

Prof. dr. Verica Trstenjak se je zahvalila prof. dr. Schvvarzu za 
zanimivo predavanje in začela razpravo z vprašanjem, kakšen 
je v Avstriji status tistih verskih skupnosti, ki so registrirane samo 
kot društvo, in koliko jih je. 

Prof. dr. Kari Schvvarz je pojasnil, da budistična verska skupnost, 
ki je zdaj zakonsko priznana, pred pravnim priznanjem ni imela 
statusa pravne osebe v Avstriji. Zaradi tega je bila budistična 
založba na Dunaju osnovana kot t. i. delno versko društvo. Pozneje 
je prevladalo stališče, da so verske skupnosti lahko priznane 
samo po zakonu o priznanju in ne kot društva. Tako je bil tudi v 
besedilo zakona vnešen člen 3.a, da verske skupnosti ne morejo 
biti priznane v skladu z zakonom o društvih, temveč v skladu z 
zakonom o priznanju verskih skupnosti. Postopki priznanja so bili 
zelo dolgi, pri budistih je to trajalo več deset let. Ker je tudi evropska 
konvencija o človekovih pravicah zahtevala bolj liberalno držo je 
to zdaj v Avstriji urejeno tako, da če neka verska skupnost ne želi 
biti organizirana kot državno priznana in če tudi ni registrirana - 
za to je potrebnih 300 članov - se pravi, če ima manj kot 300 
članov, je lahko organizirana v obliki društva. Društvo pošlje 
prošnjo na Verski urad in ta odloča o tem, ali je ime društva 
sprejemljivo in ali ta naziv ni preblizu kakšni pravno in državno 
priznani verski skupnosti. Če ima neko društvo v svojem nazivu 
na primer besedo katoliško ali evangeličansko, se mora Verski 
urad posvetovati z zakonsko priznanimi verskimi skupnostmi in 
te se lahko tudi pritožijo, da bi novo društvo imelo tako ime v 
svojem nazivu. Posledica je lahko tudi prepoved registracije 
društva. To je ena izmed možnosti konstituiranja neke verske 
skupnosti, da lahko uveljavlja tudi pravice iz dedovanja ali pa 
sklene neko najemno razmerje. Prej je posamezni član verske 
skupnosti lahko najel neke prostore, ni pa bilo mogoče, da bi jih 
najelo versko društvo. 

Naslednji razpravljalec je zastavil dve vprašanji; prvo o verouku 
v šolah, drugo pa o avtonomiji šolskega prostora. Zanimalo ga je, 
kakšni so pogoji za dvanajst v Avstriji priznanih verskih skupnosti, 

če hočejo organizirati verouk, saj ga verjetno ne organizirajo 
povsod. Zanimalo pa ga je tudi, ali obstaja v Avstriji pojem 
avtonomije šolskega prostora in kakšne so izkušnje s tem. 

Prof. dr. Kari Schvvarz je v zvezi s prvim vprašanjem pojasnil, 
da imajo učenci, ki so pripadniki neke z zakonom priznane cerkve 
ali verske skupnosti, po zakonu pravico do verouka in tudi do 
tega, da se verouk zapiše v spričevalo. Verouk se praviloma 
izvaja v šolah, lahko pa tudi zunaj njih, v cerkvi ali v verski 
skupnosti. Verouk organizirajo cerkve, tudi nadzor verouka je 
stvar cerkve, plača pa ga država, vendar morajo biti za to izpolnjeni 
določeni pogoji. Država namreč plača verouk samo od nekega 
določenega kvantuma dalje. Prof. dr. Schvvarz je to praktično 
ponazoril z razredom z 20 učenci, v katerem je na primer deset 
katoličanov, trije so evangeličani, šest jih je islamske vere ali pa 
so ateisti brez verske opredelitve. V takem primeru država financira 
dve uri katoliškega verouka, evangeličanske učence pa bodo 
verjetno združili z drugimi učenci na tej šoli v neko skupino. Če se 
prijavi več kot pet učencev, plača država eno uro verouka, tisti, ki 
se versko ne opredeljujejo in ne obiskujejo verouka, a so v varstvu 
v šoli, pa lahko obiskujejo verouk kot izbirni predmet. 

Pred nekaj leti je bila uvedena še ena možnost. Učenci, ki se 
versko ne opredeljujejo, tisti, ki so se odjavili od verouka, ali pa 
učenci, ki sodijo k verski skupnosti, za katero v šolah ni mogoče 
zagotoviti verouka, vsi ti učenci imajo možnost, da obiskujejo 
nadomestni predmet, to je pouk etike. To pa je možno šele na višji 
stopnji srednje šole, za 15- do 18-letne dijake, in to velja samo za 
93 šol v Avstriji. Gre za poskus uvajanja pouka etike v šole, 
rezultat pa je, da bi ta poskus zelo radi prevzeli v normalni šolski 
program, vendar stroškovno to ni izvedljivo na vseh šolah. Kaže, 
da bo nekaj časa tako tudi ostalo. 

Kar zadeva vprašanje avtonomije šolskega prostora, je dejal, da 
lahko v Avstriji z zakonom priznane cerkve in verske skupnosti 
organizirajo in izvajajo verouk, ki ga same ponujajo, tudi v šolah. 
Ameriška teorija ločitve cerkve od države pomeni, da verske 
prireditve ne smejo biti v javnih šolah, podobna tendenca 
sekularizirane, laicistične šole velja tudi v Franciji. To pomeni, da 
ne sme biti verskih prireditev v šoli, zato pa morajo imeti učenci 
prost dan za verske aktivnosti. Ta način pa ne ustreza avstrijski 
tradiciji, kjer obstaja most med cerkvijo in državo; šole sprejemajo 
dejstvo, da prihajajo učitelji verouka v šolo, da ima učitelj verouka 
tudi sedež in svoj glas v učiteljskem zboru, kolegiju in da se 
ocenjuje tudi verouk. Verouk z zakonom priznanih cerkva in verskih 
skupnosti se izvaja po rednem učnem programu, za katerega je 
pristojna ustrezna cerkev, objaviti pa ga mora država. 

Naslednji razpravljalec je najprej poudaril, da prof. Heinrich 
Drimmel, katerega vlogo je prof. dr. Schvvarz tako visoko ocenil, 
velja tudi za očeta slovenske gimnazije v Avstriji, nato pa je želel 
slišati predavateljevo stališče o ločitvi cerkve in države. 

Prof. dr. Kari Schvvarz je poudaril, da je to ključno, vendar zanj 
osebno tudi zelo težko vprašanje, kajti na eni strani bi želel 
odgovoriti kot profesor za državno pravo in državno cerkveno 
pravo, na drugi strani pa je tudi predstavnik Verskega urada pri 
pristojnem avstrijskem zveznem ministrstvu. To svojo vlogo je 
ponazoril s prispodobo, da je eden redkih, ki stojijo na mostu med 
državo in cerkvijo. 

V Avstriji - ozko gledano - ločitev med cerkvijo in državo ni bila 
izvedena, obstajajo t. i. mostovi in eden od njih je prav Verski urad. 
Če so v uradnem koledarju Republike Avstrije navedene z za- 
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konom priznane cerkve in verske skupnosti, to pomeni, da cerkev 
je v javnem življenju in da ni odrinjena v zasebni prostor. Na drugi 
strani je pa tudi res, je dodal, da obstaja tendenca, da bi svobodo 
veroizpovedi ne izvajali iz 5. člena ustave, ampak iz verskih 
interesov in verske svobode posameznega državljana. Povedal 
je svoje mnenje, da so verski interesi posameznega državljana 
kot osnova verske svobode gotovo upravičeni, da se ti interesi 
posameznega državljana lahko izrazijo, pa jih je treba tudi 
institucionalno zavarovati v obliki korporativne verske svobode, 
torej z oblikovanjem z zakonom priznanih cerkva in verskih 
skupnosti. Z zakonom priznanih cerkva ne bi smeli pdriniti v 
zasebno področje, kot je to veljalo za manjšinske cerkve, ki so 
imele od 1781 do 1849 zgolj pravico do zasebnega izvajanja 
veroizpovedi in kot cerkve niso smele biti priznane v javnosti. 
Kdor je doživel, kaj pomeni privatizacija veroizpovedi, se zaveda, 
da je treba povedati, da ima javnost nalogo in da imamo tudi 
politično odgovornost, pomagati drugim etničnim manjšinam, da 
se lahko izrazijo v javnosti. Mislim, da imajo cerkve tudi neki javni 
mandat, javno zavest in da hočejo to tudi uresničiti, je dejal. V tem 
smislu ločitve države od cerkve ne morem označiti kot neko 
zaželeno perspektivo, je povedal svoje mnenje. 

Naslednjo razpravljalko je zanimal pravni položaj narodnih 
manjšin znotraj cerkve v Avstriji, konkretneje koroških Slovencev 
znotraj Rimskokatoliške cerkve. 

Prof. dr. Kari Schwarz je dejal, da na to vprašanje pravzaprav 
ne more odgovoriti, ker gre za vprašanje notranjega cerkvenega 
prava Rimskokatoliške cerkve. Pravni status narodnostnih sku- 
pin, manjšin v Avstriji, je povezan tudi z zakonom o zaščiti manjšin, 
kjer je zapisano, da imajo manjšine pravico do manjšinskih šol, 
omenjena je bila slovenska gimnazija na Koroškem, kjer poteka 
dvojezični pouk. Tudi na Gradiščanskem je dvojezični pouk, v 
madžarskem in hrvaškem jeziku, in tudi tam je manjšinska 
gimnazija. 

Vaše vprašanje, je nadaljeval, pa se je nanašalo specifično na 
katoliško cerkev, vendar za ta odgovor nisem kompetentna oseba, 
lahko pa vam povem nekaj iz svoje protestantske zgodovine. Na 
Koroškem imamo tudi evangeličansko versko skupnost pri 
Arnoldsteinu, ki izhaja iz reformacije Primoža Trubarja. V tem 
obmejnem območju se je oblikovala in ohranila majhna skupnost, 
ki je v preteklosti uporabljala Trubarjev katekizem, opravljala 
verske obrede v slovenskem jeziku in preživela čase protire- 
formacije.Ta skupnost v Avstriji se je postopoma asimilirala, v 19. 
stoletju je opustila slovenski jezik in začela opravljati verske obrede 
v nemškem jeziku. Kljub temu pa je še ohranjena zelo lepa zgo- 
dovina te skupnosti, ki je edina evangeličanska skupnost slo- 
venskega izvora na Koroškem. Na Koroškem je tudi muzej, v 
katerem so shranjeni prevodi Postile in Dalmatinove Biblije. To je 
zelo pomembno raziskovalno mesto slovenske reformacije. 

verskih skupnosti v Strasbourgu. Drugo vprašanje je bilo pove- 
zano z veroukom in s problematiko zaposlovanja laičnih teologov, 
s čimer se srečujemo v Sloveniji, je dejala. Tretje vprašanje, ki ga 
je zastavila, pa se je nanašalo na položaj islamske verske skup- 
nosti v Avstriji po 11. septembru. 

Prof. dr. Kari Schvvarz je najprej pojasnil, da so se na evropsko 
sodišče v Strasbourgu pritožile nekatere verske skupnosti, ki so 
s tem skušale pritisniti na avstrijsko ministrstvo za kulturo, kajti 
niso uspele s svojo pritožbo na ustavnem sodišču Republike 
Avstrije. 

Kar zadeva pouk verouka je prof. dr. Schvvarz povedal, da učiteljev 
za verouk ne nastavlja niti država niti cerkev, nihče pa ne more 
poučevati verouka, ne da bi ga za to pooblastila cerkev z 
dokumentom, ki ga izda katoliški škof ali predstavnik druge verske 
skupnosti. Pogoj je torej soglasje cerkvene verske skupnosti k tej 
osebi. Učitelji verouka se izobražujejo na teoloških fakultetah, če 
bodo poučevali na višjih šolah, ali pa na srednjih verskih pedagoških 
šolah, če bodo poučevali na srednji stopnji. Na Dunaju deluje tudi 
pedagoška akademija za islam, na kateri se izobražujejo pedagogi 
za pouk islama. Islamski pouk je regularni verski pouk v Avstriji, 
med učenci In dijaki, ki ga obiskujejo, je največ Turkov, učitelji za 
pouk Islama pa prihajajo praviloma iz Egipta. V glavnem je 
izobraževanje učiteljev verouka na tej pedagoški akademiji 
zadovoljivo, je dejal prof. dr. Schvvarz, in je podobno, kot na drugih 
pedagoških ustanovah, saj se izobrazijo v vseh temeljnih 
predmetih, posebej pa še za pouk islamske vere. 

Po 11. septembru, je prof. dr. Schvvarz odgovoril še na tretje 
vprašanje, obstaja večji interes javnosti za verouk. Ministrstvo 
za kulturo je izdalo odlok, da se pri verouku intenzivneje poudarja 
strpnost, da se oblikujejo tudi delovne skupnosti, da je potrebno 
spodbuditi sodelovanje. Verouk je strogo konfensionalen, kar 
pomeni, da poteka za vsako versko skupnost ločeno, se pravi, 
da katoliški učenec ne more obiskovati evangeličanskega 
verouka. Za budiste se ponuja verouk v budistični centrali. Ker pa 
budizem ne pozna stroge ekskluzivnosti, so člani budistične 
skupnosti lahko hkrati tudi člani ortodoksne cerkve in učenec 
lahko dobi v spričevalu tudi oceno iz budističnega verouka. Vendar 
pa učenec, ki ni obiskoval ruskega pravoslavnega verouka, ne 
more dobiti ocene iz drugega, iz budističnega verouka. Domne- 
vamo, je dejal prof. dr. Schvvarz, da se bo ohranila ekskluzivnost 
v avstrijskem državnem cerkvenem pravu, da lahko učenec 
obiskuje verouk svoje vsakokratne veroizpovedi, hkrati pa 
skušamo oblikovati kooperativne skupine, bolj odpreti in zgladiti 
poti za sodelovanje. Zlasti od 11. septembra dalje obstajajo številne 
oblike sodelovanja. Vzgajanje tolerantnosti, spoštovanje tole- 
rantnosti, tolerantna drža, to so tiste teme, ki jih lahko gotovo 
izražamo in tudi spodbujamo pri verouku, je dodal. 

Božena Rudolf, Urad za verske skupnosti, je želela slišati od- 
govor na vprašanje, ali morda Verski urad razmišlja o spremembi 
pogojev za priznanje verskih skupnosti glede na pritožbe nekaterih 

Tone Hrovat se je iskreno zahvalil prof. dr. Karlu Schvvarzu za 
predavanje, v katerem je odprl nekatere dileme, o katerih bo, kot 
je dejal ob zaključku, zagotovo še priložnost spregovoriti v 
državnem svetu, pa tudi na drugih predavanjih in posvetih. 
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Državni svet Republike Slovenije je 25. aprila 2002 pripravil 3. SEJO 

DRŽAVNEGA SVETA MLADIH 

Anka Lisec, zunanja sodelavka Državnega sveta Republike 
Slovenije, je uvodoma pozdravila zbrane goste ter mlade svetnice 
in svetnike in poudarila, da je njihovo število vse večje. Pojasnila 
je, da ima vlogo koordinatorke pri projektu Državni svet mladih in 
predala besedo predsedniku državnega sveta. 

Tone Hrovat, predsednik Državnega sveta Republike Slove- 
nije, je v imenu vseh državnih svetnic in svetnikov pozdravil 
številne mlade svetnice in svetnike, njihove profesorice in 
profesorje ter predstavnike ministrstev. Udeležence je seznanil s 
podatkom, da je vseh članov Državnega sveta Republike Slo- 
venije 40. Ker se je tretje seje udeležilo veliko večje število mladih 
svetnic in svetnikov, je menil, da po starem slovenskem reku to 
pomeni, da več glav več ve. člani državnega sveta mladih lahko 
izrazijo več idej, ki bodo pripomogle k oblikovanju njihove lepše 
prihodnosti. 

Izrazil je veselje, da lahko pozdravi tudi vse mentorje, ki so imeli 
veliko odgovornosti, da so spodbujali in dvigovali samozavest 
svetnic in svetnikov po vseh slovenskih šolah in se odločili po- 
magati z nasveti, predlogi in s spodbudami. Izrazil je prepričanje, 
da so udeleženci prejšnjih dveh sej zagotovo pridobili mnogo 
koristnih izkušenj. Pojasnil je, da je bila prva seja poskusni projekt, 
ki ga je državni svet izvedel skupaj z Gimnazijo Litija, že na drugi 
seji pa so oblikovali konkretne predloge o dejavnostih mladih v 
prostem času, o pravicah otrok, o načinih preverjanja znanja in 
podobno. 

Tretja seja mladih je bila naravnana na okoljsko problematiko. 
Mladi so namreč izkazali interes za zbiranje mnenj in idej, kako 
varovati planet za kasnejše rodove. Varstvo okolja pa je povezano 
tudi s turističnimi dejavnostmi in kmetijstvom. Državni svet z 
veseljem zastopa interese mladih in želi njihova mnenja vključevati 
tudi v zakonodajne pobude, je poudaril. Seje mladih svetnic in 
svetnikov ponujajo priložnost, da mladi brez vnaprej določenih 
okvirov predlagajo pobude in predstavijo sklepe državnemu svetu 
ter pristojnim v vladnih in nevladnih organizacijah. 

Predlogi mladih, ki v velikem številu prihajajo na državni svet, 
dokazujejo, da imajo mladi veliko konkretnih idej za rešitve 
problemov na področju šolstva, izobraževanja, zdravja ter nasploh 
okolja, v katerem živijo. Na probleme se odzivajo drugače kot 
odrasli in mnogokrat ponujajo dobre rešitve. V tem oziru je izrazil 
veselje nad prihodnjimi razmišljanji in predlogi, ki so jih in jih še 
bodo mladi oblikovali v delovnih skupinah na posameznih šolah, 
saj so vse teme izredno aktualne prav v času, ko Slovenija vstopa 
v Evropsko unijo. 

Udeležence je seznanil s strukturo in delom državnega sveta in 
pojasnil, da je le-ta drugi dom slovenskega parlamenta in po 
ustavni vlogi korektivno telo. Zakone, ki jih obravnava državni 
zbor kot prvi dom parlamenta, predhodno obravnavajo tudi delovne 
skupine in svetniki državnega sveta. Kadar menijo, da določbe 
sprejetega zakona niso v skladu z mnenjem svetnikov, predlagajo 
odložilni veto. Državni zbor mora zakon ponovno uvrstiti na dnevni 
red seje in o njem ponovno odločati. Za ponovni sprejem zakona 
je potrebna absolutna večina, kar pomeni 46 glasov od 90-ih, je 
pojasnil. Svetniki lahko podajo tudi predlog za referendum, predlog 

za ustavni spor in parlamentarno preiskavo, je še dodal. 
Največkrat pa podajo mnenja k zakonskim predlogom, ki jih na 
pristojnih odborih obravnava tudi državni zbor. Mnenja svetnikov 
so tedaj praviloma najbolj učinkovita, saj je na zakon lažje vplivati, 
ko je še v fazi oblikovanja, je pojasnil. Zaradi konstruktivne narave 
predlogov mediji o delovanju državnega sveta pišejo zelo malo, 
saj so zanje zanimivejši bolj dramatični dogodki. 

V nadaljevanju je mladim predstavil sestavo državnega sveta in 
navedel, da so svetniki voljeni po regijah. Svetniki so predstavniki 
različnih interesov, med drugim tudi delodajalcev; to skupino 
sestavljajo predsednik gospodarske zbornice in nekateri direktorji 
gospodarskih družb. Skupino delojemalcev sestavljajo predsedniki 
sindikatov, posebne interese pa zastopa tudi skupina kmetov, 
obrtnikov in svobodnih poklicev. Skupina družbenih interesov 
negospodarstva zastopa zdravstvo, kulturo, šolstvo, znanost, 
univerze in socialo. 

Izpostavil je predvsem nestrankarsko noto sestave, ki deluje 
povsem drugače kot strankarsko naravnani državni zbor, od tod 
pa izhaja tudi drugačen pristop k iskanju konstruktivnih rešitev. 
Prav zaradi takšne sestave so svetniki zainteresirani tudi za delo 
mladih, ki predstavljajo pomemben del civilne družbe. 

Prispevek mladih k oblikovanju demokracije je izjemno pomem- 
ben, saj mladi vidijo probleme in njihove rešitve iz povsem drugega 
zornega kota. 

Poudaril je, da tudi dvodomnost pomeni višji nivo demokracije in 
dodal, da je stopnja demokracije največja takrat, kadar so 
upoštevana tudi mnenja civilnih združenj. Prav tak dialog pa 
poskuša državni svet ustvarjati že od začetka svojega obstoja. 

Predsednik Hrovat je nato izrazil zadovoljstvo nad strukturo 
državnih svetnic in svetnikov, ki praviloma delujejo konstruktivno, 
kar se kaže v treznejšem pristopu do rešitve problemov. Zbranim 
mladim svetnicam in svetnikom ter gostom je ponudil možnost, 
da predstavijo svoja mnenja, sugestije in spodbude. 

Dimitrij Djokič, predsednik dijaškega parlamenta, Dijaška 
organizacija Slovenije, je pozdravil zbrane udeležence seje. 
Spomnil je na misli, ki jih je izrekel v času druge seje mladih 
državnega sveta in poudaril, da Dijaška organizacija Slovenije 
spodbuja delo mladih. Vodstvo organizacije si želi organizirati še 
več srečanj z dijaki in študenti in jim na ta način zagotoviti kar 
največjo podporo. Navedel je, da sodelujejo tudi z mestnimi di- 
jaškimi skupnostmi, kjer študentje delujejo v posameznih regijskih 
klubih. 

Delo mladih, kot so ga doživeli na drugi redni seji državnega 
sveta mladih, jih je tako navdušilo, da si želijo tesnejšega 
sodelovanja, pripravljeni pa so tudi nuditi pomoč, je zaključil. 

Darja Radič, državna podsekretarka na Ministrstvu za gospo- 
darstvo, je prisrčno pozdravila mlade soustvarjalce bodoče 
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slovenske družbe. Povedala je, da je na ministrstvu zadolžena za 
področje turizma, zato se je razveselila vabila na tretjo redno 
sejo. Spoznala je, da se mladi zelo zanimajo za turizem in da so 
pripravili tudi nekaj zelo zanimivih tem. Turizem je kompleksna 
dejavnost, kjer je inovativnost bistvenega pomena za uspešen 
razvoj. Menila je, da so običajno starejši že ukalupljeni v okvire, ki 
so se jih naučili in ki jih poklicno spremljajo vsak dan, zato so ideje 
mladih zelo dobrodošle, saj omogočajo svež vpogled. 

Janko Torrn, Krajevna skupnost Kotlje, je povedal, da prihaja 
iz Koroške in čestital vsem, ki so kakor koli prispevali k razvoju in 
lepši podobi Slovenije in turizma. Posebej je izpostavil učence 
Osnovne šole Koroški jeklarji z Raven na Koroškem, ki so bili 
med povabljenimi na tretjo redno sejo. čestital jim je, ker obujajo 
spomine na Prežihovega Voranca in na prelepo koroško pokrajino. 
Dela, ki jih ustvarjajo, promovirajo ne le Kotlje in občino Ravne na 
Koroškem, arrfpak celotno Koroško in tudi Slovenijo. Vsem, ki se 
ukvarjajo s tem lepim in prijetnim delom, je zaželel uspešno 
delovanje še naprej. 

Predsednik Tone Hrovat, ki je vodil to sejo, se je zahvalil za 
uvodne nagovore in pojasnil, da imajo vsi predstavniki po eno 
točko dnevnega reda. K besedi je pozval učence Osnovne šole 
Koroški jeklarji z Raven na Koroškem, ki so predstavili značilnosti 
Koroške in svoja mnenja o možnostih razvoja turizma v celotni 
pokrajini. 

Veronika Ivartnik, Osnovna šole Koroški jeklarji, Ravne na 
Koroškem, je uvodoma izrazila ponos, da lahko v Ljubljani 
predstavijo Koroško, ki jo tvorijo tri slovenske doline - Mežiška, 
Mislinjska in del Dravske doline. Koroška leži na severu Slovenije 
in meji na sosednjo republiko Avstrijo. Z Ljubljano in z drugimi kraji 
je dobro povezana. Najbližja pot iz Ljubljane do Raven vodi preko 
Trojan, Žalca, Velenja, Slovenj Gradca in Dravograda. Koroški 
kulturnozgodovinski spomeniki se nahajajo med Peco, Kozjakom, 
Pohorjem in Uršljo goro. To so cerkev svetega Vida iz enajstega 
stoletja v Dravogradu, Rimski vrelec pri Kotljah, cerkev svete 
Ane in svetega Jakoba na Jelenovem vrhu in Koprivni pri Lešah, 
cerkev svetega Jurija na Legnu, svetišče iz devetega stoletja, 
cerkev Janeza Krstnika Rotunda na Muti pa sodi med najstarejše 
spomenike na Slovenskem. 

Juš Černovšek, Osnovna šole Koroški jeklarji, Ravne na 
Koroškem, je povedal, da je Koroška znana po železarski in 
rudarski tradiciji, saj Železarna na Ravnah na Koroškem deluje 
že več kot 375 let. Na bližnjih Lešah je bil do sredine 19. stoletja 
največji rudnik premoga na Slovenskem. V rudniku Mežica so 
več kot tristo let kopali svinčevo in cinkovo rudo, pred nekaj leti 
pa so rudnik zaprli. Danes je velik del rudnika odprt za vse tiste, 
ki si želijo ogledati podzemlje Pece kot turisti. V srce Pece se 
lahko popeljejo z rudniškim vlakom, nato pa del poti prepešačijo 
in če imajo srečo, vidijo bajeslovnega rudniškega škrata 
"perkmandeljca". Danes lahko obiskovalec Koroško raziskuje in 
občuduje mnoge lepote in znamenitosti. Lahko uživa v vzpenjanju 
na visoke gore Uršljo, Peco, Raduho, kolesari po urejenih 
kolesarskih stezah, pešači skozi bogate pohorske gozdove, 
smuča na Pohorju ali Peci, drsa na zamrznjenih koroških jezerih, 
se sredi zime pridruži skupini v Matjaževem domu na Peci ali pa 
preživlja počitnice na kmetijah, kjer je razvit kmečki turizem, je 
zaključil. 

Veronika Ivartnik je nadaljevala z opisom Mežiške doline. Ko se 
popotnik ob reki Meži pripelje na Ravne na Koroškem, ga pozdravi 
čudovita Peca. Središče Raven je stari mestni trg, kjer so locirani 
uradi pošte, magistrata, knjižnica Leopolda Suhodolčana, pa tudi 
mnoge trgovine in gostilne. Stara ulica, ki je posebej zanimiva, se 
izteče ob cerkvi svetega Egidija. Okoli starega mestnega jedra je 
zraslo novo središče Raven, katerih razvoj je dolga leta pospe- 
šeno napredoval zaradi razvoja železarne. Zaradi železarne so 
zrasla na Ravnah tudi delavska naselja ter osnovne in srednje 
šole. Dodala je še, da so ponosni na muzej in knjižnico v gradu 
grofa Turna, ki med mnogimi dragocenostmi hrani prevod Dalma- 
tinove Biblije. 

Juš Černovšek je dopolnil opis Koroške s podatkom, da popotnik 
lahko nadaljuje pot skozi Prevalje in Mežico v črno. Na Poljani 
zavije na južno Koroško v Avstrijo čez mejni prehod Holmec ali 
pa na križišču sredi mesta levo proti Kotljam in se ustavi v naselju 
Javornik, kjer od leta 1978 stoji Osnovna šola Koroški jeklarji. 
Šola ima kratko, a bogato zgodovino, je poudaril. Delovati je začela 
kot celodnevna osnovna šola, nato kot navadna osemletka, sedaj 
pa jo obiskuje že prva generacija devetletke. V sklopu šole deluje 
tudi podružnična šola v Kotljah, ki šteje zavidljivih 98 let. V začetku 
aprila 2002 je šola zaradi svoje povezanosti z okoljem in predvsem 
s četrtno skupnostjo Javornik-Šance za svoje delo prejela 
občinsko priznanje, na katero so vsi zelo ponosni. 

Veronika Ivartnik je zbrane seznanila s podatkom, da je pred 
petimi leti na šoli začel delovati turistični krožek, ki se je že štirikrat 
zapored vključil v tekmovanje Turistične zveze Slovenije z 
nazivom "Turizmu pomaga lastna glava". V raziskovalni nalogi z 
naslovom "Hotuljska steljeraja" so predstavili tradicionalno 
koroško kulinariko. Steljeraja je bil poseben običaj, je pojasnila, 
medsebojna pomoč krajanov pri pripravi stelje za zimo. Na ta dan 
so povabljeni moški v gozdu ves dan trdo delali, ženske pa so 
žele praprot. Zvečer sta gospodar in gospodinja za vse pripravila 
pojedino, ki je bila sestavljena iz značilnih koroških jedi: ajdovih 
žgancev, krapov, mežerlov, štrukljev, krušnega hrena in drugih 
dobrot. Tega dne na mizi ni smelo manjkati ničesar, je dodala. 
Dolgo v noč šo se steljerajci zabavali, plesali in igrali razne kmečke 
igre, dokler se niso utrudili in se pozno ponoči napotili vsak proti 
svojemu domu. Koroške specialitete, ki so jih jedli na steljerajah, 
so danes del turistične ponudbe, je zaključila. 

Juš Černovšek je pojasnil, da tri kilometre jugovzhodno od Raven 
ležijo ob vznožju Uršlje gore znamenite Kotlje. Znane so po gotski 
cerkvi Svete Marjete, vrelcu, predvsem pa po pisatelju Lovru 
Kuharju - Prežihovem Vorancu. Prav Vorančeva pot je tista 
zanimivost, ki privablja na Koroško množice turistov, zato so se 
krajani odločili, da podrobno raziščejo njeno zgodovino. Navedel 
je, da pisateljeva družina dolgo ni imela lastnega doma, zato se je 
selila s kmetije na kmetijo, dokler se ni leta 1911 naselila v Prežihovi 
bajti, ki jo je kupil Vorančev oče. Kmetije in bajte, kjer je družina 
začasno, nato pa tudi stalno živela, so postale del Vorančeve poti. 
Med kmetijami so tudi take, ki so vezane na pisateljeva literarna 
dela. Voranc je bil umetnik, ki je s svojim literarnim delom prerasel 
okvire svojega časa in katerega ideje bodo vedno znova aktualne, 
je bil prepričan. 

Vorančevo pot sestavlja enajst postaj, od katerih vsaka zase in 
vse skupaj nudijo obilo možnosti za čudovita doživetja popotnikov. 
Zadnja postaja je na pokopališču, kjer je Vorančev grob. Na 
tekmovanju 'Turizmu pomaga lastna glava" v šolskem letu 2000/ 
2001 so učenci s predstavitvijo Vorančeve poti postali državni prvaki. 
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Urška Zdovc, Osnovna šole Koroški jeklarji, Ravne na Ko- 
roškem je povedala, da so učenci letos podrobneje raziskali 
rimski vrelec, ki leži v neposredni bližini Kotelj in kjer izvira hotuljska 
slatina. Skozi Kotlje je bila speljana rimska cesta, ki je povezovala 
Celeio in Virunum, glavno mesto starega Norikuma v bližini 
sedanjega Celovca. Ko so ob izviru gradili novo letoviško poslopje, 
so naleteli na več ostankov iz rimske dobe. Rimski naziv za 
hotuljsko slatino izhaja iz leta 1877, ko so zgradili zdravilišče in 
prizidek s polnilnico in črpalno napravo za vodo, je pojasnila. 
Konec 19. in na začetku 20. stoletja je bila znana kot najboljša 
namizna voda po vseh restavracijah v Celovcu, Gradcu in na 
Dunaju, kjer so jo prodajali tudi v lekarnah. 

Rimski vrelec je v svoji zgodovini zamenjal kar nekaj lastnikov in 
doživel številne vzpone in padce. V tako žalostnem položaju, kot 
je na pragu tretjega tisočletja zaradi denacionalizacijskega 
postopka, še ni bil nikdar, zato je tudi okolica izvira precej 
neurejena. Raziskava, ki so jo opravili učenci, je pokazala, da 
pijejo vodo številni domačini, znana pa je tudi ljudem iz drugih 
krajev Slovenije, celo Mariborčanom, Ljubljančanom in Koprčanom 
ter zamejcem. Izrazila je upanje, da bo kmalu prišel čas, ko se 
bodo stvari začele premikati na bolje. Krajani si želijo, da bi lahko 
še dolgo prihajali k vrelcu zdrave, pitne, z železom bogate vode 
in tako uživali tisto, kar prihaja iz srca zemlje. 

Z raziskovalnimi nalogami in razstavami o opisanih temah so 
dobro spoznali Koroško in jo še bolj vzljubili, je sklenila svoj 
prispevek. 

Bojan Pavlinec, Osnovna šole Koroški jeklarji, Ravne na 
Koroškem je zbrane seznanil s skupno slovensko zgodovino. 
Koroška je kraj najstarejših slovenskih korenin in osrčje prve 
slovenske države Karantanije. Raziskovalna žilica popotnika 
lahko vodi prek verige Karavank v Celovec in še nekoliko dlje, na 
Gosposvetsko polje, kjer so naši predniki na knežjem kamnu 
ustoličevali karantanske kneze in kasneje koroške vojvode v 
slovenskem jeziku. 

Prvi zapis o poteku ustoličevanja karantanskih knezov je objavljen 
v nemški pravni knjigi z naslovom Švabsko ogledalo. O ustoli- 
čevanju pa je pisal tudi Janez Vetrinjski. Ne le ustoličevanje, tudi 
poklanjanje in prisega novemu vladarju je do leta 1728 vedno 
potekala v slovenskem jeziku. Deželni stanovi so prisegali 
plemstvu, za katero vztrajno trdijo, da je govorilo le nemško in 
slovensko sploh ni znalo. Knežji kamen je danes shranjen v 
deželnem muzeju v Celovcu, vojvodski prestol pa se nahaja ob 
cesti, ki iz Celovca pelje na Dunaj, je dodal. Vse to je del slovenske 
kulturno-zgodovinske preteklosti, na katero so Korošci še posebej 
ponosni. 

Prispevek je sklenil z željo, da bi tudi tisti, ki so bili prisotni na tretji 
seji mladih, ter njihovi prijatelji, znanci in sorodniki bolje poznali 
lepote Koroške, dežele skupnih slovenskih korenin. 

koroški turizem potrebno vlagati, kajti le tako bodo lahko prišle do 
izraza naravne danosti in kulturni dosežki ter vse dejavnosti, ki 
jih na Koroškem še lahko razvijajo. Krajani si želijo, da bi bila 
njihova okolica vsak dan lepša in da bi v njihovi pokrajini živeli 
zadovoljni in srečni ljudje. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil skupini Korošcev za 
zanimivo in podrobno predstavitev in besedo predal študentom 
Višje šole za gostinstvo in turizem z Bleda. 

Matjaž Boh, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 
Bled, je povedal, da bodo štirje študentje zbranim predstavili, 
kakšen je njihov pogled na stanje turizma v Sloveniji. 

Katarina Avšič, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 
Bled, je predstavila dejavnosti šole, ki je bila ustanovljena leta 
1996. Študijski program traja dve leti, skupaj je vpisanih približno 
600 rednih in izrednih študentov. Šola nudi izobraževalne programe 
gostinstva in turizma, delo pa poteka v sodobno opremljenih 
prostorih. Vsi študentje nosijo uniforme, ki so prepoznavni znak 
šole in jih uporabljajo v času vseh dejavnosti v okviru Izobraže- 
vanja. V uniformah so v času ekskurzij, izpitov, predavanj in vaj, 
je pojasnila. 

Program je bil ustanovljen zaradi potreb po srednjem vodstvenem 
kadru. Študentom omogoča pridobivanje ekonomskega in komu- 
nikacijskega znanja, strokovno znanje iz tujih jezikov ter strokovno 
znanje iz turizma in gostinstva. Študentje sodelujejo tudi pri pripravi 
in vodenju strokovnih ekskurzij. Velik poudarek je namenjen 
praktičnemu izobraževanju, ki so mu v prvem letniku namenili 
280 in v drugem letniku 400 ur. Del praktičnega izobraževanja 
opravljajo študentje v hotelu Astoria, ki je ocenjen s tremi 
zvezdicami. Drugi del praktičnega izobraževanja opravljajo v več 
kot 200 gostinskih in turističnih podjetjih po vsej Sloveniji, saj je 
povezovanje z gospodarstvom eden glavnih ciljev šole, je 
poudarila. 

Spregovorila je tudi o pomenu turizma v slovenskem gospodarstvu 
in navedla podatek, da turizem predstavlja več kot 9 % bruto 
družbenega produkta, kar pomeni 400 milijard tolarjev letno. 
Turizem zaposluje približno 52.500 prebivalcev, kar je nekaj več 
kot 6 % od vseh zaposlenih. Turistična dejavnost predstavlja 10 
% slovenskega izvoza blaga in storitev. 

Slovenija razpolaga s približno 80.000 prenočitvenimi kapacite- 
tami, od katerih prevladujejo hotelske prenočitvene zmogljivosti, 
ostale kapacitete pa predstavljajo sobe v zasebni lasti, gostišča, 
kampi in penzioni. Število ležišč se ne povečuje, kar za Slovenijo 
kot turistično deželo ni dobro, se pa iz leta v leto povečuje kvaliteta 
storitev, je poudarila. 

Irma Černovšek, Osnovna šole Koroški jeklarji, Ravne na 
Koroškem, je kot zadnja predstavnica te šole vsem, ki se 
ukvarjajo s turizmom, posebej pa predstavnikom Ministrstva za 
okolje in prostor predlagala, da tudi sami spoznajo lepote pokrajine, 
doživijo gostoljubnost Korošcev in se udeležijo bogatih turističnih 
in kulturnih prireditev. Prisotne je pozvala, naj bolje prisluhnejo 
predlogom in potrebam lokalnih turističnih društev in naj namenijo 
več sredstev za razvoj koroškega turizma. Menila je, da je v 

Struktura gostov kaže, da prevladujejo tuji gostje, tak trend pa je 
pričakovati tudi v prihodnje. Največji delež od vseh tujih gostov 
predstavljajo Nemci, sledijo jim Italijani, Avstrijci, Hrvatje, Angleži 
in Nizozemci. Kar tri četrtine vsega tujskega prometa ustvarijo 
gostje sedmih držav. Skoraj tretjina tujih gostov prenočuje v 
gorskih krajih, visok je delež nočitev ob morju, v porastu je tudi 
zdraviliški turizem, stagnira pa kongresni turizem, je zaključila in 
predala besedo kolegu. 
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Matjaž Boh, je spregovoril tudi o ocenah tujih gostov, ki so bili 
udeleženi v anketi o turistični ponudbi v Sloveniji. Predstavil je 
izsledke ankete, ki so jo opravili na Statističnem uradu Republike 
Slovenije. 

Tuji gostje so pohvalili gostoljubnost, dobro raven sporazumevanja 
v tujih jezikih, kakovostne storitve, počutili so se varne, sproščene, 
uživali so v miru, čistoči in urejenosti naravnih znamenitosti. Slabše 
so ocenili prometne povezave, navedli slabe ceste in slabo lokalno 
in nacionalno stopnjo transporta. Pogrešali so več možnosti za 
izlete in zabavo, česar pa je v Sloveniji veliko, vendar nam 
primanjkuje znanja za uspešno trženje, je pojasnil-. 

Kot osnovne probleme slovenskega turizma so navedli slabo 
prepoznavnost dežele in ponudbe, šibke povezave in sodelovanje 
med turistični ponudniki, posledice pa se odražajo v sorazmerno 
visokih cenah. Izrazil je upanje, da bodo tudi izšolani kadri Visoke 
strokovne šole za gostinstvo in turizem pripomogli k boljši 
izobrazbeni strukturi, saj je izobrazba danes ključnega pomena. 
Vlaganja v turizem so prešibka, nerazvit pa je tudi turistični 
informacijski sistem. Slovenija je na spletnih straneh turistično 
slabo predstavljena in podrobne podatke je težko najti, kar velja 
še toliko bolj za informacije v tujih jezikih. 

SWOT analiza je učinkovita metoda identifikacije štirih področij, s 
katerimi se organizacije ali posamezniki srečujejo ob iskanju nove 
poslovne priložnosti. Je orodje za preučevanje prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti tudi za področje turizma in s pomočjo 
njenih parametrov so izpostavili nekaj ključnih elementov 
slovenskega turizma, je pojasnil. Med prednostmi je izpostavil 
prometno lego, saj je Slovenija lahko dostopna z vseh smeri, 
prepotovati pa jo je moč v relativno kratkem času. Vse večje 
prednosti sta tudi varnost in neokrnjena narava. Slovenija je 
majhna, a kljub temu raznolika in gostoljubna dežela, z bogato 
kulturno dediščino, ki pa se še ni srečala s pojavom množičnega 
turizma, kar je danes prednost. 

Izpostavil je, da je potrebno čim hitreje odpraviti negativnosti, ki 
se odražajo predvsem v nezanimivosti storitev in ponudbe. Dobro 
bi bilo povečati nastanitvene kapacitete, hitreje posodobiti mnoge 
regionalne in lokalne ceste, uvesti novosti in s tem povečati 
prepoznavnost. 

Med neizkoriščenimi možnostmi je navedel avtentične turistične 
produkte, ki pa bi jih morali primerno in prodorno tržiti, saj je 
Slovenija razmeroma neodkrita dežela. Sodobnim turističnim 
trendom se znamo prilagoditi, zato bi z večjimi finančnimi vložki in 
širšim vključevanjem prebivalstva v turizem lahko razvili močne 
turistične centre. V turizmu so države z daljšo turistično tradicijo 
bolj prepoznavne, vendar pa se tega ne smemo ustrašiti, je opozoril. 

Ob pripravi nove razvojne strategije slovenskega turizma imajo 
na programskem področju velik pomen tako imenovani programi 
3E, 3A in 3D. Program 3E ima poudarek na podeželju, turizmu na 
kmetijah, ekologiji in etnologiji. Vključuje tudi bogato naravno in 
kulturno dediščino ter enologijo, saj slovenski vinarji v različnih 
vinorodnih rajonih pridelujejo kvalitetna vina, ki se v evropskem in 
svetovnem merilu uvrščajo na najvišja mesta. Program 3A turizem 
predstavlja športno-rekreativni turizem, s pomočjo programa 3D 
pa naj bi z veliko mero domišljije oblikovali produkte, s katerimi bi 
omogočili doživljajsko nepozabne aktivnosti, je pojasnil. 

Gregor Završnik, Višja strokovna šola za gostinstvo in turi- 
zem, Bled, je pozornost usmeril v razmišljanja študentov Višje 
strokovne šole. Študentje vidijo največji potencial v povezovanju 

turističnih območij. Želijo si, da bi vsa turistična območja povezali 
v enoten sistem in jih predstavili na skupni spletni strani, s pomočjo 
katere bi lahko gost rezerviral sobo v hotelu na Bledu, v zasebnem 
apartmaju v Portorožu ali pa na turistični kmetiji nekje na Šta- 
jerskem. Spletna stran bi nudila tudi slikovno obsežno gradivo in 
podatke o turističnih območjih. Obenem bi slovenski delavci v 
turizmu na ta način lahko pridobili povratno informacijo, saj je 
izvedljivo štetje in statistična obdelava podatkov o obisku strani. 

V okviru infrastrukture študente najbolj skrbi prometna infrastruk- 
tura. Predvsem poleti prihaja do obsežnih zastojev v smeri proti 
Primorski, kar slabo vpliva na počutje gosta, ki se pelje na počitnice 
na Obalo. Glede nastanitvene strukture študentje menijo, da je 
bolj kot gradnja novih, pomembna temeljita obnova starih hotelov. 
S tem bi pripomogli k ohranitvi okolja, je zaključil. 

Gašper Ribič, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, 
Bled, je nadaljeval razmišljanja kolege Završnika in dodal, da bi 
bilo koristno turistično sezono ohranjati vse leto in sicer za vsak 
kraj s specifičnim načrtom. Kot primer je navedel Bled, pri katerem 
bi bilo potrebno v zimskem času promovirati smučanje, kar bi 
dosegli z vlaganjem v zasneževalne naprave in žičnice. V 
poletnem času je atraktivno kopanje v jezeru in rekah, vendar je 
potrebno poskrbeti, da bo to mogoče tudi čez 20 ali 30 let, je 
opozoril. S tega vidika je pomemben okoljevarstven pristop, ki naj 
predvidi tudi povečano vlaganje v čistilne naprave. Spomladi in 
jeseni, ko turistični obisk upade, pa je potrebno tržiti kongresni 
turizem. Edinstveno priložnost za slovenski turizem vidijo študentje 
v izrednih dogodkih po svetu, sem pa sodijo pojav terorizma in 
naravne katastrofe, saj lahko izkoristimo dva velika aduta, varnost 
in dostopnost. 

Tuji turisti pri nas cenijo predvsem gostoljubnost. To prepričanje je 
bilo izhodišče za idejo o zbližanju domačinov s turisti in sicer z 
vlaganjem v turizem na podeželju, v turistične kmetije. To je okolje, 
kjer prihaja do pristnega stika med turisti in gostitelji, v največji 
meri pa pride do izraza gostoljubnost. 

Izrazil je tudi upanje vseh študentov, da bi se turistična ponudba 
toliko razširila, da bo lahko nudila dovolj možnosti za zaposlitev 
vsem diplomantom turističnih šol. Poleg Višje strokovne šole za 
gostinstvo in turizem na Bledu, je v Portorožu Visoka šola za 
gostinstvo in turizem - Turistica, Višja šola za gostinstvo v Mariboru, 
v Ljubljani pa Ekonomska fakulteta in Visoka poslovna šola ponujata 
izbirne predmete z nazivom 'Turizem", je pojasnil. 

Omenil pa je tudi težnje po novih šolah v Celju, v Velenju, in drugih 
krajih. Zato upravičeno obstaja bojazen, da bo šol s podobnimi 
programi kar naenkrat preveč. V tem primeru bo morala interve- 
nirati država, tako kot je morala pred leti z omejitveno zakonodajo 
poseči na področje turističnih agencij in tako omejiti njihovo prehitro 
rast, je navedel v sklepni misli. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil vsem študentom Višje 
strokovne šole za gostinstvo in turizem z Bleda in s tem zaključil 
drugo točko dnevnega reda. K besedi je pozval dijakinje in dijake 
Gimnazije Bežigrad, ki so predstavili del mednarodnega projekta 
Mestni trgi, projekt Ljubljana-Center, kulturno središče za mlade 
in študente. 

Albina Škerbinc, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, je zbrane 
seznanila s podatkom, da je projekt potekal v okviru medna- 
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rodnega projekta Mestni trgi. Pri njem so sodelovali učenci iz 
Švedske, Italije in Slovenije. Pogovorni jezik, v katerem so se 
sporazumevali, je bila angleščina. Skupina učencev Gimnazije 
Bežigrad je želela dognati, kako bi središče Ljubljane naredili bolj 
privlačno. Delali so v treh skupinah. Prva je preučevala promet v 
Ljubljani in razmišljala, kakšno funkcijo bi imel strogi center 
Ljubljane brez njega. Druga skupina je preučevala sejemsko 
ponudbo, tretja skupina pa se je ukvarjala predvsem s kulturnim 
In zabavnim središčem v Ljubljani. Med delom se je utrnila ideja o 
mladinskem centru, ki bi ponujal možnosti kulturnega in zabavnega 
izražanja. 

Iris Pensa, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, je poudarila, da je 
bila rdeča nit projekta misel, da mladi potrebujejo prostor, kjer bi 
se lahko zbirali in kakovostno preživljali prosti čas, se zabavali in 
se umetniško izražali. Tak prostor je bil zamišljen kot mesto mladih. 
Mladim bi nudil različne možnosti kreativnega ustvarjanja, od 
gledališča in izdajanja literarnih glasil do glasbenega udejstvovanja. 
Nudil bi tudi prostor za potopisna predavanja ob diapozitivih ter 
dvorano, kjer bi prirejali plese in imeli športne rekvizite. Primerno 
bi bilo postaviti tudi kavarno, ki bi nudila tudi lažje obroke in prigrizke 
in bila obenem prostor za priklop na svetovni splet in mesto za 
pogovore. Največjo oviro predstavlja financiranje, je poudarila, 
vendar so jo mladi sprejeli kot izziv. Nekateri dijaki so se kot 
rešitev domislili članarine in sponzorjev. 

Vprašanje, ki ostaja odprto, je lokacija mladinskega centra. Prvi 
predlog za postavitev je bila lokacija na Taboru, drugi pa v stavbi 
na Slomškovi ulici. Seveda pa je potrebno nadaljnje raziskovanje 
primernih lokacij, je izpostavila in pozvala mlade iz vseh šol, da z 
idejami prispevajo k uresničitvi tega obsežnega projekta. Da bi pa 
izvedeli, česa si mladi zares želijo, so med dijaki Gimnazije 
Bežigrad izvedli anketo. Ugotovili so, da se več kot 80 % dijakom 
zdi, da v Ljubljani ni dovolj prostora za zabavo ali kulturno izražanje. 

Albina Škerbinc je povedala, da mladi po izsledkih ankete najbolj 
pogrešajo center za mlade, slaba četrtina pogreša diskoteke, 
dobra petina pa športno sprostitev. Na vprašanje, ali bi bili 
pripravljeni plačevati članarino, je kar 83 % mladih odgovorilo 
pritrdilno. Sprejemljiv znesek članarine mladi ocenjujejo med 500 
in 1000 tolarji. Največ mladih predvideva, da bi center obiskovali 
do petkrat na teden, nekateri pa so odgovorili, da bi center obiskali 
le enkrat na dva tedna. S pomočjo ankete so dijaki tretje skupine 
prišli do zaključka, da mladi resnično potrebujejo svoj center ter 
prostor za šport in sprostitev. V zaključku je dodala, da si na 
kulturnem področju želijo predvsem urejen prostor za pogovore 
in sobo, ki bi bila opremljena z računalniki z možnostjo dostopa 
do svetovnega spleta. Želijo si, da bi o ureditvi takšnih centrov 
razmišljali mladi po vsej Sloveniji, pod geslom "V slogi je moč" pa 
jim bodo morda prisluhnili tudi pristojni. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil dijakinjama Gimnazije 
Bežigrad in napovedal naslednjo točko dnevnega reda, ki sta jo 
predstavili dijakinji Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. 

Špela Štok, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana, 
je uvodoma povedala, da bo predstavila izsledke mednarodnega 
projekta z nazivom "Vzgoja za mir in kvaliteto življenja". Dandanes 
vse pestijo mnogi problemi, a težave, kijih povzroča onesnaženost 

okolja, negativno vplivajo na vse, je bila prepričana. Na šoli so, 
tako kot njihovi kolegi iz Gimnazije Bežigrad, med dijaki izvedli 
anketo, s pomočjo katere so ugotovili, da 78 % anketiranih dijakov 
vedno vrže odpadke v za to namenjene koše in kontejnerje, 6 % 
pa jih odvrže kjerkoli. Približno 70 % anketirancev se zaveda 
nevarnih posledic onesnaževanja za okolje, živali in ljudi in tudi 
poskuša prispevati k zmanjšanju onesnaževanja, a mnogo ljudi 
varovanje okolja še zmeraj ne zanima, saj po njihovem mnenju to 
ni problem vseh ljudi. Menila je, da ni potrebno popolnoma 
spremeniti navad in dejavnosti, zadostujejo že majhne spremem- 
be, ki lahko dolgoročno blagodejno vplivajo na okolje in spremenijo 
kvaliteto zraka ter kvaliteto življenja živali in ljudi. 

Med konkretnimi ukrepi za varstvo okolja je navedla ugašanje 
luči, radia, televizije in drugih električnih naprav, kadar jih posa- 
meznik ne uporablja. Namesto avtomobila lahko izbere avtobus 
ali vlak in tako posledično vpliva na manjšo porabo bencina, 
denarja in na zmanjšanje smoga, učinkov tople grede in kislega 
dežja. Nekatera prevozna sredstva, ki za pogon ne potrebujejo 
bencina, temveč delujejo na baterije in elektriko, so sicer dražja, 
a bodo v prihodnosti prihranila mnoge okoljske probleme. Danes 
je na trgu že veliko gospodinjskih pripomočkov, ki so zasnovani 
tako, da varčujejo z energijo in čistili. Pralni in pomivalni stroji 
potrebujejo polovico manj čistil kot nekoč, kar dolgoročno vpliva 
na kakovost podtalnice. Življenjskega pomena je že samo zave- 
danje problemov, ki jih povzroča onesnaženost, je opozorila in 
menila, da mora biti naslednji korak usmerjen v pripravljenost za 
reševanje problema, ki ima globalne razsežnosti. V rani mladosti 
ima na vzgojo posameznika močan vpliv družina, v najstniških 
letih pa tudi šola, zato bi morala vsaka šola razmišljati tudi o 
ekološki usmerjenosti. 

Barbara Medvedšek, Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija 
Ljubljana, je povedala, da prihaja iz Trbovelj. V okviru medna- 
rodnega projekta "Vzgoja za mir in kvaliteto življenja" se je ukvarjala 
s preučevanjem ogroženih vrst živali v svetu in pri nas. Henry 
Beston je nekoč dejal: "Živali niso manj vredne od ljudi niti jim niso 
podrejene, so le drugačna živa bitja, ki obstajajo in živijo v isti 
življenjski in časovni mreži." Iz citata izhaja sklep, da smo soodvisni, 
zato je odnos človeka do živali še bolj pomemben. Povedala je, da 
se je ukvarjala z enaindvajsetimi ogroženimi živalskimi vrstami v 
svetu in devetimi ogroženimi v Sloveniji. Izpostavila je orke in 
velike pande. Orke živijo v vseh morjih, v globljih rekah, največ jih 
je v bližini Antarktike in Arktike. Pogosteje živijo na odprtem morju, 
njihove posebnosti pa se kažejo v načinu lova. Po dve do štiri 
orke naredijo zaporni prostor in preganjajo plen do obale, kjer ga 
zgrabijo ali pa se z njim le igrajo; mečejo ga v zrak, potem pa mu 
celo pomagajo nazaj na odprto morje. Nikdar ne napadajo človeka, 
ki jih najbolj ogroža zaradi lova. Ogrožajo jih tudi spremembe 
klimatskih razmer, onesnaženost vode in nekatere bolezni. Za 
ohranjanje te vrste bi morali vzdrževati čisto okolje, omejiti lov na 
minimum, preučevati njihov način življenja in ozaveščati ljudi, da 
bodo znali ceniti pestrost življenjskih skupin, je opozorila. 

Naravni življenjski prostor velike pande je na Kitajskem, na 
območjih, kjer je razširjen bambus. Najbolj zanimivo pri teh živalih 
je, da vzgoja mladičev sicer poteka ustaljeno, vendar se ti pogosto 
ne ločijo od staršev. Posebnost, s katero mati opozori mladiča, da 
je čas, da se osamosvoji, je, da mladiča dobesedno udari po 
zadnji plati. Velika panda je zelo samotarska, ogrožena pa je zaradi 
krčenja bambusovih gozdov. Na Kitajskem že delno pogozdujejo 
nova območja, vendar je vprašanje, koliko časa bo preteklo, 
preden se bo pogozdovanje obrestovalo, je navedla. Za odstrel 
pande na Kitajskem posameznika čaka smrtna kazen. 

Od slovenskih ogroženih živali v Sloveniji je predstavila človeško 
ribico in soško postrv, človeška ribica živi le na Krasu, v vodah 
podzemeljskih jam brez dnevne svetlobe, z enakomerno nizko 
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temperaturo. Posebnost te vrste je, da pri temperaturi pod 15 
stopinj Celzija koti žive mladiče, pri višjih temperaturah pa leže 
jajca. Ob nevarnosti se hitro zarije v blato. Rep obdaja kožnata 
plavut. Ogrožajo jo onesnaženost podzemnih voda, ilegalno 
nabiranje in preprodaja. Ohranjala jih bo stroga kontrola trgovanja 
z živalmi, gradnja čistilnih naprav na mestih, kjer so industrijski 
objekti na kraških tleh in preprečevanje divjih odlagališč smeti. 

Življenjski prostor soške postrvi je v zgornjem, srednjem in 
spodnjem toku Soče. Posebna je oblika njene hrbtne plavuti, ki ji 
omogoča hitro plavanje, ter odpornost na nizke temperature. 
Ogroža jo vlaganje neavtohtonih vrst v tok Soče in onesnaženost 
voda. Pomagamo ji lahko z gradnjo čistilnih naprav in izločanjem 
neavtohtonih vrst, kar deloma že poteka, je pojasnila. 

V zaključkih ankete o odnosu najstnikov do živali, ki so jo izvedli 
na šoli, so ugotovili, da dijaki dobro poznajo najbolj ogrožene 
živali v svetu in pri nas, kar jih je prijetno presenetilo. Mladi imajo 
veliko dobrih idej, kako bi pomagali ogroženim živalim, pogrešajo 
pa spodbudo odraslih, saj ne vedo, na koga se lahko obrnejo, je 
dejala. Strokovnjaki z Ministrstva za okolje in prostor in strokovnjaki 
iz ljubljanskega živalskega vrta so ji pri zbiranju informacij nudili 
veliko pomoči. Izrazila je prepričanje, da je v Sloveniji veliko ljudi, 
ki jim ni vseeno, kakšen odnos imajo do ogroženih živali, primanj- 
kuje pa medijsko odmevna akcija. Ko je razmišljala o tem, kaj 
lahko sama naredi na področju okoljevarstva, se ji je utrnila ideja, 
da bi zbrala manjšo skupino mladih, ki bi se poskušali približati 
otrokom v vrtcih. Sama namerava postati vzgojiteljica predšolskih 
otrok, zato meni, da se odnos do živali in do življenja v veliki meri 
oblikuje v zgodnji mladosti. Zaključila je z mislijo, da jo bo veselilo, 
če se ji bo pri prizadevanjih pridružil tudi kdo izmed prisotnih na 
seji. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil dijakinjama Srednje vzgo- 
jiteljske šole in gimnazije Ljubljana in napovedal naslednjo točko 
dnevnega reda s področja kmetijstva. Dijakinja Srednje kmetijske 
šole Grm Novo mesto je zbranim spregovorila o stanju kmetijstva 
v Sloveniji in nakazala smernice razvoja v prihodnosti. 

Damjana Kastelic, Srednja kmetijska šola Grm, Novo mesto, 
je uvodoma pozdravila predsedujočega in vse sodelujoče. Slo- 
venija je dežela, polna raznolikosti, lepe pokrajine in prijaznih ljudi, 
ki pa je v veliki meri odvisna od kmetijstva, je poudarila. Tega 
dejstva se država premalo zaveda, je bila prepričana, pa tudi 
družba in posameznik ji ne priznavata takšnega pomena. Spre- 
membe v gospodarstvu so vplivale tudi na dogajanje v kmetijstvu. 
Vključevanje Slovenije v Evropsko unijo je obenem čas, ko se 
postavljajo določena praktična vprašanja: kakšna bo gospodarska 
in kulturna vloga Slovenije v Evropski uniji, kakšne bodo 
infrastrukturne povezave in kakšno vlogo bodo imela slovenska 
mesta, kakšna bo vloga slovenskega kmetijstva in podeželja v 
Evropski uniji in kdo je kmet. 

Tudi pri mladih se pojavlja strah in bojazen, da bodo spremembe 
negativno vplivale na njihova delovna mesta v kmetijstvu. Vse bolj 
jih skrbi, ali bo slovenski kmet konkurenčen evropskemu kmetu. 
Številni ljudje si namreč delovno mesto ustvarijo doma, na kmetiji. 
Kmetijstvo skrbi za ohranjanje krajine, nudi življenjski prostor, 
kmet pa ustvarja delovna mesta na kmetiji in v strojni, fitofarma- 
cevtski in živilski industriji. Tudi turizem se razvija zaradi kmetijstva, 
saj vsaka pokrajina ponuja turistu svoje specialitete, ki so bile 
pridelane na domači zemlji, če bo politika do kmetijstva usmerjena 
tako kot sedaj, bodo kmetije pospešeno propadale. Slovenija je 

država, kjer podeželje predstavlja kar 89 % skupnega ozemlja in 
kjer živi 57 % vsega prebivalstva. 

Vsako leto se z gozdom zaraščajo obsežni hektarji kmetijske 
zemlje, trenlitno je v zaraščanju 200.000 hektarjev, če bi to 
obsežno območje obdelali, saj je vsaj polovica zemlje primerne 
za vinograde, sadovnjake, vrtove ali pašnike, bi s tem zagotovili 
50.000 novih delovnih mest. Vendar pa je za zgolj en hektar 
vinograda potrebnih 50 milijonov tolarjev. Z vidika finančne 
konstrukcije In vlaganja kapitala v kmetijstvo bi 20 % zagotovila 
država, 40 % bi pokril ugoden kredit, 40 % pa lastna sredstva. Ko 
bi proizvodnja stekla, bi država vsako leto z davkom na dodano 
vrednost in dohodnino dobila pol milijona tolarjev na hektar, če bi 
obnovili vse zaraščene hektarje, bi država dobila 50 milijard. Na 
ta način bi omejili brezposelnost, zlasti v odročnih hribovskih 
krajih. 

Država bi se morala bolj potruditi pri pogajanju o kvotah ter o 
sredstvih za prestrukturiranje. Več kvot bi morali namenjati za 
sadjarstvo in vinogradništvo. Slovenija je bila nekdaj dežela sadja 
in vina, ima kar tri stara sadna drevesa na prebivalca, česar nima 
nobena druga država v svetu. V letu 1931 je v Evropo izvozila 
61.000 ton jabolk, 2.000 ton češenj iz Brd in mnogo suhega sadja, 
kar dokazuje, da imamo idealne razmere za razvoj sadjarstva in 
vinogradništva. 

V nadaljevanju je spregovorila o velikosti kmetij po obsegu zemljišč. 
Kmetije v velikosti velike do enega hektarja površine predstavljajo 
približno 27 odstotkov, od enega do pet hektarjev 36 odstotkov, 
od pet do deset hektarjev 17 odstotkov in nad deset hektarjev le 
16 odstotkov. Iz tega je razvidno, da imamo idealne pogoje prav 
za sadjarstvo in vinogradništvo, na ravninskem svetu pa za 
vrtnarstvo. Vse ostale kmetijske panoge namreč zahtevajo vsaj 
50 hektarjev obdelovalne zemlje. Monokulturne panoge zahtevajo 
vsaj 200 hektarjev površin, takšnih obsegov kmetijskih zemljišč 
pa v Sloveniji ni. Tudi razgibanost reliefa otežuje večje kmetijske 
površine, saj kar 75 % kmetijske zemlje leži v težjih obdelovalnih 
pogojih. 

Natančnejša primerjava Slovenije in Evropske unije pokaže, da v 
Sloveniji pripada na prebivalca 0,06 hektarja njivskih površin, v 
Evropi pa kar 0,36 hektarjev, kar je šestkrat več. Povprečna 
velikost kmetije je v Sloveniji 3,2 hektarja, v Avstriji pa 30 hektarjev. 
Več kot polovica slovenskih kmetij je manjših od dva hektarja, 
tretjina pa je večjih. Od te tretjine je 70 % v velikosti pod 5 hektarjev, 
v državah Evropske unije pa so kmetije velike od 50 do 100 
hektarjev in že propadajo, obdržijo se tiste z nad 500 hektarji 
površine. 

Težave slovenskega kmetijstva je strnila v nizkih dohodkih, majh- 
nih kmetijah, razdrobljenosti površin, premalo znanja, pomanjkanju 
finančnih sredstev in težjih obdelovalnih pogojih. Prednosti so 
lepa in raznolika pokrajina, čista naravna tla, bogastvo kulinarike, 
kulture, etnologije in arhitekture. 

Opozorila je, da kmetijstvo rešuje socialno stisko. Sama izhaja iz 
okolice Šentjerneja na Dolenjskem, kjer je tovarna Iskra nekoč 
zaposlovala 1450 delavcev, danes pa le še 100.Ti ljudje ne prosijo 
za socialno podporo, začeli so se ukvarjati z vrtnarstvom. S tremi 
hektarji vrtnin se da preživeti, je bila prepričana, vendar se na ti 
pozablja in kmetijstvo še vedno predstavlja manj vredno dejavnost 
v gospodarstvu. 

Tudi mladi si bodo prizadevali ohraniti možnost bivanja na podeželju. 
Ljudje iz mest si v prostem času želijo bivati v miru in prijaznosti. 
To lahko ustvarijo na podeželju, toda v primeru, da bodo kmetije 
še naprej propadale, bo zamrlo tudi znanje, krčil pa se bo življenjski 
prostor. 
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Pozvala je državni svet in državni zbor, naj vplivata na pogajanja 
v Evropski uniji s cilji, ki omogočajo preživeti tistim, ki bodo imeli 
znanje. Posebej se zavzemajo, da bodo zagotovljene kvote na 
področju sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, ki omogočajo 
zaposlitve tudi na manjših površinah, in kvote za mleko, ki 
omogočajo izkoriščanje pašnikov, neprimernih za druge panoge. 

Srednja kmetijska šola Grm že desetletja sledi takšni filozofiji, 
dijakom vliva samozavest in jim pomaga postavljati jasne cilje, 
zato so zelo zadovoljni. Dijaki trdno verjamejo, da lahko z dobrim 
znanjem uspejo tudi v Evropski uniji. 

Navedla je, da so Združene države Amerike zelo bogata država, 
ki ima vrhunsko kakovost, najboljše tehnologije, veliko kapitala, 
vendar jo zanima samo dobiček. Ne preseneča dejstvo, da ni 
podpisala sporazuma iz Kyota, s katerim bi se obvezala varovati 
okolje. Zato njihovi izdelki ne morejo imeti znamke odličnosti, je 
poudarila, pač pa le znamko kakovosti. Ameriški vinogradnik, ki 
ima tisoč hektarjev vinogradov, strojno obrezuje, s kombajnom 
obira grozdje, trti ne more dajati ljubezni, ima zgolj industrijsko 
proizvodnjo. Slovenski kmet poklekne k vsaki trti, z rokami obere 
grozdje, z dušo ga predela v vino. To vino je zaradi ljubezni 
vinogradnika in kletarja odlično. 

Zaključila je z mislijo, da so posledično odlični tudi ostali izdelki in 
storitve gospodarstva v Sloveniji, saj so proizvedeni v deželi z 
lepo krajino, bogastvom različnosti v kulturi, znanju in naravi. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil dijakinji Srednje kmetijske 
šole Grm iz Novega mesta in prešel na naslednjo točko dnevnega 
reda. Učenci Osnovne šole Antona Žnideršiča iz Ilirske Bistrice 
so predstavili projekt ekošol v Sloveniji in tujini. 

Andreja Prime, Osnovna šola Antona Žnideršiča, Ilirska Bi- 
strica, je povedala, da pomeni ekošola program in ne zgolj projekt. 
Okoljsko vzgojo uvajajo v osnovne in srednje šole, vključeni so 
učitelji, učenci, vodstvo šole, svet šole, svet staršev, osebje šole, 
starši in predstavniki lokalnih oblasti, ki skušajo z ozaveščenim 
delovanjem spreminjati mišljenje in delovanje ter tako v smislu 
varčevanja z naravnimi dobrinami ohranjati okolje. Ideja se je 
porodila na Danskem in se razvila v Združenje za okoljsko izobra- 
ževanje Evrope. Projekt se je dokaj hitro razširil v dežele Evropske 
unije in tudi v Slovenijo. 

Kaja Dekleva, Osnovna šola Antona Žnideršiča, Ilirska Bi- 
strica, je predstavila vključitev v projekt. V šolskem letu 1996/ 
1997 seje Osnovna šola Antona Žnideršiča vključila v mednarodni 
projekt ekošol, s katerim želijo dvigniti okoljsko zavest in spodbuditi 
mlade k aktivnemu delovanju. Okoljska vzgoja je sestavni del 
vsakega predmeta, vključuje naravoslovne dejavnosti za pove- 
zovanje vsebin med predmeti, v šolsko življenje vnaša vrednostne 
cilje, organizira dejavnosti, ki so odraz ustvarjalnosti, novih idej in 
akcij, celovito oblikuje vzgojo znotraj šole v povezavi s krajem in 
z nosilci odločanja v lokalni skupnosti. Glede na to, da povezuje 
mlade iz različnih držav, je ekošola šola za življenje, je bila 
prepričana. 

Nežka Dekleva, Osnovna šola Antona Žnideršiča, Ilirska Bi- 
strica, je zbranim pojasnila, da je projekt ekošole sestavljen iz 

sedmih korakov: prvi korak je ekoprogramski svet, drugi korak je 
analiza stanja v okolju, tretji korak je načrt delovanja, četrti korak 
je priprava tematskih sklopov, peti korak je spremljanje in 
ocenjevanje dela in dosežkov, šesti korak je obveščanje in sedmi 
korak je ekolistina. 

Šola, ki izpelje vseh sedem korakov in doseže vidne rezultate za 
izboljšanje okolja v kraju, kjer deluje, se lahko poteguje za nagrado 
ekošol, ekozastavo, ki jo podeli Združenje za okoljsko izobra- 
ževanje Evrope. Ta se ponavlja vsako leto, pred Osnovno šolo 
Antona Žnideršiča pa plapola že četrto leto, na kar so učenci še 
posebej ponosni. 

Andreja Prime je predstavila ekohimno, ki so jo sestavili učenci 
sedmih razredov. Ekohimna se plaši: "Lepa in dobra Zemlja si ti, 
ker daješ dom za vse, kar živi. Živali, rastline in ljudje, rabimo te, 
rabimo te. čeprav potrebujemo te, smo nate pozabili in veliko 
gorja ti povzročili. Sedaj, ko smo ti gorje storili, nam je hudo, nam 
je hudo. Ker skupaj tu živimo in se med seboj ljubimo, mi radi bi te 
obnovili, da nam bo zopet vsem lepo." 

Kaja Dekleva je povedala, da je zaščitni znak ekošole čebela. 
Kar dva razloga sta pripomogla k takšni odločitvi. Šola nosi ime 
po svetovno znanem čebelarju Antonu Žnideršiču. čebela je simbol 
marljivosti in je okolju koristna žuželka. Takšni bi bili radi tudi 
učenci, ki si želijo, da bi z aktivnostmi na področju ekologije 
prispevali k ohranjanju narave. 

Nežka Dekleva je predstavila odmevnejše aktivnosti in navedla, 
da so v šolskem letu 1996/1997 ob dnevu Zemlje pripravili okroglo 
mizo, na kateri so sodelovali predstavniki vseh organizacij, ki se 
ukvarjajo z okoljsko problematiko. Začrtali so skupne naloge in 
cilje. Septembra 1997 so projekt predstavili na Brdu pri Kranju, 
kjer je potekala Evropska koordinacija ekošol. Jeseni 1999 so bili 
gostitelji koordinacije slovenskih ekošol. Udeležencem so 
predstavili dotedanje delo v okviru programa "Ekošola kot način 
življenja". Vsa leta sodelujejo naekokvizu, učenci pa se v tovrstno 
izobraževanje množično vključujejo. 

Andreja Prime je navedla, da je njihovo delo predstavljeno na 
različnih prireditvah, razstavah in odprtih dnevih šole. Pripravljajo 
tudi celoletne okoljske projekte, sodelujejo s parkom Škocjanske 
jame, urejajo učilnico na prostem, gozdno učno pot in ekokotiček. 

V petletnem delovanju ekošole so za konstruktiven način dela že 
štirikrat prejeli zeleno zastavo, v lanskem šolskem letu pa tudi 
evropsko okoljsko priznanje. Za lepo urejeno okolico šole so 
dobili tudi občinsko priznanje. Prejeta priznanja jih veselijo, hkrati 
pa vzpodbujajo in obvezujejo, da si bodo v prihodnje prizadevali 
uresničevati cilje, ki so si jih bili zastavili pred petimi leti. 

Kaja Dekleva je spregovorila o ciljih in pravilih, združenih v 
okoljskem kodeksu. Kodeks pomeni red, disciplino, prijateljstvo 
in ustvarjalnost. Učenci se trudijo biti vljudni in kulturni do sošolcev, 
učiteljev in ostalih delavcev šole. Besede "Prosim", "Hvala" in 
"Oprostite" so besede, ki odprejo vsaka vrata in so del splošne 
kulture, je bila prepričana. Spoštujejo okolje ter v razredu 
upoštevajo ločeno zbiranje odpadkov. Varčujejo z vodo in elektriko, 
skrbijo za urejenost učilnic in ostalih šolskih prostorov in si 
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prizadevajo za urejeno šolsko okolico. S primernim odnosom do 
hrane skrbijo za svoje zdravje. Zaključila je, da so z ekološkim 
delovanjem vzgled drugim ljudem. 

kosov zlatega nakita. Nekateri ga nimajo ali ne nosijo. Le tretjina 
jih je mnenja, da s kupovanjem zlata povzročajo tragedije. 

Predsednik Tone Hrovat se je učenkam zahvalil in jih pozval, 
naj ekokodeks razpošljejo na šole in institucije po vsej Sloveniji. 
Napovedal je zadnjo točko dnevnega reda, ki so jo predstavili 
dijaki Srednje agroživilske šole iz Ljubljane. Spregovorili so o tem, 
kako lahko potrošniki s svojimi navadami vplivajo na ohranjanje 
okolja in živalskega sveta. 

Natan Nikolič, Srednja agroživilska šola, Ljubljana, je nada- 
ljeval s temo potrošništva in dejal, da pripadajo generaciji, ki zna 
biti lepa tudi brez zunanjega blišča, saj imajo mnogo darov, ki jih ni 
mogoče primerjati z diamantom ali zlatom. Večina deklet v ZDA in 
na Japonskem, vse bolj pa tudi v Evropi, pričakuje v znamenje 
ljubezenske izpovedi diamantni prstan, je opozoril in menil, da 
znajo sami ljubezen izraziti drugače. Da ljubijo, upajo povedati z 
besedami. S svojim prispevkom ne želijo doseči, da bi nakit, ki ga 
ljudje že imajo, zavrgli, pozivajo le k pametnim odločitvam za 
nove nakupe. 

Špela Šteblaj, Srednja agroživilska šola, Ljubljana, je menila, 
da ob izrazu ekologija vsi pomislijo na čistilne naprave in zbiranje 
odpadkov v okolici. Ekologija ni samo to. V resnici sodijo med 
ekološka vprašanja tudi pomori neštetih živali zaradi krzna ali 
okrasnih predmetov. V ta okvir sodi tudi krčenje deževnega gozda 
zaradi nahajališč zlata in dragih kamnov ter ujete eksotične živali, 
ki trpijo zaprte v kletkah. 

Prepričana je bila, da večina ljudi ne ve, kaj dejansko pomeni 
ekologija in prav zaradi neosveščenosti se dogajajo hude ekološke 
nesreče. Ozaveščanje pripomore k spremembam vrednostnega 
sistema posameznika. 

Gašper Lenček, Srednja agroživilska šola, Ljubljana, je spre- 
govoril o vsebini konzerv s pasjo in mačjo hrano, saj le-te 
vsebujejo zgolj štiri do pet odstotkov govedine, perutnine oziroma 
divjačine, preostala vsebina konzerve pa je sestavljena iz mesa 
kitov, delfinov in druge morske hrane, ki ni uporabna za prehrano 
ljudi. Tisti del ulova, ki ni bil primeren za prehrano ljudi, so nekdaj 
ribiči vrnili morju in na ta način ohranjali prehranjevalno verigo. Z 
novim načinom so grobo prekinili prehranjevalno verigo, je 
zaključil. 

Ana Tomašič, Srednja agroživilska šola, Ljubljana, je izposta- 
vila problem nošenja krzna. Menila je, da se morajo ljudje zamisliti, 
ali jih bodo v družbi resnično bolj spoštovali, če so zaviti v kožuh 
ogrožene živalske vrste. Tudi podnebne razmere niso tako ostre, 
da' bi nas morala varovati koža polarnega medveda. Ljubitelji živali 
so z veliko truda uspeli pregnati pravo krzno iz modnih trendov. 
Mladi vedo, da bahanje v krznenem plašču pomeni nepotrebno 
smrt za neko žival, zato se zavestno odločajo za življenje brez 
krzna, je opozorila in dodala, da prav kupci odločajo o proizvodnji. 

Tina Birk je opozorila na skrb za hišne ljubljenčke. Predlagala je, 
naj lastniki psov in mačk konzerve nadomestijo s hrano, ki jo 
pripravijo sami, saj bodo tako prispevali k ohranjanju živalskih 
vrst. Tako preprosto dejanje lahko pripomore k temu, da bo morje 
ostalo živo za prihodnje generacije. 

Spregovorila je tudi o živalih, ki so zaprte v kletkah, s čimer jim je 
onemogočeno svobodno gibanje, ki ga potrebujejo za normalno 
življenje in razvoj. Mnogih živali se ljudje naveličajo in jih preprosto 
zavržejo, le redke končajo malo bolje, v živalskem vrtu. Veliko 
eksotičnih živali pa pogine že med transportom. Da prihodnje 
generacije teh živalskih vrst ne bi poznale le iz knjig in enciklopedij, 
je potrebno ukrepati danes in na vse mogoče načine. 

Tina Birk, Srednja agroživilska šola, Ljubljana, je navedla 
problem eksotičnih okrasnih predmetov, izdelanih iz slonovine. 
Divji lovci so pomorili mnogo slonov, namesto da bi bolj dostojno 
zaslužili za svoje preživetje kot vodiči turistov, ki si želijo ogledati 
si slone v naravnem okolju in ne le v ujetništvu živalskih vrtov. 
Mladi so zagovorniki ekoturizma, je bila prepričana. 

Ana Tomašič je navedla, da so v kratki anketi, ki so jo bili izvedli 
med sošolci, ugotovili, da ima doma eksotično žival kar 36 
odstotkov dijakov. Med njimi so: turški gekon, madagaskarski 
sikajoči ščurek, netopir, indijski piton, ameriški gož, zeleni legvan, 
vietnamski in indijski paličnjak ter kalifornijski deževnik. Menila je, 
da dejstvo, da ima nekdo tako žival rad, ni nikakršno opravičilo 
za njihovo povsem neprimerno življenjsko okolje. 

Špela Šteblaj je zbrane seznanila s podatki o izkopavanju dragih 
kamnov in zlata in o posledičnem uničevanju tropskega dežev- 
nega gozda, človeštvo uporablja drage kamne in zlato za dokaz 
svojega bogastva, moči in lepote že od začetka svojega obstoja. 
Večina nahajališč dragih kamnov se nahaja v predelih tropskega 
gozda. Revni domačini s primitivnimi tehnikami iskanja dragih 
kamnov in zlata puščajo za seboj mrtvo pokrajino, ki ne bo nikoli 
več oživela, obenem delajo v nehumanih pogojih, med njimi pa je 
veliko otrok. 

Navedla je, da so med sošolci izvedli anketo, s katero so želeli 
pridobiti podatke o tem, koliko nakita imajo in kaj menijo o nošenju 
nakita. Skoraj polovica ima do pet kosov zlatega nakita, slaba 
tretjina do deset in nekaj več kot desetina ima več kot deset 

Natan Nikolič je nadaljeval, da je vprašanje, ali bi lahko z dejanji, 
ki ne varujejo planeta, v prihodnosti pričakovali čist zrak In 
neokrnjeno naravo. Poudaril je pomen naslednje generacije, ki ob 
neekološkem ravnanju ne bo mogla videti žive pande, sibirskega 
tigra ali volka in vseh drugih živali, ki jim grozi izumrtje. Vsa narava 
trpi zaradi želje po tehničnem napredku, saj pozabljamo, da prav 
ta napredek onemogoča prihodnost. 

Pred mnogimi leti se ljudje morda res niso zavedali, kakšno škodo 
bo povzročilo neko odkritje, sedaj pa to vedo, a niso pripravljeni 
ničesar storiti. Enemu dejanju sledi drugo, ki je bolj nevarno kot 
prvo in kmalu se odvije verižna reakcija, ki je ne moremo več 
nadzorovati. Z ozaveščanjem je mogoče preprečiti številne na- 
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ravne in človeške katastrofe, da ne moremo storiti nič, je le izgovor, 
je opozoril. 

V Evropsko unijo mladi ne želijo vstopiti kot pasivni opazovalci, 
ampak tudi kot nosilci zamisli, ki jih bodo posnemali drugi. 

Glede centralizacije ljubljanskega centra je opozoril, da se po 
vsej Sloveniji prirejajo kavarniški večeri, mladinski koncerti in 
podobna druženja, tako da trditev, da je vse v Ljubljani, ne drži. 
Natančni podatki, kaj, kje in kdaj se dogaja po slovenskih krajih, 
so ažurno objavljeni na spletnih straneh www.dijaska.org. 

Predsednik Tone Hrovat se je zahvalil dijakom Srednje agroži- 
vilske šole iz Ljubljane za izčrpno predstavitev. Dodal je, da imajo 
mladi posebno pravico spregovoriti o ohranjanju živalskih in 
rastlinskih vrst, saj ima Slovenija eno največjih bogastev živih 
organizmov, obenem pa čudovito okolje z velikim deležem 
gozdnatih površin. 

Zatem je odprl razpravo in prisotne pozval k vprašanjem in 
mnenjem. 

Tjaša Logaj, Gimnazija Litija, je zastavila vprašanje projektni 
skupini Gimnazije Bežigrad, kako bi preprečili uporabo drog in 
alkohola v času plesov in drugih družabnih dogodkov. 

Iris Pensa je odgovorila, da se s tem vprašanjem še niso 
konkretneje ukvarjali. Kot možno rešitev je navedla zaposlene, ki 
bi se individualno pogovarjali z obiskovalci, vendar po poklicu ne 
bi bili nujno psihologi, morali bi imeti le čut za mlade. Tako bi se 
mladi prišli v center zabavat, obenem pa bi tudi odkrito spregovorili 
o svojih problemih. 

Jan Ažman, Srednja šola za gostinstvo in turizem, Celje, je 
repliciral na predlog Gimnazije Bežigrad za zasnovo mladinskega 
centra, ki bi bil namenjen vsem mladim. Menil je, daje pomanjkljivost 
centra njegova prevelika centraliziranost, saj naj bi po njegovem 
mnenju služil le ljubljanski mladini. Vsi odmevni dogodki potekajo v 
Ljubljani, zato se mu zdi korektno, da bi tudi druga mesta dobila 
svoje centre. 

Tine Šušteršič, Gimnazija Bežigrad, Ljubljana, je odgovo/il 
na repliko s podatkom, da ni bilo mišljeno, da bo to izključno 
center za ljubljansko mladino, saj so dobrodošli prav vsi. Glede 
na to, da je Gimnazija Bežigrad locirana v Ljubljani in da tudi 
projektna skupina, ki se je ukvarjala z idejo, izhaja iz Ljubljane, so 
center zasnovali v Ljubljani. Vsem, ki bi želeli podporo pri zasnovi 
podobnih centrov, je ponudil pomoč. 

Predsedniku dijaške organizacije je namenil vprašanje, kdo je 
ustanovitelj centra na Kersnikovi ulici 4 v Ljubljani. Dijakom se zdi, 
da Študentska organizacija Univerze v Ljubljani posveča 
pozornost resnično le študentom, na dijake pa se pozablja. 

Dimitrij Djokič je repliciral, da je Študentska organizacija Univerze 
v Ljubljani resnično tista, ki je ustanovila navedeni center. Nekdaj 
so prostor namenjali le študentom in njihovim aktivnostim, vendar 
se je sam na nedavnem sestanku z vodstvom organizacije 
dogovoril, da bodo sobote in nedelje namenjene dijakom. 

Anka Lisec je v sklepni misli navedla, da je bilo na tretji seji veliko 
povedanega o razvoju turizma, kmetijstva ter o ohranjanju narave. 
Omenila je zamisli za prihodnje seje državnega sveta mladih. Na 
osnovi izkušenj dveletnega delovanja so se razvile mnoge ideje 
za delovanje državnega sveta. V osnovi je bil projekt za mlade 
namenjen seznanjanju z osnovnimi demokratičnimi procesi in z 
zakonodajnimi postopki. Menila je, da je prišel čas, da bi mladi 
skupaj z mentorji pripomogli k oblikovanju skupnih zaključkov ali 
poročil po posameznih šolah. Pripravili so osnovo programa 
izobraževanja mentorjev. V dopisu, ki bo razposlan vsem sodelu- 
jočim šolam, bodo podrobna navodila za celotno strategijo 
prihodnosti državnega sveta mladih. 

Vsem prisotnim in sodelujočim se je zahvalila za izčrpne prispevke 
in jih povabila na naslednjo sejo. 

Predsednik Tone Hrovat se je v zaključku zahvalil vsem men- 
torjem, predvsem pa vsem sodelujočim in Anki Lisec za vztrajnost 
pri delu državnega sveta mladih. Mlade, ki so s svojimi prispevki 
na tretji seji pokazali veliko znanja in kreativnosti, je pohvalil in jim 
čestital za dosežke. 

Vse prisotne je povabil na četrto sejo državnega sveta mladih, ki 
se bo odvijala jeseni. Udeležence je pozval, naj predloge za temo 
naslednje seje naslovijo na službo državnega sveta in pri tem 
uporabijo vso domiselnost. 

Ob koncu je dejal, da je napredek, ki se je pokazal z vsako novo 
sejo od prve dalje, za Slovenijo zelo vzpodbuden. 
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V prihodnjih številkah Poročevalca državnega sveta bomo med drugim objavili: 

• zapis s srečanja Združenja evropskih senatov v Ljubljani 

Združenje evropskih senatov so na pobudo predsednika senata Francoske republike g. Christiana Ponceleta ustanovili na srečanju 
predsednikov evropskih senatov v Parizu, 8. novembra 2000. 

Temi prvega in drugega srečanja združenja, slednje je bilo lani v Bruslju, so bila vprašanja o zastopanju predstavnikov lokalnih 
skupnosti v drugih domovih ter o vlogi drugih domov v zakonodajnih postopkih posameznih držav. 

Gostitelj tretjega srečanja združenja je bil Državni svet Republike Slovenije, ki v letošnjem letu predseduje Združenju evropskih 
senatov. Na srečanju 28. junija 2002 v Ljubljani so razpravljali na temo: Dvodomnost - demokracija in vloga civilne družbe. 

• zapis s Slovensko-avstrijske konference ob obisku avstrijskega zveznega kanclerja v Sloveniji 

Dr. Wolfgang Schiissel, zvezni kancler Republike Avstrije, je govoril o odnosih med Avstrijo in Slovenijo v kontekstu evropske 
integracije. Med drugim je poudaril, da so meddržavni in gospodarski odnosi odlični, drugače pa je, ko gre za odnose med ljudmi. Ljudje 
se namreč ravnajo na osnovi lastnih izkušenj, pogosto pa so odnosi posledica zgodovinskega in političnega razvoja. Ob združevanju 
in oblikovanju nove Evrope je pravi čas, da se zgodovina usmeri v boljšo prihodnost skupnih interesov, v kateri bo mogoče premagati 
stereotipe preteklosti. 

Dr. Miroslav Polzer z ljubljanske izpostave Avstrijskega inštituta za V in JV Evropo je predstavil knjigo AVSTRIJA-SLOVENIJA - 
Preteklost in sedanjost, ki sta jo izdali Cankarjeva založba iz Ljubljane in založba Wieser iz Celovca. 

Dr. Arnold Suppan, prof. zgodovine na dunajski univerzi in član avstrijsko-slovenske komisije zgodovinarjev in pravnikov, je govoril o 
avstrijsko-slovenskem sodelovanju na področju zgodovinopisja, dr. Mitja Žagar, direktor Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani 
pa o slovensko-avstrijskem sodelovanju na področju raziskovanja etničnih vprašanj. 

• zapis s Slovensko-britanske konference ob izidu in predstavitvi zbornika: Politični sistem Velike Britanije 

Zbornik je pripravljen v okviru britansko-slovenskega projekta, pri katerem so sodelovali Državni svet Republike Slovenije, britansko 
veleposlaništvo v Ljubljani in Republiška volilna komisija. Zbornik je izdalo in založilo Visokošolsko središče v Kopru. 

Na konferenci sta o britanski politiki do širitve EU in o ustavnih reformah v Veliki Britaniji predavala dr. Heather Grabbe, raziskovalna 
direktorica Centra za evropsko reformo in prof. William VVallace of Saltaire, član lordske zbornice in profesor na Visoki ekonomski šoli 
v Londonu. 

• povzetek predavanja prof. Johna Fitz Geralda 
Irska - Globalizirana ekonomija v Evropski uniji 

Gospod John Fitz Gerald je profesor in raziskovaiec-svetnik na Inštitutu za ekonomska vprašanja in socialna raziskovanja v Dublinu. 
Kot makroekonomist je sodeloval pri razvoju modelov za preučevanje vplivov ekonomske in monetarne unije ter strukturnih skladov 
EU na irsko ekonomijo. Je tudi član ekonomskega in socialnega sveta Irske in član skupine EU za ekonomske analize. 

V svojem predavanju je govoril o irskih izkušnjah pred in po vključitvi v Evropsko unijo. Posebej se je osredotočil na nekatera področja, 
npr. neposredne tuje investicije, trg delovne sile, migracije, izobraževanje, ki so močno zaznamovala in vplivata na procese razvoja in 
pospeševanja rasti irskega gospodarstva. 
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• povzetek predavanj dr. Johana Galtunga 
Svet v 21. stoletju in perspektive malih držav 
Tredni in spremembe v svetu v prvi polovici 21. stoletja in njihov vpliv na razvoj držav 
jugovzhodne Evrope 

Prof. dr. Johan Galtung je svetovno znani futurolog, humanist, razvojni teoretik, raziskovalec mirovnih vprašanj in sooblikovalec misli 
sodobnega sveta. Predava na številnih univerzah in mednarodnih konferencah. Je tudi direktor Transcenda, mreže za kreativne 
transformacije konfliktov in ustanovitelj Mednarodnega mirovno-raziskovalnega inštituta v Oslu. 

• povzetek predavanja prof. dr. Lavvrenca E. Lynna 
Novi trendi v javnem managementu 

Prof. dr. Lawrence E. Lynn ima bogato akademsko kariero; predaval je na številnih uglednih univerzah in inštitutih v ZDA in Evropi, sedaj 
je profesor javnega managementa na univerzi v Čikagu. Pomembna je tudi njegova politična kariera; opravljal je visoke funkcije v 
zvezni vladi ZDA, med drugim je bil direktor programa za analize in vodilni raziskovalec v Svetu nacionalne varnosti, dejaven pa tudi 
v drugih svetovalnih institucijah zvezne vlade. 

V svojem predavanju je obravnaval nove trende v javnem managementu v zadnjih desetih letih in povzel izkušnje, ki jih imajo na tem 
področju ZDA. Poudaril je, da je javna uprava postala predmet reform po vsem svetu. Gre za nove oblike upravljanja, za nove odnose 
med državljani in njihovimi vladami, za nove odnose med zasebnim, javnim in nevladnim sektorjem. 

• povzetek predavanja prof. dr. Heinricha Neisserja 
Evropska identiteta v luči širitve Evropske unije 

Prof. dr. Heinrich Neisser je raziskovalec in predavatelj na Inštitutu za politične vede Univerze v Innsbrucku, posebej na študijski smeri 
o politiki evropskih integracij. Na dunajski univerzi je častni profesor za politične vede. V mandatu 1994-1999 je bil drugi predsednik 
avstrijskega prvega doma, bil je tudi svetovalec predsednika vlade ter minister za federalizem in reformo javne uprave. 

V predavanju se je med drugim dotaknil nekaterih vprašanj, ki v razpravah o prihodnosti Evropske unije zavzemajo vse pomembnejše 
mesto. Pojavljajo se nove vsebine, integracijski proces postaja težji, razprave o prihodnosti EU se intenzivirajo. Pomembne razprave 
potekajo o evropski ustavi, demokraciji, regionalizmu, kulturi, vrednotah, identiteti. Reforma institucij EU in širitveni proces nas 
postavljata pred velik zgodovinski izziv, je med drugim dejal prof. Neisser. 

• povzetke z naslednjih posvetov 

Biomasa - vir energije za Slovenijo 

Stanje in razvojne možnosti zadružništva v Sloveniji 

Zbornice v zdravstvu 

Odpadki - problem ali priložnost 

Slovenski prostor v luči nove prostorske zakonodaje 

Mirno reševanje sporov v Sloveniji 

Predstavitev novele zakona o društvih 

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

36 


	ZAČETNE STRANI
	Mnenja komisij državnega sveta
	Sklepi državnega sveta o obravnavanih vprašanjih in pobudah
	Znanost o gensko spremenjenih organizmih v Sloveniji - posvet
	Pravni status cerkve v Avstriji - predavanje
	Državni svet mladih - 3. seja

