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Letnik IX

Mnenja komisij državnega sveta

Sklepi državnega sveta o obravnavani

čevanja samo m

Izvajanje i

Št. 8

Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega
zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o krmi
- hitri postopek

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 39. seji,
dne 19. 6. 2001, obravnavala predlog zakona o krmi (EPA 218III), ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila v obravnavo
Državnemu zboru Republike Slovenije.

nja; to so že dileme, ki pa lahko povzročajo kmetovalcem
mnogo dodatnih nepotrebnih stroškov.
Komisija predlaga, da se določbe, ki se nanašajo na dejansko
domačo pridelavo pod nadzorom meteoroloških, biotehničnih,
talnih, zračnih in vodnih znanosti, izločijo iz predlaganega
zakona, saj mora obrat za proizvodnjo, skladiščenje in promet
s krmo, dodatki in premiksi pridobiti dovoljenje v skladu s tem
zakonom, krmo, dodatke in premikse pa sme proizvajati,
skladiščiti in dajati v promet v skladu z izdanim dovoljenjem,
kar bi predstavljalo znatne stroške za plačilo dovoljenja in
registracije.

V predstavitvi je predstavnica predlagatelja zakona poudarila, da
gre za zakon strokovne narave, ki sodi v okvir zakonov EU, saj
se usklajuje z evropskimi direktivami na področju krme. Z enotno
in celovito ureditvijo področja krme bo mogoče zagotoviti nemoten
pretok krme oziroma preprečiti ovire v mednarodni trgovini.
Komisija je podprla sprejem zakona po hitrem postopku, v razpravi,
v kateri so člani komisije opozorili na vrsto dilem in vprašanj, pa
so oblikovali stališča in ugotovitve, ki naj jih predlagatelj zakona
upošteva v kar največji meri:

Poleg problema glede dovoljenja in registracije se bo pojavljal
problem, kdo in na kakšen način bo lahko proizvajalec te
krme, ki bo šla skozi to kontrolo oziroma skozi ta sistem. Navsezadnje bo verjetno marsikdo prišel na trg s svojim pridelkom ali pa s svojim končnim izdelkom in bo najbrž potreboval
neko potrditev, da je ta njegov artikel tako dober zaradi tega,
ker izpolnjuje določene pogoje. S tega vidika zakonski predlog
vendarle predstavlja novo kvaliteto, saj bo znano, da je bila
hrana, s katero se je žival prehranjevala, kakovostna in tako
zaščitena, da ne bo prišlo posledično do slabšega izdelka v
končni produkciji, na primer pri mesu.

Komisija ugotavlja, da se kot prvo vprašanje postavlja dilema,
kakšne stroške bo imelo naše kmetijstvo in posamična kmečka gospodarstva zaradi sprejetja tega zakona. Druga dilema
je, v kakšnem pomenu so v tem zakonu uporabljeni izrazi
krma, seno, pesa, ječmen, koruza in drugo in kakšne posledice
bo to imelo za kmečko gospodarstvo. Pri tem gre tudi za izobrazbo zaposlenih na kmetijah, za evidence, pogoje skladiščenja, zato bo vprašljiva izvedba zakona predvsem z inšpekcijskega vidika.

Slovenski kmet se ne bo preživel, če ne bo imel še kakšne
dopolnilne dejavnosti. To se pravi, da se bodo sposobnejši
lahko ukvarjali tudi z eno izmed dejavnosti, ki jih predvideva
predlog zakona: s predelavo, hranjenjem, celo skladiščenjem
in podobno. Zato bo treba razjasniti, ali je kmet hkrati tudi
proizvajalec ali pa bo imel na primer skladiščenje določene
krme, ki je sam ne bo prideloval. Zato je zelo pomembna
definicija krme, prostorov in ne nazadnje plačilnega dela, saj
bo treba nekaj institucij, ki bi po nepotrebnem obremenjevale
domače kmetijstvo, najbrž racionalizirati.

V predlogu zakona je potrebno natančneje definirati in razdelati
status industrijskih obratov ter kmečkih lastnih obratov, ko
govorimo o pridelku za lastno uporabo. Kmet bo moral iskati
izhod v svojem statusu z različnimi oblikami (d.o.o., s.p., kmet).
V tem trenutku pa mora biti registriran tudi za krmo, ki jo prideluje,
če želi, da dobi povrnjen DDV.Tudi, če je član zadruge, ima kot
član zadruge status delniške družbe sicer v drugačni obliki,
saj je zadruga delniška družba z drugačnim načinom
razmišljanja.
Komisija meni, da je potrebno dosegati cilj s sprejetjem
takšnega zakona, ki bo funkcioniral oziroma ga bo mogoče
izvajati. Že ob sprejemanju zakona o kmetijstvu je bilo opozorjeno, da je potrebno sprejeti zakon o pravici do kmetovanja,
kjer bi bila kmetijska dejavnost opredeljena v prostoru in prav
s tem zakonom o krmi že posegamo na to področje. Gre za
mejno industrijsko področje ter domačo tradicionalno
dejavnost, ki pa je zabrisana; kajti če nekdo silira travo, je to
domače pridelovanje krme, če pa tej travi doda še encime,
sol, nekoliko uvožene soje, je to lahko že industrijska proizvod-

Komisija opozarja in poziva predlagatelja zakona, da je navedene pripombe komisije treba temeljito preučiti in pretehtati,
da bi bile morebitne nejasnosti lahko razčiščene še pred
sprejetjem zakona. Hkrati poziva predlagatelja zakona, da se
komisija dejansko seznani z vsebino podzakonskih aktov
pred njihovim sprejemom.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.
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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o javnih uslužbencih
- prva obravnava

Komisija tudi predlaga, da je treba predlog zakona ponovno preučiti
in dopolniti z naslednjim:

Komisija za družbene dejavnosti je na 43. seji, dne 7. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o javnih uslužbencih (EPA 185-111),
ki ga je Vlada Republike Slovenije predložila v prvo obravnavo
Državnemu zboru Republike Slovenije.

1. predlog zakona o javnih uslužbencih mora v 2. odstavku 5.
člena zajeti enotna izhodišča plač javnih uslužbencev (ne pa
sistema plač), ob tem pa je potrebno dopustiti možnost, da se
specifičnost plačnih razmerij ureja s kolektivnimi pogodbami;

Komisija je soglašala, da se predlog zakona o javnih uslužbencih
podpre in prične s prvo obravnavo s tem, da Vlada Republike
Slovenije spoštuje podpisano izjavo s sindikatom delavcev v
državnih in družbenih organih, policijskim sindikatom in sindikatom
carinikov Slovenije o stanju postopka usklajevanja zakona o javnih
uslužbencih in dogovor o nadaljnjem poteku postopka usklajevanja.

2. pogodba o pogojih dela sindikata mora biti sestavni del tega
zakona;
3. reprezentativnost sindikatov ureja poseben zakon in ne sodi
v predlog zakona o javnih uslužbencih, zato je potrebno v 28.
členu črtati besedilo "in je vanj včlanjenih najmanj 10 odstotkov
javnih uslužbencev v organu";

Komisija predlaga, da Vlada Republike Slovenije do druge
obravnave poglobljeno preuči odprta vprašanja s področja delovnopravnih razmerij javnih uslužbencev (disciplinska odgovornost, prenehanje delovnega razmerja, uveljavljanje pravic in
pravno varstvo) ter pri tem upošteva značilnosti delovnih razmerij
v javni upravi in sprejete rešitve v novem zakonu o delovnih
razmerjih in novem zakonu o kolektivnih pogodbah. Način
določanja pravic in obveznosti javnih uslužbencev ne more biti
drugačen, kot bo uzakonjeno z zakonom o delovnih razmerjih. Z
raznimi odredbami Vlada Republike Slovenije ne more posegati v
merila za določanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev, zato
mora zakon vključevati take določbe, ki bodo neposredno
uporabljive, ne pa da so določena področja urejena z izvedbenimi
predpisi. Komisija je poudarila, da s sprejemom zakona o javnih
uslužbencih raven socialnega dogovarjanja ne more biti nižja od
že dosežene.

4. v predlogu zakona o javnih uslužbencih se mora opredeliti
tudi sindikalna imuniteta ter tako zaščititi sindikalne poverjenike
in zaupnike, glede možnosti odpovedi pogodbe po 160. členu
pa vgraditi zaščito delavca, kot to zahteva pozitivna evropska
zakonodaja.
Roke, ki se nanašajo na veljavnost in uporabnost predloga tega
zakona je potrebno medsebojno uskladiti, saj so v predlogu
zakona med njimi veliki časovni razmaki.
Komisija predlaga Odboru Državnega zbora Republike Slovenije
za notranjo politiko, da skupaj z Državnim svetom Republike
Slovenije organizirata pred drugo obravnavo predloga zakona o
javnih uslužbencih posvet na temo Kaj je javni sektor. Na posvetu
bi skupaj s pripravljavci predloga zakona in strokovnjaki s tega
področja poskušali razrešiti odprta vprašanja glede tega, za katere
zaposlene osebe v javnem sektorju bo ta zakon dejansko veljal.

Komisija predlaga, naj Vlada Republike Slovenije pred drugo
obravnavo predloga zakona o javnih uslužbencih pripravi predlog
zakona o plačah v javnem sektorju. Do druge obravnave predloga
zakona o javnih uslužbencih naj Vlada Republike Slovenije pripravi
tudi natančen seznam institucij in ustanov, za katere bo ta zakon
veljal.

Za poročevalko je bila določena podpredsednica komisije
Vekoslava Krašovec.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih - druga obravnava
___
socialno-varstvenih pravic družine je potrebno razrešiti tudi
stanovanjske probleme, problematiko zaposlovanja, dostopnost
šolskega izobraževanja in drugo.

Komisija za družbene dejavnosti je na 45. seji, dne 6. 6. 2001,
ponovno obravnavala predlog zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (EPA 559-II), ki je predložen za drugo
obravnavo.

Komisija je sprejela naslednje konkretne pripombe k predlogu
zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki jih je
pripravilo Društvo distrofikov Slovenije.

Komisija je ta predlog zakona obravnavala tudi v prvi obravnavi in
vložila več pripomb, ki jih je predlagatelj v večini upošteval in jih
vključil v predlog zakona za drugo obravnavo.

K 47. členu

Komisija je bila seznanjena z vsebino amandmajev, ki jih je Vlada
Republike Slovenije pripravila k drugi obravnavi predloga zakona
o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.

V 47. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

Komisija meni, da je predlog zakona potrebno sprejeti in da je v
Sloveniji potrebno pričeti s celovito družinsko politiko; poleg rešitev
v zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in ureditve

"Za preostali čas do polne delovne obveznosti pripada enemu od
staršev, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in
varstvo, sorazmerni delež delnega plačila za izgubljeni dohodek."
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Obrazložitev
Če ta amandma ne bi bil sprejet, komisija meni, da bo prihajalo do
neenakega položaja med starši, ki se bodo odločili za uveljavitev
pravice po 47. členu predloga zakona in tistimi starši, ki bodo
prejemali delno plačilo za izgubljeni dohodek, saj bo prihajalo do
situacij, ko bo plačilo za polovično delovno obveznost nižje kot
nadomestilo po 88. členu predloga zakona.

Obrazložitev
Komisija meni, da je takšna določba neživljenjska, saj je delno
plačilo za izgubljeni dohodek namenjeno staršem, ki so se zaradi
posebne stalne nege, ki jo nudijo otroku, odločili, da zapustijo trg
dela (tretji odstavek 89. člena: "prekinil delovno razmerje ali
zahteval izbris iz registra brezposelnih"). Res je, da ima otrok v
času zdravljenja v bolnišnici zagotovljeno brezplačno oskrbo,
upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da bo eden od staršev, ki sicer
prejema delno plačilo za izgubljeni dohodek, v tem času ostal
brez dohodka; možnosti, da se bo potem, ko je zapustil trg dela,
takoj vključil v delo za določen čas, pa so zelo omejene, kajti čas
zdravljenja je različen glede na bolezen. Pri otrocih s težjo obliko
invalidnosti ni neobičajno, če zaradi poslabšanja zdravstvenega
stanja ostanejo v bolnišnični oskrbi več kot mesec dni (tudi več
mesecev). Poleg tega je sodelovanje staršev pri zdravljenju zelo
pomembno (hitrejše okrevanje otroka, usposobitev enega od
staršev za nudenje ustrezne nege), kar je še dodaten razlog
proti začasni zaposlitvi. V primeru, da eden od staršev v času, ko
je otrok v bolnišnici, ne bo upravičen do delnega plačila za izgubljeni
dohodek, bo socialna varnost takšne družine ogrožena. Očitno
neprimernost tako strogo določenih izključujočih pogojev je
upošteval že predlagatelj zakona v 73. členu predloga zakona
(otroški dodatek), katerega dikcija je enaka predlaganemu
amandmaju.

K 84. členu
Na koncu drugega odstavka 84. člena se doda novi stavek, ki se
glasi:
"Za otroke, ki potrebujejo posebno nego vseh 24 ur biološkega
ritma (otroci s težjo invalidnostjo), znaša dodatek 36.000 SIT."
Obrazložitev
Za otroka, ki je vključen v celodnevno oskrbo v zavodu, država
prispeva znatno več sredstev, kot jih s tem dodatkom namenja
za posameznega otroka, ki ga negujejo starši. Pri najtežje
prizadetih otrocih je to nesorazmerje največje, zato predlagamo,
da se vsaj njim prizna 100 odstotkov višji dodatek, kot je to
določeno v 2. odstavku 84. člena predloga zakona. Otroci s težko
invalidnostjo namreč potrebujejo posebno nego vseh 24 ur
biološkega ritma (tudi ponoči - npr. obračanje) pri vseh
vsakodnevnih življenjskih funkcijah, medtem ko manj prizadeti
otroci potrebujejo pomoč pri večini vsakodnevnih aktivnosti.
Takšno razlikovanje je uporabljeno pri uveljavljanju pravice do
dodatka za pomoč in postrežbo v zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju in po našem stališču je takšna razmejitev
primerna tudi za predlagani dodatek.

K 88. členu
V 88. členu se doda novi 3. odstavek:
"V primeru, da eden od staršev ostane v delovnem razmerju s
polnim delovnim časom in ne uveljavlja pravice iz 1. in 2. odstavka
tega člena oziroma 47. člena, se mu zagotovi plačilo ustreznega
dnevnega varstva za otroka."

K 88. členu

Obrazložitev
Ob uveljavljanju integracije otrok s posebnimi potrebami v redne
šole je pričakovati, da se bo več staršev odločalo, da svojih otrok
ne bodo vključili v celodnevno oskrbo v zavode, temveč jim bodo
skušali sami nuditi ustrezno nego in varstvo. Kljub temu komisija
ocenjuje, da bi se precejšen delež teh staršev odločil, da ostanejo
v delovnem razmerju s polnim delovnim časom in ne uveljavljajo
pravice iz 47. in 88. člena predlaganega zakona, če bo za čas
njihove odsotnosti zaradi službe otroku nudena ustrezna oskrba.
Ker pa je primerna nega in varstvo invalidnega otroka neprimerno
dražja kot vključitev v redne oblike varstva, naj bo staršem
zagotovljeno plačilo takšnega varstva.

Drugi odstavek 88. člena se spremeni, tako da se glasi:
1. "Mesečna višina delnega plačila za izgubljeni dohodek znaša
70 % plače, ki jo je prejemal do prekinitve delovnega razmerja,
oziroma 100 % minimalne plače, če je ta višja."
Obrazložitev
Vloga družine (staršev) je predvsem to, da skrbi za vsestranski,
zdrav in skladen razvoj otrok. Zaradi te svoje vloge je družina za
invalidnega otroka izredno pomembna, saj prav v njenem okviru
poteka primarna socializacija otroka, skrb za njegov optimalen
(vsestranski) razvoj, prek nje se otrok vključuje v okolje.
Uresničevanje načela integracije se torej začne že v družini.
Družina z invalidnim otrokom je pri tem vsestransko dodatno
obremenjena. Invalidni otrok potrebuje skrbnejšo nego, starši
morajo v njegov razvoj vložiti več truda, poleg tega je skrb zanj
povezana z večjimi stroški. Država mora pomembno vlogo družine
- staršev in njihovo večjo obremenjenost upoštevati in ji pomagati,
da bi omogočila normalno življenje vsem njenim članom.

K 90. členu
V prvem odstavku 90. člena se črta beseda "zdravljenje".
Obrazložitev
Komisija meni, da je takšna določba neživljenjska, saj je delno
plačilo za izgubljeni dohodek namenjeno staršem, ki so se zaradi
posebne stalne nege, ki jo nudijo otroku, odločili, da zapustijo trg
dela (tretji odstavek 89. člena: "prekinil delovno razmerje ali
zahteval izbris iz registra brezposelnih"). Res je, da ima otrok v
času zdravljenja v bolnišnici zagotovljeno brezplačno oskrbo,
upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da bo eden od staršev, ki sicer
prejema delno plačilo za izgubljen dohodek, v tem času ostal
brez dohodka; možnosti, da se bo potem, ko je zapustil trg dela
takoj vključil v delo za določen čas, pa so zelo omejene, kajti čas
zdravljenja je različen glede na bolezen. Pri otrocih s težjo obliko
invalidnosti ni neobičajno, če zaradi poslabšanja zdravstvenega
stanja ostanejo v bolnišnični oskrbi več kot mesec dni (tudi več

70 % minimalne plače ne zagotavlja ustrezne socialne varnosti
družine. Menimo, da s predlaganim amandmajem družina s težko
prizadetim otrokom in zaradi tega povišanimi življenjskimi stroški
ne bo še dodatno v neenakopravnem položaju v razmerju do
družin z zdravimi otroci; to pa se lahko zgodi v primeru, če
predlagani amandma ne bi bil sprejet.
K 86. členu
V prvem odstavku 86. člena se črta beseda "zdravljenje".
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upošteval že predlagatelj zakona v 73. členu predloga zakona
(otroški dodatek), katerega dikcija je enaka predlaganemu
amandmaju.

mesecev). Poleg tega je sodelovanje staršev pri zdravljenju zelo
pomembno (hitrejše okrevanje otroka, usposobitev starša za
nudenje ustrezne nege), kar je še dodaten razlog proti začasni
zaposlitvi. V primeru, da eden od staršev v času, ko je otrok v
bolnišnici, ne bo upravičen do delnega plačila za izgubljeni
dohodek, bo socialna varnost takšne družine ogrožena. Očitno
neprimernost tako strogo določenih izključujočih pogojev je

Za poročevalca je bil določen državni svetnik Boris Šuštaršič.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o minimalni plači in načinu usklajevanja plač in o regresu
za letni dopust v obdobju 1999-2001 - skrajšani postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 44. seji, dne 14. 5. 2001,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o minimalni plači in načinu usklajevanja plač in o regresu za letni
dopust v obdobju 1999-2001 (EPA 2203-lli) in ga podprla.

Komisija ob tem opozarja, da je potrebno, da Državni zbor
Republike Slovenije zakon sprejme v taki vsebini, kot je bila
dogovorjena med socialnimi partnerji, ter predlaga, da se ne
sprejemajo novi vsebinski amandmaji.

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev učiteljev za zaposlovanje v državnih šolah
ustrezno usposobljenih učiteljev zapušča državne šole, vrzeli pa
se zapolnjujejo z neustrezno kvalificiranimi delavci kljub temu, da
so šolske oblasti v zadnjem desetletju neprestano zniževale
pogoje za zasedbo stalnih delovnih mest. Tako lahko povsem
legalno učijo matematiko, fiziko in še nekatere predmete tudi
inženirji tehničnih ved, tudi pri novih zaposlitvah se dopušča višja
izobrazba itd. V drugih poklicih ni pojmljivo, da bi npr. delovno
mesto zdravnika ali sodnika zasedel neustrezno kvalificirani
delavec, ne glede na to, ali se zagotavljajo z ustavo zagotovljene
pravice državljanov. Na še občutljivejšem področju, kar šolstvo
nedvomno je, pa se dopušča zaposlovanje neustreznih "strokovnih delavcev", ki odločajo o usodi slovenskih državljanov v
najobčutljivejših letih njihovega osebnostnega razvoja. Ob tem se
občasno pojavljajo v nekaterih krogih celo očitki, kako slaba je
naša šola in kako slabe rezultate daje, ne da bi se upoštevalo,
kakšna je struktura zaposlenih in kje so vzroki za takšno stanje.

Državni svet Republike Slovenije je na 63. seji, dne 18.4. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana v zvezi s
posredovanjem podatkov, koliko učiteljev, zaposlenih v državnih
osnovnih in srednjih šolah Republike Slovenije, izpolnjuje
predpisane pogoje za zasedbo delovnega mesta, ter na podlagi
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika dr. Zoltana Jana in predlaga Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika dr. Zoltana Jana se glasi:
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport naj posreduje podatke,
koliko učiteljev, zaposlenih v državnih osnovnih in srednjih šolah
Republike Slovenije, izpolnjuje predpisane pogoje za zasedbo
delovnega mesta.

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

Obrazložitev
Zaradi slabega plačila in zahtevnega dela v šolah RS veliko
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državne svetnice Petre Kersnič v zvezi
s podpisom Miinchenske deklaracije
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27. 6. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državne svetnice Petre Kersnič, prof. zdr. vzg., v
zvezi s podpisom Munchenske deklaracije ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

V juniju leta 2000 je v Munchnu potekala Druga ministrska konferenca SZO o zdravstveni negi, ki jo je organiziral Regionalni urad
SZO za Evropo. Na konferenci je sodelovalo 180 delegatov in
opazovalcev iz več kot 40 držav, članic SZO Evropske regije.
Namen konference je bil soočiti zdravstvene ministre in
strokovnjake zdravstvene nege ter druge strokovne sodelavce
še posebej s področja izobraževanja in storitvenih dejavnosti s
stanjem te stroke. Končni cilj konference je bil sprejem Miinchenske
deklaracije, ki s svojo vsebino poziva h krepitvi statusa in vloge
medicinskih sester in babic v Evropski regiji. Slovenija žal ni imela
uradne delegacije Ministrstva za zdravstvo, vendar je to ministrstvo septembra 2000 od Evropskega urada SZO prejelo Munchensko deklaracijo v podpis.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državne svetnice Petre Kersnič, prof. zdr. vzg., in predlaga Ministrstvu za zdravje,
da vprašanje preuči in nanj odgovori.

Vprašanje državne svetnice Petre Kersnič, prof. zdr. vzg., se glasi:
Kdaj bo prišlo do podpisa Miinchenske deklaracije, ki za stroko
zdravstvene nege pomeni pomemben dokument, ki zavezuje k
sodelovanju pri odločanju o razvoju dejavnosti, stroke zdravstvene
nege in izobraževanju?

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

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi
z gradnjo pediatrične bolnice
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27. 6. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi z gradnjo
pediatrične bolnice ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

neprimerni stavbi. Vlada Republike Slovenije je za nakup novega
letala namenila zelo velika sredstva, ki omogočajo nakup enega
najdražjih letal za namene potovanj vlade in uslužbencev ministrstev (zlasti obrambnega ministrstva oziroma slovenske vojske).
Že samo preusmeritev dela teh sredstev bi omogočila hitro
izgradnjo nove pediatrične bolnice, hkrati pa bi sredstva še vedno
zadoščala za nakup ustreznega letala, le v nekoliko manj luksuzni
in zato cenejši varianti. Ker je Vlada Republike Slovenije namenila
za nakup letala sredstva iz obrambnega tolarja, opozarjamo na
dejstvo, da je zagotovo prvi cilj države, skladen tudi z njenimi
obrambnimi cilji, da zagotovi zdravje otrok. Taka preusmeritev
sredstev bi bila torej skladna z osnovnimi cilji te države in hkrati
ob 10. obletnici slovenske osamosvojitve najboljši dokaz, da želimo
graditi državo, ki bo v korist vseh.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Branka Grimsa in predlaga Vladi Republike Slovenije, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi:
Ali bi se bila Vlada Republike Slovenije pripravljena odpovedati
vsaj delu luksuza pri nakupu novega letala v korist hitrega dokončanja izgradnje nove pediatrične bolnice v Ljubljani?
Obrazložitev

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

Gradnja nove pediatrične bolnice se vleče že dolgo vrsto let, zato
pediatrična bolnica dela v nemogočih razmerah v stari, že povsem

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika prof. dr. Vladimirja
Koruna v zvezi z določitvijo sedežnega reda na slavnostni seji Državnega zbora
Republike Slovenije, dne 25.6.2001
Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27.6.2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje prof. dr. Vladimirja Koruna v zvezi z določitvijo se-

dežnega reda na slavnostni seji Državnega zbora Republike
Slovenije dne 25. 6. 2001 ter na podlagi prvega odstavka 56.
člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji
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vprašanje preuči in v skladu s 96. členom poslovnika državnega
sveta nanj v roku 30 dni odgovori.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna in predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da vprašanje preuči in nanj odgovori.

ODGOVOR PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA
PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA SVETA

Vprašanje državnega svetnika prof. dr.Vladimirja Koruna se glasi:

Zahvaljujem se Vam za dopis z dne 4. 7. 2001, s katerim Državni
zbor Republike Slovenije seznanjate s sklepom, ki ga je Državni
svet Republike Slovenije 27.6.2001 sprejel ob obravnavi vprašanja
državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna, ki ga je na podlagi
41. člena poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije zastavil v zvezi z določitvijo sedežnega reda na slavnostni seji Državnega zbora Republike Slovenije ob Dnevu državnosti dne 25. 6.
2001.

Kdo je določil sedežni red za državne svetnike na slavnostni seji
državnega zbora ob 10. obletnici samostojne in neodvisne države
Slovenije, ki je bila 25. junija 2001?
Obrazložitev
Državni svetniki, ki so se udeležili slavnostne seje 25. junija 2001
ob 10. obletnici samostojne in neodvisne države Republike
Slovenije, so se lahko posedli na sedeže na balkonu, poleg ostalih
udeležencev, in ne v parterju, kot bi to bilo lahko pričakovati.

Po proučitvi sklepa Vas želim obvestiti, da 58. člen Zakona o
Državnem svetu in 41. člen Poslovnika Državnega sveta daje
članu državnega sveta pravico dajati pobude za predloge, mnenja
oziroma zahteve, ki jih sprejema državni svet o zadevah iz pristojnosti državnega zbora. Izvedba slavnostne seje ne sodi v to
pristojnost, zato Državni zbor Republike Slovenije Vašega vprašanja ne bo obravnaval in nanj odgovarjal.

Državni svetniki štejemo, da je bilo tako ravnanje neprimerno
mestu in položaju državnih svetnikov. Državni svet je v Ustavi
Republike Slovenije v poglavju "Državna ureditev" uvrščen na
drugo mesto, takoj za Državnim zborom Republike Slovenije.
Drugače povedano to pomeni, da Državni zbor Republike
Slovenije v pogledu takšnih ravnanj Državnega sveta Republike
Slovenije oziroma njegovih članov ne upošteva kot enakopravnega partnerja v okviru zakonodajne veje oblasti.

Izključno zaradi pojasnitve Vam sporočam, da je bil sedežni red
slavnostne seje Državnega zbora Republike Slovenije ob Dnevu
državnosti načelno enak sedežnemu redu, ki je veljal ob slavnostni
seji Državnega zbora Republike Slovenije ob Dnevu samostojnosti, 26. decembra 2000. Sedežni red slavnostne seje ob Dnevu
samostojnosti je določil Protokol Vlade Republike Slovenije v
sodelovanju s Protokolom Državnega zbora, saj smo imeli takrat
prvič slavnostno sejo v novi dvorani Državnega zbora.

Državni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da

Sklep državnega sveta ob obravnavi pobude državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna
v zvezi z opredelitvijo ustreznega mesta Državnega sveta Republike Slovenije
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije je na 64. seji, dne 27. 6. 2001, v
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
Pobudo državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna v
zvezi z opredelitvijo ustreznega mesta Državnega sveta Republike Slovenije ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji

Državni svetniki, ki se udeležujemo različnih protokolarnih
dogodkov, vedno znova ugotavljamo, da Državni svet Republike
Slovenije oziroma njegovi člani v protokolu nimajo tistega mesta,
ki jim gre v skladu z mestom in položajem državnega sveta kot
ustavnega organa, ki je v Ustavi Republike Slovenije v poglavju
"Državna ureditev" uvrščen na drugo mesto, takoj za državnim
zborom. Neenakopraven položaj, ki ga ima Državni svet Republike
Slovenije v skladu s protokolarnimi zadevami terja, da Vlada
Republike Slovenije ustrezno tej zahtevi uredi položaj Državnega
sveta Republike Slovenije pri različnih dogodkih, ki sodijo v ta
urejevalni okvir. Ustrezna ureditev navedenega vprašanja izhaja
tudi iz primerjalnega vidika, ki ga omogočajo v tem pogledu takšni
organi, kot je Državni svet Republike Slovenije, torej različni senati,
sveti in drugi, v posameznih državah.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega
svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna in predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pobudo preuči in nanjo odgovori.

Pobuda državnega svetnika prof. dr. Vladimira Koruna se glasi:
V skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta dajem pobudo,
da državni svet sprejme zahtevo Vladi Republike Slovenije, da ta
v protokolarnih pravilih opredeli ustrezno mesto Državnega sveta
Republike Slovenije.

Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo preuči
in v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30
dni odgovori nanjo.
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije in Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije sta 2. aprila 2001 organizirala predavanje z naslovom NAČINI
PREPREČEVANJA SAMOMORA. Predaval je prof. Louis Appleby.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je najprej izrazil
dobrodošlico predavatelju profesorju Louisu Applebyju, ki si je
kljub obilici svojih obveznosti vzel čas za obisk in predavanje v
Sloveniji. Posebej je pozdravil še predstavnike vlade, državnega
zbora, državnega sveta ter nacionalnega koordinatorja za promocijo duševnega zdravja dr. Andreja Marušiča.

Najprej nameravam opisati nekaj splošnih načel o preprečevanju samomora, ki naj bi bila sestavni del vsake politike na tem
področju. Prav tako bi rad konkretno predstavil nekaj ugotovitev
lastne raziskovalne skupine v Manchestru.
V Angliji je količnik samomorilnosti približno 10 na 100.000 prebivalcev na leto, kar je približno tretjina količnika samomorilnosti v
Sloveniji. Samomor je v Angliji veliko manj pogost pojav, ampak po
mojem mnenju veljajo ista načela za preventivo kjerkoli v svetu.

Profesor Appleby je profesor psihiatrije na Univerzi v Manchestru,
nacionalni svetovalec za duševno zdravje v Veliki Britaniji in je
eden od treh zdravnikov svetovalcev premiera Tonyja Blaira.
Obenem je tudi direktor svetovno znanega Inštituta za nacionalne
raziskave samomorov in umorov med osebami z duševnimi
motnjami. Glavni področji njegovega raziskovanja sta samomorilno vedenje in poporodne duševne motnje. Zaradi svojih
raziskav na področju samomora med osebami z duševnimi
motnjami in v drugih tveganih skupinah velja za enega največjih
delujočih suicidologov na svetu, je v predstavitvi gosta dejal
predsednik državnega sveta.

Nato vam bom predstavil ugotovitve iz svojih raziskav. Vnaprej
se opravičujem vsakomur, ki ne pozna načina znanstvenih
predstavitev in statističnega stila, ki ga raziskovalci zelo radi
uporabljamo pri predstavljanju naših ugotovitev. Kolikor bo le
možno, bom tam, kjer gre pri moji predstavitvi za številke, skušal
čim bolj nazorno pokazati, kako smo prišli do teh številk in kaj
pomenijo. Upam, da bo na ta način vse postalo bolj razumljivo.
Načela*preprečevanja samomorov so povsod po svetu enaka.
Večina mojega predavanja se bo osredotočila na pojav samomorov
v Angliji in v VValesu. Statistični podatki za Anglijo po navadi veljajo
za Anglijo in VVales skupaj.

Dr. Andrej Marušlč je dejal, da bo profesorjevo predavanje
vsebovalo tudi pozitivne strani raziskav pojava samomora, ki jih
predstavljajo zaščitni dejavniki. Poudaril je, da je prof. Appleby
izjemen človek, ki je sposoben povezati raziskovalno, klinično in
politično delo. Prof. Appleby ima več pomembnih funkcij. Na že
omenjenem Nacionalnem inštitutu, katerega direktor je, obstaja
neke vrste register vseh samomorov, saj pri vsaki osebi, ki napravi
samomor, za nazaj raziskujejo prisotnost ali odsotnost duševne
motnje. Hkrati je znan tudi kot klinik in raziskovalec na področju
perinatalne psihiatrije. V eni svojih raziskav je ugotovil, da je imeti
otroka pravzaprav eden najboljših zaščitnih dejavnikov glede
samomorilnega vedenja. Poleg tega je politično trenutno najbolj
vpliven psihiater v Veliki Britaniji, eden od dveh, ki imata odprta
vrata do Tonyja Blaira. V prihodnjem obdobju bo krojil preventivno
politiko na področju samomorov v Veliki Britaniji, ki je znana po
tem, da ima že vrsto let dobro preventivno dejavnost na tem, pa
tudi na vseh drugih področjih duševnega zdravja, je dejal. dr.
Marušič.

Na začetku naj povem nekaj o tem, kar že vemo o samomoru v
Angliji in Walesu. Prvič, količnik samomorilnosti, se pravi 10 na
sto tisoč, pomeni, da imamo približno pet tisoč smrti zaradi
samomorov vsako leto. Samomor je trikrat bolj pogost pri moških.
Samomor močno povezujemo s socialnimi dejavniki, predvsem z
brezposelnostjo. Prav tako obstaja močna povezava z uporabo
alkohola in vedno več tudi z uporabo drog. Številni samomorilci
imajo duševne motnje in v številnih primerih imajo za seboj
zgodovino poskusov samomora. Pri številnih, ki napravijo
samomor, je hkrati prisotnih več dejavnikov tveganja, kot so
socialne težave, uporaba alkohola ali drog in podobno. Nato se
navadno pojavi nek dogodek, ki deluje kot sprožilni dejavnik, ki
samomorilno osebo pahne čez rob. Pogosto je tak sprožilni
dejavnik razpad neke zveze. Veliko vemo o tem, kaj prispeva k
samomoru, veliko manj pa vemo o tem, kako samomor
preprečevati.
V Angliji in VValesu je vlada v 90-ih letih določila cilje za
preprečevanje samomorov. Ti cilji so bili objavljeni v dokumentu z
naslovom "Zdravje naroda". V njem so bile določene prioritete
javnega zdravja in eno od teh področij je bilo tudi duševno zdravje.
V okviru tega naj bi do leta 2000 dosegli tri cilje. Od treh ciljev sta
bila dva cilja povezana s preprečevanjem samomorov, in sicer
prvi - 15-odstotni upad splošnega količnika samomorilnosti in
drugi - pomemben upad samomorilnosti pri ljudeh z duševnimi
motnjami. Leta 1999 smo dobili novo vlado, novo Belo knjigo, kot
se imenuje ta dokument, nove cilje. Ti cilji so sedaj naslednji. Do
leta 2010 naj bi dosegli 20-odstotno zmanjšanje samomorov. To je
naš trenutni cilj, s katerim se ukvarjamo.

Profesor Louis Appleby se je zahvalil za prijazno uvodno
predstavitev in vsem, ki so prišli na predavanje ter se opravičil,
ker bo govoril angleško. Nadaljeval je:
V veliko veselje mi je, da sem tukaj. Zelo sem užival ob dosedanjem
kratkem obisku v Sloveniji. Mislim, da je to zame odlična priložnost,
da spregovorim o trenutno zelo pomembni temi v Veliki Britaniji, to
je preprečevanju samomora. To področje se lahko zdi dokaj
pesimistično, ampak upam, da bom lahko predavanje končal s
pozitivnimi pogledi na preprečevanje samomorov in da boste videli
pot naprej v smislu priprave nacionalne politike na tem področju.
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strupenosti avtomobilskih izpuhov in število avtomobilov v Angliji
in VValesu, ki nimajo katalizatorja, se je zmanjšalo. Katalizator
zmanjšuje vsebnost ogljikovega monoksida in s tem tudi strupenost izpušnih plinov. Opazili smo močno korelacijo med upadom
števila avtomobilov s konvencionalnimi izpušnimi sistemi in
upadom števila samomorov z uporabo te metode. Seveda ta
tehnološka sprememba pri avtomobilih nima nobene povezave s
načrtnim preprečevanjem samomorov, to je pač slučajna posledica
tehnične izboljšave. Primer nazorno kaže, da lahko z zmanjšanjem
dostopnosti neke smrtonosne metode oziroma neke metode za
samomor zmanjšamo tudi samomorilnost.

Poglejmo, zakaj je samomor v središču aktivnosti te vlade. Če
pogledamo število samomorov v Angliji in VValesu v tem stoletju,
vidimo, da je v 80. letih in v zgodnjih 90. letih prišlo do porasta
samomorilnosti predvsem zaradi povečanja samomorov pri moških.
Velik del porasta samomorov pri moških dejansko odpade na
samomore moških pred 35. letom starosti. To prikazujejo številke iz
najnovejših statističnih poročil za Anglijo in Wales za leto 1998., ki
zaobsegajo tudi število samomorov pri mladih moških v primerjavi
s smrtmi zaradi drugih vzrokov. Prometne nesreče so razlog za
manj smrti kot samomori. Če dodamo še število smrti zaradi
neznanega vzroka (med njimi se lahko skrivajo samomori), vidimo,
da samomori in neznani vzrok smrti predstavljata najbolj pogost
vzrok smrti pri mladih moških v Angliji in VValesu - to je celo bolj
pogosto kot katera koli druga bolezen ali nesreča.

Drug primer je smrt zaradi samozastrupitve s paracetamolom. V
Angliji je bil paracetamol včasih prosto dostopen v številnih
trgovinah, ne samo v lekarnah. Ampak od septembra 1998 dalje,
ko je bil sprejet nov zakon, temu ni več tako. Vsaka trgovina lahko
od tedaj dalje naenkrat proda največ 16 tablet paracetamola
posamezniku. Zdaj prodajajo tablete paracetamola v blistrih in ne
več v stekleničkah, kar pomeni, da si je treba tablete počasi, eno
za drugo, luščiti iz embalaže. Od tedaj opažamo tudi pomemben
upad smrti zaradi uporabe paracetamola predvsem zato, ker je
paracetamol postal manj dostopen.

če pogledamo starost in spol pri smrti zaradi samomora,
ugotovimo naslednje. Med samomorilci prevladujejo moški pred
50. letom starosti, največje število samomorov pa odpade na
moške v tridesetih letih. Vprašanje je, kako zmanjšati stopnjo
samomorilnosti v populaciji, vključno s skupinami z visokim
tveganjem, kot so na primer mladi moški.
Imamo nekaj strategij za preprečevanje samomora, ki se med
seboj ne izključujejo:

Primera zastrupitev s paracetamolom in ogljikovim monoksidom
sta dober pokazatelj, kako lahko zmanjšamo samomorilnost s
tem, da omejimo dostop do najpogostejših metod samomora.

Prva je zmanjšanje določenega dejavnika tveganja v
populaciji. To pomeni, da če je samomor povezan z brezposelnostjo ali z uživanjem alkohola, potem je eden od načinov
zmanjševanja samomorov zmanjševanje brezposelnosti in
zmanjševanje uživanja alkohola. To je težko, saj je malo
praktičnih možnosti za delovanje v tej smeri.

Omenil sem že skupine z visokim tveganjem. Pred približno
desetimi leti sem delal na področju poporodnih duševnih motenj in
takrat se mi je zazdelo, da bi bilo koristno izračunati tveganje za
samomor pri ženskah, ki so pred kratkim imele otroka. Pogostost
duševnih motenj je pri materah v poporodnem obdobju dokaj
visoka. V Angliji je verjetnost, da bo mati sprejeta v psihiatrično
bolnišnico, 18-krat večja v prvih treh mesecih po porodu kot v
drugih obdobjih. In zato se mi je zdelo, da bo v tem obdobju
verjetno povečana tudi samomorilnost. Moja raziskava se je
osredotočila na izračun količnika samomorilnosti pri materah v
poporodnem obdobju.

Druga strategija je zmanjšanje dostopnosti neke metode
samomora; o tem bom govoril več v nadaljevanju.
Tretja strategija je, da se usmerimo namesto na neposredne
dejavnike tveganja na druge dejavnike, ki posledično zmanjšujejo vpliv dejavnikov tveganja - to so zaščitni dejavniki.

Za preučevanje uporabljamo standardizirano stopnjo umrljivosti,
ki jo ponavadi primerjamo z indeksom 100. če ima neka skupina
enako tveganje kot ostala populacija, je količnik umrljivosti 100.
Če je tveganje pri neki skupini veliko večje, kot sem tukaj tudi
sam pričakoval, je lahko to število celo 1000 ali 2000, kar pomeni,
da je umrljivost 10- oziroma 20-krat večja kot v primerjani skupini.
Ko sem izračunal količnik samomorilnosti pri materah v poporodnem obdobju, sem ugotovil, da je ta zelo nizka. Znašala je 17,
to pomeni, da je bila nekajkrat manjša kot pri drugih ženskah v isti
starostni skupini. To dejstvo - namreč visoko tveganje za duševne
motnje in zelo nizka verjetnost samomora - je zelo zanimivo. Ena
od možnosti je bila, da so ženske, ki rodijo, verjetno poročene in
da so zaradi tega tudi v stabilni zvezi. Toda tudi pri neporočenih
ženskah je bila pojavnost samomora zelo nizka. Verjetno je to
povezano s tem, da imajo te ženske otroka, kajti ugotavljamo, da
prisotnost otroka te ženske ščiti oziroma varuje pred samomorom.

Četrta strategija je, da namesto preprečevanja samomora v
celotni populaciji preprečujemo samomorilno vedenje v
posameznih skupinah z večjim tveganjem, torej v skupinah, pri katerih je samomorilnost najbolj pogosta ali v porastu.
Verjetno sta najpomembnejši tretja in četrta strategija, tako da
ugotovimo določene preventivne dejavnike za to skupino. Ampak
preden se lotimo tega, dovolite še nekaj besed o prvih dveh načinih preprečevanja samomorov.
Dva zelo nazorna porasta števila samomorov smo imeli v 20.
stoletju. Prvi je bil v zgodnjih 30. letih, drugi pa v 80. letih. V obeh
obdobjih je bila brezposelnost zelo visoka in to kaže na zelo
pomembno povezavo med brezposelnostjo v družbi in stopnjo
samomorilnosti. S tem pa so povezane omejitve, ki se nanašajo
na povezovanje samomorov s takšnimi socialnimi dejavniki. V 20.
stoletju je prišlo do dveh manjših porastov v poznih 50. letih in v
zgodnjih 60. letih, ko je bila brezposelnost izjemno nizka. Takrat je
bil politični slogan "še nikoli vam ni šlo tako dobro" zelo popularen.
Povezava med gospodarskim uspehom v družbi in samomorilnim
vedenjem ni tako preprosta. Res pa je, da je po celem svetu
brezposelnost povezana s samomorilnim vedenjem in da je treba
z izboljšanjem socialnih razmer ščititi tiste, ki so nagnjeni k
samomoru.

Tudi v drugi literaturi sem poskušal ugotoviti, ali je še kdo drugi
opisal, da so otroci nekakšen zaščitni dejavnik, ampak o tem ni
napisano nič. Treba je bilo iti vse tja do francoskega suicidologa
Durkheima, ki je napisal eno najpomembnejših knjig o samomoru
ob koncu 19. stoletja. Durkheim je preučeval ženske v Franciji in
predstavil bom nekaj rezultatov njegovega dela. Gre za primerjavo
količnika samomorilnosti pri neporočenih ženskah. Preučeval je
ženske v starosti točno 42 let, poročene ter imajo ali nimajo otrok.
Primerjava je bila kar zanimiva, ker je pokazala, da biti poročen,
vendar brez otrok, pomeni, da je količnik samomorilnosti višji kot
pri neporočenih ženskah. Pri tistih, ki pa so bile poročene in so
imele tudi otroke, je bil količnik samomorilnosti nižji, približno
polovičen v primerjavi s prejšnjo skupino.

Poglejmo si še dostopnost najpomembnejših metod samomora. V
zgodnjih 80. in 90. letih je bil najbolj pogost način pri mlajših moških
samomor z zadušitvijo z izpušnimi plini avtomobilov. V 90. letih pa
je pogostost samomorov z uporabo te metode padla. Zakaj se je
to zgodilo? Razlog je v tem, da je v 90. letih prišlo do zmanjševanja
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To kaže, da dobro znan zaščitni dejavnik poroke sploh nima
zveze s poroko, ampak je bolj povezan s tem, da ima par otroka.
Zelo zanimiva in nenavadno zasnovana je bila še ena raziskava,
ki so jo opravili v Seattlu v ZDA. Raziskovalci, ki so bili psihologi,
so v nakupovalnem centru v Seattlu ustavljali ljudi, ki so nakupovali
in jih spraševali, zakaj niso storili samomora. To je bil svojevrsten
način. Odgovori so bili zelo zanimivi. Ljudje so rekli, da ne bi
pomislili na samomor zaradi treh razlogov - prvič, ker se bojijo
bolečine; drugič, zaradi verskih razlogov in tretjič, ker menijo, da
bi bilo to nepošteno do njihovih otrok. Ta dejavnik so raziskovalci
poimenovali skrb za otroke.

bili ti stiki izjemno pogosti. To velja za moške in ženske. Ti podatki
so veljali za primarno raven zdravstvene službe. Kaj pa glede
služb za zdravljenje duševnih motenj? Tudi tu so ugotovili
povečanje stikov. Bolj ko se bližamo dnevu samomora, pogostejši
so ti stiki. Približno polovica vseh oseb z duševnimi motnjami je
en teden pred samomorom v stiku z neko psihiatrično ustanovo.
Kaj lahko ugotovimo? Samomori se pri osebah z duševnimi
motnjami dogajajo v bližini, pogojno rečeno, zdravstvenih institucij,
zato je ta skupina tudi izjemno pomembna, ko poskušamo
preprečevati samomore. Vendar obstaja veliko pesimizma glede
sposobnosti psihiatričnih ustanov za preprečevanje samomorov.
Gre deloma tudi za metodološka vprašanja. Poleg tega si nismo
edini, ali ni pri ljudeh, ki imajo duševne motnje, samomor neizogiben,
ali ni to del bolezni. Vendar sam mislim, da so to nepotrebno
pesimistični pogledi zaradi razlogov, ki jih bom poskušal sedaj
pojasniti.

Potem so raziskovalci storili to, kar raziskovalci običajno storijo:
te rezultate so spremenili v vprašalnik in ga dali dvema skupinama
bolnikov z duševnimi motnjami. Prva skupina je bila sprejeta v
bolnišnico zaradi samomorilnih misli, druga skupina pa je bila
sprejeta v bolnišnico zato, ker so poskušali storiti samomor. Ti
dve skupini so primerjali z vidika omenjenih zaščitnih dejavnikov,
da bi ugotovili povezavo med razmišljanji o samomoru in dejansko
izvedbo. Ugotovili so samo en dejanski zaščitni dejavnik, in to je
skrb za otroka. Vsi so namreč dejali, da bi samomor povzročil
nekaj žalega otroku, prav tako ne bi bilo pošteno, da bi otroke
prepustili oskrbi drugega, in tretjič, radi bi bili z otroki, dokler ne
odrastejo.

Sam sem namreč prepričan, da če hočemo preprečiti samomore
v okviru skrbi za duševno zdravje, moramo poskušati razrešiti
naslednja štiri vprašanja: prvič, kdo so bolniki, ki so izpostavljeni tveganju. Drugič, kdaj naredijo samomor. Tretjič, kako
naredijo samomor. In četrtič, najbolj zapleteno vprašanje,
kakšna je povezava med smrtjo in dejavnostjo, ki so jo
opravljale službe za duševno zdravje.

Zakaj vse to pripovedujem? Otrok ne moremo predpisovati na
recept. Kakšen je torej pomen tega zaščitnega učinka otrok? Ta
pomen je delno konceptualen. V primeru žensk, ki so pred kratkim
imele otroka, imamo visoko rizično skupino, ki nekako uravnoteži
svoje tveganje z nekim drugim zaščitnim dejavnikom. Otroci ne
zmanjšujejo obolevnosti za duševnimi motnjami, dejansko jo celo
višajo, vendar pa so dobra protiutež tem dejavnikom tveganja.
Lahko da obstajajo tudi druge rizične skupine z visokim tveganjem,
ne da bi imela ta tveganja kakršnokoli protiutež.

Najprej, kdo so ljudje, ki so najbolj nagnjeni k samomoru v
tej skupini. V zelo obširni raziskavi smo ocenjevali razlike med
bolniki, ki so naredili samomor doma in bolniki, ki niso poskusili
narediti samomora. Torej gre za dve skupini. Obe sestavljajo
psihiatrični bolniki, eni so naredili samomor, drugi ne. Prikazujem
tveganje, ki je povezano s posameznim dejavnikom. Tveganje
dva pomeni, da so bili samomori dvakrat bolj pogosti, če je bil
prisoten tisti dejavnik tveganja.

Večine tveganj namreč ne moremo spremeniti: to, da ste moški,
da ste določene starosti, da živite sami in da ste brezposelni, teh
stvari ni mogoče kar enostavno spremeniti. Strategija preprečevanja samomora, ki temelji na zmanjševanju rizičnih dejavnikov,
se sooča z velikimi težavami. Strategija, ki poudarja zaščitni
dejavnik oziroma zaščitni učinek drugih dejavnikov, pa je lahko
bolj uspešna.

Dejavniki so bili naslednji:
1. Prvi sprejem bolnika v zdravstveno ustanovo. Pomembno je,
da čim prej ugotovimo, da gre za bolnika z duševno motnjo.
2. Predhodni poskusi samopoškodovanja, ki se niso končali s
smrtjo. Predhodni poskusi samomora so neke vrste zelo dober
napovedni dejavnik za morebitni samomor.

Katere so torej še skupine z visoko stopnjo tveganja? Tiste skupine, o katerih bom sedaj govoril, so ljudje z različnimi duševnimi
motnjami. Govoril bom o tem, kako jih lahko zaščitimo, zlasti ko
gre za delo in organizacijo socialnih služb, nasploh pa tudi služb,
ki skrbijo za duševno zdravje. Zakaj so zelo ogroženi ljudje, ki
trpijo zaradi različnih vrst duševnih motenj? Mislim na različne
vrste duševnih motenj in ocenjeno povečanje tveganja za
samomor zaradi prisotnosti določene duševne motnje. Na primer,
tveganje 14,2 pomeni 14,2-krat večjo možnost samomora glede
na splošno populacijo, kadar je prisotna določena duševna motnja
(shizofrenija, depresija, osebnostne motnje itd.). To so vse tiste
motnje, ki v veliki meri povečajo tveganje. Predstavil vam bom
podatke raziskave, ki smo jo opravili v Angliji na moških, vendar
podobni podatki veljajo tudi za ženske. Mimogrede naj omenim še
en vidik: če pri psihiatričnem pacientu ni postavljena diagnoza, je
tveganje izjemno veliko. Tako imenovana nekategorizirana duševna motnja pomeni izjemno visoko tveganje za samomor.

3. Razmišljanje o samomoru po odpustu bolnika iz bolnišnice.
Večinoma ljudje v takšni situaciji sicer govorijo o samomoru in
popularno mnenje je, da če ljudje veliko govorijo o samomoru,
ga ne bodo storili, vendar to ni čisto res.
Kateri so bolniki z visoko stopnjo tveganja? Rezultati ene od
naših zelo velikih raziskav samomorov med osebami z duševnimi
motnjami kažejo, da večina samomorilcev trpi zaradi motenj
razpoloženja, predvsem depresije. Sledi diagnoza shizofrenije,
potem odvisnost od alkohola in različnih drog in tako naprej. Kljub
temu nas čaka še veliko dela, če hočemo bolj natančno ugotoviti,
katere so tiste rizične skupine, na katere se moramo osredotočiti
v okviru preprečevalnih strategij.
Naslednje vprašanje: kdaj bolniki storijo samomor? Podatke
sem vzel iz ene od naših raziskav, ko smo bolnike spremljali
vrsto let. Omenjam sicer samo skupino moških, vendar smo
podobne rezultate dobili tudi za ženske. V prvem letu po začetku
bolezni je 35-kratno povečanje tveganja. To je ogromno povečanje
tveganja za samomor. Od enega do treh let po začetku bolezni
imamo še vedno 16-kratno povečanje tveganja. Dlje ko preteče
od nastanka bolezni, manjše je tveganje. Obstaja še en način,
kako odgovoriti na vprašanje, kdaj bolniki storijo samomor. To je
treba povezati z boleznijo samo in njenim potekom. Iz prikaza
števila samomorov po odpustu iz psihiatrične bolnišnice v isti

Na splošno ima skupina ljudi z duševnimi motnjami izjemno visoko
tveganje samomora. Poleg tega je pomembno še nekaj - mnogi
samomori, zlati tisti, ki jih storijo osebe z duševnimi motnjami, se
zgodijo blizu zdravstvenim ustanovam. Ena od raziskav je preučevala stike s primarno zdravstveno službo v treh mesecih pred
smrtjo zaradi samomora. Ugotovili so, da bolj ko se je bližal čas
samomora, več je bilo stikov med to osebo in zdravstveno službo,
večinoma splošnim zdravnikom. En teden pred samomorom so
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prekinjen. Seveda lahko poskrbimo tudi v skupnosti, v kateri ti
bolniki živijo, za neke vrste strokovno oskrbo, ki lahko včasih
nadomesti kakšen obisk pri zdravniku, tako da ni treba, da
obiskujejo ravno zdravnika, ampak tudi druge usposobljene
zdravstvene delavce. Skupnost, neposredna okolica, v kateri
živijo, je tista, ki mora tudi odigrati svojo pomembno vlogo.

raziskavi izhaja, da se približno četrt takšnih samomorov zgodi
tri mesece po odpustu. V prvem tednu po odpustu iz psihiatrične
bolnišnice je število samomorov največje; in največ samomorov
je naslednji dan, to je prvi cel dan, ki ga bolnik preživi izven
bolnišnice. Če povzamem: največje tveganje je v prvih treh mesecih
po odpustu. V teh treh mesecih je največje tveganje v prvem
tednu in v tem prvem tednu je največje tveganje prvi polni dan
izven bolnišnice. Zaradi pogostosti samomorov takoj po odpustu
iz bolnišnice je treba organizirati podporo bolnikom za ta čas.
Vemo tudi, da je več samomorov po odpustu iz bolnišnice pri
krajši čas hospitaliziranih bolnikih.

V naši študiji smo psihiatre, ki delajo v psihiatričnih bolnišnicah, in
drugo zdravstveno osebje vprašali, kako delujejo za preprečevanje
samomorov. Pri dveh tretjinah vseh samomorov so vprašani navedli vsaj eno stvar, ki bi jo lahko bolje naredili in morda po tej poti
preprečili samomor. Vrsta faktorjev preprečevanja je na voljo:
boljše sodelovanje bolnika z zdravnikom in upoštevanje navodil
je en način, drugi način so bolj redni in tesnejši stiki med bolnikom
in lečečim zdravnikom oziroma drugim zdravstvenim osebjem.

Kaj pa tretje vprašanje? Na kakšen način storijo samomor?
Prikazujem vam podatek o številu samomorov pri psihiatričnih
bolnikih v Angliji in Walesu glede na metodo samomora. Če se
bolniki zastrupijo, običajno uporabijo psihiatrična zdravila, antidepresive, antipsihotike in tako naprej. To je dober argument, ki
govori v prid temu, da moramo bolnikom v rizični skupini omejiti
dostop do zdravil in da jim je treba dati zdravila, ki so nekoliko
manj nevarna od ostalih. Treba jim je dati samo količino zdravil za
dva tedna, ne pa npr. za tri mesece.

Naredili smo primerjavo med tistimi bolniki, ki so naredili samomor
doma, in tistimi, ki ga niso. Prikazal bom rezultate, kjer smo
primerjali te bolnike glede na oskrbo oziroma metodo zdravljenja,
ki so je bili deležni, zlasti pa spremembe v obravnavi bolnikov
pred smrtjo. Gre za povečanje oziroma zmanjšanje te oskrbe, če
govorimo o zmanjšani zdravstveni negi in oskrbi, pomeni, da so
zmanjšali medikamentozno zdravljenje ali da so ljudje imeli manj
stikov s strokovnjaki, če pa govorimo o povečani skrbi za bolnika,
to pomeni, da so se odločili za povečanje medikamentozne terapije
ali povečanje nadzora in stikov z bolniki. Skratka, vprašanje je, ali
ima zmanjšanje ali povečanje oskrbe kakšen vpliv na samomorilne osebe, ki živijo doma. Pokazalo se je, da so bile spremembe v
oskrbi, v zdravljenju, najbolj tesno povezane s samomorom.
Zmanjšanje zdravljenja ali oskrbe ter stiki pred smrtjo so bili zelo
pomembni za samomor, ki so ga bolniki storili v naslednjih treh
mesecih.

Najbolj običajna metoda pri bolnikih, ki storijo samomor med
zdravljenjem v psihiatrični bolnišnici, je obešanje. Obešanje je
zelo težko preprečiti. Večina obešanj se zgodi tako, da se bolniki
obesijo na dele notranje opreme, ki so pritrjeni na steno. Treba je
torej paziti, kako izbiramo notranjo opremo v psihiatričnih bolnišnicah: nosilce za zavese naredimo na primer tako, da se hitro
odtrgajo.
Poglejmo še zadnje vprašanje, ki smo si ga zastavili: kakšni so
dokazi za to, da duševna motnja veča tveganje za samomorilnost in ali lahko kaj naredimo? Zelo znana raziskava o
preprečevanju samomorov je bila narejena na Švedskem in sicer
na otoku Gotlandu v osemdesetih letih. Splošne zdravnike, ki so
sodelovali v raziskavi, so poučili, kako naj diagnosticirajo in zdravijo
depresijo. Ta seminar je trajal samo en dan leta 1983 in en dan leta
1984. Ni šlo za seminar, ki bi govoril samo o preprečevanju
samomorov, temveč predvsem za seznanjanje z načini za preprečevanje depresij. Količnika samomorilnosti leta 1982 in 1983 sta
bila zelo podobna tistemu, ki je veljal za vso Švedsko. Leta 1984
in 1985 pa je količnik samomora padel. To sta tisti dve ieti po tem,
ko so začeli s to raziskavo. Nekateri pravijo, da se ugotovitve te
izjemno znane raziskave celo preveč glasno ponujajo, češ da so
imeli vključenih premalo ljudi, premajhno populacijo. Ta otok ima
samo 56000 prebivalcev, zato je bilo število samomorov v vsakem
letu majhno. V majhni populaciji pa se pojavi naslednji fenomen: že
če se ena stvar samo malo spremeni, se lahko druge stvari
spremenijo drastično. Kritika torej pravi, da je bila vključena bistveno
premajhna populacija, da bi lahko ekstrapolirali nekatere ugotovitve. Vendar je to ena največjih študij, ki kaže na jasno povezavo
med delom zdravstvene službe (zlasti ko gre za primarno zdravstveno službo) in zdravljenjem depresije na eni strani in samomorilnostjo na drugi strani. Tu gre za ljudi, ki niso bili posebej usposobljeni za ugotavljanje tveganja za samomorilnost, temveč za
ugotavljanje simptomov in za zdravljenje depresije, vendar je kljub
temu povezava očitna. Obstajajo še drugi, posredni dokazi, vendar
so tudi ti včasih lahko zelo prepričljivi. V naši nacionalni študiji o
samomoru med psihiatričnimi bolniki smo poskušali ugotoviti, kateri
dogodki so se zgodili pred posameznimi samomori. Pri 25 % smo
ugotovili, da so bolniki nehali jemati zdravila, preden so storili
samomor. Morda je tudi to eden od posrednih vzrokov, povezanih
s samomorom. Sistem zdravljenja duševnih motenj v Veliki Britaniji
se sooča s problemom nesodelovanja bolnika, recimo s tem, da
bolniki ne jemljejo zdravil, tako kot so jim zdravniki priporočili.
Skratka, gre za tako imenovano "noncompliance", nesodelovanje
bolnikov pri zdravljenju oziroma neupoštevanje zdravnikovih
navodil, kar je velik problem. Približno 25 % teh ljudi tudi ni več
hodilo na redne posvete s svojim zdravnikom. Kontakt je bil

Ali je bilo to zmanjšanje oskrbe napaka ali celo malomarnost
zdravstvenega osebja? Zelo natančno smo preučili, na podlagi
česa so se odločili za zmanjšanje zdravljenja. Na prvi pogled je bilo
videti, da so bile vse te spremembe klinično indicirane, to pomeni
pravilne. To so bili bolniki, za katere je bilo videti, da se jim stanje
izboljšuje in zato je bilo zmanjšanje medikamentozne terapije očitno
medicinsko in klinično primerno. Potem pa je prišlo do samomora.
Ne vemo čisto gotovo, ali je bila ta sprememba v zdravljenju vzročno
povezana s samomorom, vendar pa je očitno zmanjšanje zdravljenja
in nadzora odigralo določeno vlogo vsaj v nekaterih primerih.
Kaj pa več zdravljenja? Videli smo, da je manj samomorov pri
tistih bolnikih, kjer se je zdravstvena oskrba povečala. In to je
verjetno edina raziskava, ki primerja intenzivnost zdravljenja
duševnih motenj s stopnjo samomorov. Naj to malo bolj pozitivno
opišem, da ne bomo samo kritizirali zdravstva.
Nadzor, število kontaktov z bolnikom in zdravljenje v okolju, v
katerem živijo bolniki, je očitno tudi pomembno. In če povečamo
nadzor, če povečamo zdravstveno oskrbo, je to morda lahko
dejavnik, ki preprečuje samomor. No, tako lahko tudi rečemo, da
pri bolnikih z duševnimi motnjami samomor ni nekaj nujnega; da je
velikokrat odvisen tudi od ravni in intenzivnosti zdravljenja.
Kaj lahko na podlagi vsega povedanega sklenemo glede preprečevanja samomorov? Ugotovimo lahko štiri stvari:
1. Na začetku, če se spominjate, sem rekel, da nimajo duševnih
motenj vsi samomorilci. Če hočete v družbi kot celoti preprečiti
samomore, potrebujete široko preprečevalno, preventivno
strategijo, pri čemer se morate predvsem osredotočiti na
skupine z zelo velikim tveganjem, predvsem na skupino ljudi
z duševnimi motnjami.
2. Poznavanje metod, ki jih ljudje uporabljajo za samomor, je
bistvenega pomena; zmanjšanje dostopnosti teh metod ali
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domov, so dobili nekakšno kartico zelene barve in na njej je bila
telefonska številka, kamor naj pokličejo, če bodo še kdaj zapadli
v krizo; to ni bila ravno neka pomembna krizna številka, temveč
samo telefonska številka lokalne bolnišnice. Na nek način je s
temi karticami prišlo do poskusa, ugotoviti, ali bi dostopnost do
pomoči, do podpore lahko preprečila nadaljnje poskuse zadajanje
poškodb samemu sebi. Na začetku je prišlo do upada samopoškodb pri tistih, ki so dobili zelene kartice, in to študijo so izvedli
na ljudeh, ki so se prvič sami poškodovali, ko je šlo za prvi pojav
takšnega vedenja. Po tem so izvedli večjo, obsežnejšo študijo,
kjer pa ta zelena kartica ni imela nikakršnega pozitivnega učinka.
Če bi rezultat analizirali na podlagi tega, kako pogosto si bolniki
zadajo poškodbe, vidimo, je dejal, da so vseeno imeli korist tisti,
ki so si prvič zadali takšne poškodbe.

morda zmanjšanje njihove potencialne smrtnosti je lahko zelo
pomemben ukrep pri preventivi. Na primer, že s tem, če
zmanjšamo količino zdravil, ki jih imajo bolniki doma, ali če
odstranimo dele notranje opreme v psihiatričnih bolnišnicah,
na katere se ljudje lahko obesijo, lahko precej naredimo.
3. V Angliji, pa verjetno tudi drugod po svetu, imamo problem
zelo občutljivih, ranljivih bolnikov, ki ne želijo zdravljenja, ki se
na nek način gibljejo proti robu družbe in zato izgubimo pregled
nad njimi.
4. Če ohranimo intenzivnost zdravljenja bolnikov z zelo velikim
tveganjem, ki bivajo doma, je to morda ena najbolj pomembnih
in učinkovitih metod preprečevanja samomora. To pomeni
natančen nadzor, ohranjanje stikov in posebne skupine
podpore v okolici, v kateri ti bolniki živijo. Na ta način lahko pri
nekaterih skupinah bolnikov dosežemo izjemno pomembne
preprečevalne učinke.

Videti je, čeprav to ni dokazano, da tistim bolnikom, ki na začetku
dobijo neko novo možnost, nek nov pristop do reševanja krize,
lahko pomagamo. Pri tistih, ki so to storili že trikrat, štirikrat ali
večkrat, morda ne moremo pomagati na ta način. Študija z zeleno
kartico je pomembna, kajti pokazala je na pomen dostopnosti do
telefonskih številk za krizna stanja. Te številke so dokaj popularne
v številnih državah. Sam jih na splošno podpiram, moramo pa se
zavedati, je dejal, da so dokazi o tem, da takšne telefonske številke
dejansko preprečujejo samomor, nepopolni.

Predsednik Tone Hrovat se je prof. Applebyju zahvalil za izčrpno
predavanje in povabil udeležence k razpravi oziroma postavljanju
vprašanj.

Kar zadeva primarno preventivo, je prav tako menil, da je pomembna, vendar obstaja zelo malo dokazov, na katere se lahko opremo.
Nacionalna preventivna strategija, kot jo razvijajo v Veliki Britaniji,
bo vključevala tudi takšne vrste primarne preventive, kot je bila
omenjena v postavljenem vprašanju, je dejal. Pomembno je, da
preprečevanje samomora razumemo ne le kot nekaj, kar naj bi
preprečilo tisti zadnji korak v procesu samomora, ampak kot
nekaj, kar gre še nekoliko bolj nazaj. Se pravi, da se osredotoči
na tiste, ki imajo veliko socialnih težav - ljudi, ki jemljejo droge,
ljudi, ki pijejo, ljudi, ki so mladi in brezposelni, ljudi, ki so izolirani. V
teh skupinah imamo veliko drugih psihosocialnih težav, s katerimi
se sooča družba. Če izboljšamo njihovo duševno zdravje na
splošno, potem dejansko delamo nekaj pomembnega v smeri
zmanjševanja samomorilnosti v teh skupinah. V šolah pa so
predvsem pomembni projekti na temo življenja na psihično zdrav
način.

Dr. Andrej Marušič se je omejil na eno od zaključnih misli, da je
potrebno vzdrževati oskrbo bolnikov tudi potem, ko so odpuščeni
iz bolnišnice, še posebej ker je obdobje po odpustu iz bolnišnice
najbolj tvegano obdobje za psihiatrične bolnike. Poudaril je velik
pomen intenzivne oskrbe v skupnosti takoj po odpustu iz bolnišnice oziroma formalnih skupin za skupnostno zdravljenje.
Roka Tavčarja s Psihiatrične klinike v Ljubljani je zanimalo, koliko
časa bomo morali - če izvajamo preventivno strategijo na nacionalni ravni - počakati na prve rezultate te strategije.
Profesor Louls Appleby je ponovil, da imajo nekatere dejavnosti
(na primer zmanjševanje dostopa do metod samomora) skorajda
takojšen vpliv. Res pa je tudi, da se ta takojšen vpliv sčasoma
nekoliko obrabi oziroma ni več tako očiten.

Andrej Žmitek iz Psihiatrične bolnice Begunje je dejal, da je še
posebej zadovoljen z omembo študije na Gotlandu. Vprašal je. ali
je to študijo mogoče primerjati s projektom zdravljenja depresije v
Hampshiru - študijo, ki je bila objavljena lani. Rezultati niso bili
enaki, ampak obe študiji sta bili osredotočeni na dodatno izobraževanje oziroma usposabljanje splošnih zdravnikov zaradi
boljšega zdravljenja depresij. Študija o depresijah v Hampshiru ni
pokazala nikakršnih izboljšanj.

Na dolgi rok pa je pri učinkovitem preprečevanju samomorov
potreben bolj celovit pristop, vključno s preoblikovanjem zdravstvenih služb. To pomeni, je dejal, da je potrebno dodatno usposabljati osebje, da je potrebno uvesti nove načine dela, da bo
osebje v bolnišnicah in v zdravstvenih ustanovah bolj dovzetno
za prepoznavanje ljudi, ki so podvrženi tveganjem. Menil je, da je
tudi možno, da ima takšna celostna strategija hitre zgodnje učinke
in ti učinki se sčasoma povečujejo.

Profesor Louis Appleby je poudaril, da je bila ta študija v
Hampshiru dobra zamisel, vendar pa je bil njen učinek ta, da so
ljudje postali nekoliko bolj pesimistični glede vloge usposabljanja
in glede možnosti zdravljenja duševnih bolezni na splošni ravni.
Sama študija je bila korektno izvedena in ne kritiziram same skupine, je dejal, čeprav mislim, da bi bil celoten izobraževalni paket
lahko boljši in da bi se moral osredotočiti na izboljšanje veščin teh
ljudi. Menil je, da bi lahko tudi to znanje posredovali na način, ki bi
bolj spodbujal sodelovanje.

Zatem je prof. Appleby odgovoril na dve vprašanji iz poslušalstva:
ali bi lahko pojasnil študijo o t. i. zelenih kartah v Angliji, podobno
temu, kar je izvedel Jerry Morton v San Franciscu in ali bi lahko
ocenil ali komentiral preventivne aktivnosti v britanskih šolah, pri
splošnih zdravnikih in prek medijev.
Najprej je opisal študijo: v Bristolu v Angliji so izvedli študijo primerov,
ko so preprečevali samopoškodbe, ki niso bile smrtne in so dejavnik
tveganja za samomorilno vedenje. Ljudje so prišli v bolnišnico
zaradi tega, ker so se sami poškodovali ali vzeli prekomeren
odmerek zdravila. Namesto da bi jih preprosto pozdravili in poslali

Raziskava je pokazala, da ne moremo preprosto predvidevati
posledic podajanja informacij in izvajanja konvencionalnega
usposabljanja ljudi v primarni negi. Pokazala je ravno to, da je
treba storiti več. Lani smo v reviji Psychological Medicine objavili
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študijo, ki je bila nekoliko drugačna kot Hampshirska študija, je
dejal. Odločili smo se, da bomo usposobili vse zdravstveno osebje
na tisti frontni črti, ki ima prvi kontakt z bolniki in da jih izobrazimo
zlasti za preprečevanje samomorov. In to niso bili samo splošni
zdravniki, ampak tudi urgentni zdravniki ter predvsem patronažne
sestre, socialni delavci in reševalci. Nismo iskali prostovoljcev
kot v študiji v Hampshiru, ampak smo skušali usposobiti vse, da
bi videli, kaj se bo zgodilo.To je zelo težko, ampak približno polovico
od 350 ljudi smo uspeli dodatno usposobiti. Ocenili smo njihova
znanja pred in po usposabljanju, da bi videli, ali znajo kaj bolje
ocenjevati tveganje samomora. Prišlo je do kar pomembnega
povečanja njihovega znanja, še posebej pri tistih, ki so bili na
začetku manj usposobljeni na tem področju. Do največjih izboljšav
znanja je prišlo pri reševalcih in pri patronažnih sestrah, najmanj
pa pri splošnih zdravnikih. Populacija na tem območju je približno
400000 ljudi. To je območje velikosti Ljubljane in ni preprosto vzeti
količnik samomorilnosti kot nekakšen rezultat, kajti samomorilnost
ni dovolj razširjena za študije v kratkem obdobju. Kljub temu nas
je zelo mikalo, da bi izmerili samomorilnost prej in po usposabljanju.
Dejansko je prišlo po izvedbi takšnega usposabljanja do 14odstotnega upada samomorilnosti.

o razmerju do stroškov nimajo veliko informacij. Vsi pa vemo, je
dejal, da usposabljanja niso zelo draga; že pri majhnem padcu
samomorov, recimo za dva odstotka, smo ugotovili tako velike
prihranke, da bi lahko s tem zagovarjali takšne vrste usposabljanja
tudi ekonomsko. Usposabljanje torej ni drago, koristi takšnega
usposabljanja pa so precej velike. Vendar tega rutinsko ne delamo,
je dejal. Poleg tega pa sedaj zahtevamo od naših zdravstvenih
ustanov, da bolnike sledijo vsaj sedem dni po odpustu iz bolnišnice.
Tudi tukaj se nam zdi, da so stroški zelo majhni v primerjavi s
prihranki. Vsekakor argument, da so stroški usposabljanja
preveliki, ne drži. Stroški so majhni in tudi če so učinki skromni,
se izplača.

Na vprašanje, kaj lahko navadni ljudje, recimo starši ali sorodniki,
naredimo za te bolnike in kako lahko kot laiki pomagamo ogroženim ljudem, je profesor Louis Appleby dejal, naj na primer reagiramo na izjave ljudi, ki pravijo, da se bodo ubili. Običajno velja
med laiki prepričanje, da tisti, ki veliko govorijo o samomoru, nikoli
ne naredijo samomora, kar je popolnoma napačno. Mnoge študije
poznamo, je dejal, kjer so sorodnike ali prijatelje spraševali po
indikatorjih za samomor njihove bližnje osebe tik pred smrtjo.
Družinski člani so v teh študijah velikokrat izjavljali, da se sploh
niso zavedali, da bo njihov družinski član ali prijatelj naredil samomor, čeprav je včasih dejal: razmišljam o samomoru, nameravam
storiti samomor. Skratka: družina, okolica jih ni vzela resno, menila
je, da je kriza minila in da so si takšni ljudje opomogli.

Profesor Louis Appleby je pojasnil, da je v Angliji v zadnjem
času postalo vse to nekoliko enostavnejše, seveda po dolgih
letih trdega dela. Vprašanje, kako pritegniti javnost, je zanimivo
vprašanje, treba pa ga je ločiti od tega, kako pritegniti pozornost
vlade in politike, kajti to sta dve različni skupini ljudi. Če govorimo
o javnosti nasploh, je pomembno, da poudarjamo duševno dobro
počutje, duševno zdravje. Zdi se mi, je dejal, da javnost težko
sprejme tista sporočila, ki se konkretno nanašajo samo na preprečevanje samomora. Ko ljudem posredujemo informacije o telefonskih številkah za pomoč v duševni stiski, menijo, da je to
dobro za nekoga drugega, zanje pa morda ne. Pravijo, da je zanje
boljše, da sami ohranjajo svoje dobro duševno stanje in počutje.
Ljudi, zlasti moške, je treba spodbujati, da gredo po strokovno
pomoč, ko jo potrebujejo. Treba jih je opozarjati na to, da recimo
uživanje drog ali uživanje alkohola lahko pomeni tudi duševen
problem. Duševno dobro počutje je nekaj, kar bi moralo biti v
ospredju vseh sporočil, ki so namenjena javnosti nasploh.

Anka Zavasnik s Psihiatrične klinike je povedala, da se v Sloveniji
že nekaj časa trudijo vzpostaviti mrežo za preprečevanje samomora. Veliko aktivnosti je že opravljenih oziroma še tečejo, recimo
primarna preventiva v šolah, edukacija splošnih zdravnikov.
Zanimalo pa jo je, kako bi lahko pritegnili pozornost širše javnosti,
vlade in ljudi, ki imajo možnost odločanja in delitve denarja.

Verjetno je najbolj pomembno, je poudaril, da se zavedamo, da so
samomorilne misli, ki jih nekdo izraža, resna nevarnost. Obstaja
pa tudi nekaj drugih, posrednih kazalcev, recimo spremembe v
obnašanju; naenkrat se neka mlada oseba zapre v svojo sobo,
se ne druži več s prijatelji. Družina razmišlja, da je nekaj narobe,
ne zaveda pa se resnosti krize takšnega družinskega člana.
Družine po poskusu samomora velikokrat rečejo: vedeli smo, da
ima probleme, nismo pa se zavedali njegovih misli o samomoru.
Na posredne kazalce samomorilne ogroženosti moramo reagirati.
In drugo, ne čakajmo toliko časa, da bodo ljudje začeli govoriti, da
se nameravajo ubiti. Če se nam zdi, da je nekdo v težavah, da se
je začel nenavadno obnašati, se izogiba stikov s prijatelji, se ne
druži več s sodelavci ali sošolci, je to signal za resno stanje. Takoj
je treba razmišljati, kako pomagati takšnim ljudem.

Politike in tiste, ki odločajo o denarju, je moč prepričati s tem, da
jim ponudimo podatke in informacije, je nadaljeval. V zgodnjih
devetdesetih letih so bili politiki v Veliki Britaniji bistveno bolj
zaskrbljeni zaradi nasilja, ki je bilo prisotno pri duševnih bolnikih.
V devetdesetih letih smo zbrali tudi z državnimi sredstvi ogromno
podatkov in informacij o umrljivosti prebivalstva z duševnimi
motnjami; poleg dejstev, da so bili duševni bolniki nasilni in so
zagrešili umore in uboje, smo ugotovili tudi, da so storili veliko
samomorov. Na ta način smo politike prepričali, da ne gre samo
za nasilje navzven, temveč tudi za nasilje nad samim seboj. Na
voljo smo imeli raziskavo o 1200 bolnikih, ki so storili samomor. S
temi podatki in informacijami smo politike prepričali, da gre za
zelo pomembno temo. Politiki potrebujejo za sprejemanje ukrepov
točne in prepričljive informacije in podatke o številu primerov.
Povedati je treba tudi, kaj je narobe.

V zvezi z Gotlandsko študijo, katere končni rezultati so govorili o
boljših izidih depresije (število samomorov se je znižalo, bolniški
staleži so se zmanjšali, prišlo je do finančnih prihrankov,
pogostnost hospitalizacije se je zmanjšala in tako naprej) je bilo
postavljeno vprašanje, zakaj s temi oblikami usposabljanja ne
nadaljujejo niti na Švedskem, pa tudi ne drugod.

Naša nacionalna študija je pokazala, da naše zdravstvene službe
pravzaprav ne opravijo svojega dela čisto tako, kot bi bilo treba.
Veliko ljudi zaradi tega, ker jih ne spremljamo več, ko so odpuščeni
iz bolnišnice, stori samomor; ljudem tudi "omogočamo" storiti
samomor zaradi neprimerne notranje opreme v bolnišnicah in
tako naprej. Skratka, politikom je povedati: 200 pacientov se v
naših bolnišnicah obesi. Kljub temu, da so še pod neke vrste
nadzorom, naredi samomor toliko ljudi.

Profesor Louis Appleby je povedal, da so v zadnjem času v
Angliji začeli uveljavljati v zdravstvu na področju preprečevanja
samomorov obvezno usposabljanje vsaka tri leta. O prihrankih in
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Roderick Hughes z Gimnazije Celje 1, prihaja, kot je sam dejal,
iz Kanade in trenutno živi na območju, ki je izpostavljeno zelo
visokemu tveganju za samomorilnost. V Šmarju pri Jelšah, kjer
živi, so mu dejali, da je tu izjemno veliko ljudi, ki trpijo zaradi
depresije. Kar štiri leta je trajalo, da so začeli ljudje odgovarjati na
njegove pozdrave. Malce se je temu že prilagodil. Sicer prihaja iz
mesta s štirimi milijoni prebivalcev in v takšnem velemestu je
težko priti do lokalnih služb, do telefonske pomoči in tako naprej.
V Sloveniji so stvari drugačne, je dejal; imate visoko potrošnjo
alkohola, visoko stopnjo brezposelnosti, zlasti na Štajerskem.
Vse je lepo in prav, če delate te študije v Ljubljani, ampak treba je
iti na teren, se pogovarjati z lokalnimi zdravniki. Sam se je pogovarjal tudi z gospodom Stormanom, lastnikom različnih restavracij,
ki je poiskal njegov nasvet, ko se je eden od gostov vrgel s strehe
njegove restavracije. Sedaj poučuje 800 študentov in dijakov
angleščine, kar je njegov odgovor na depresivno življenje v
Šmarjah. Zelo težko se je zbližati s temi ljudmi, je dejal. S kolegom,
ki je Anglež, imata 2 tisoč študentov in poskušala bosta ugotoviti,
koliko jih ima ali prijatelje ali pa družinske člane, ki so storili
samomor, je dejal. Sam ni psihiater, temveč arhitekt in bo poskušal
kot laik prispevati k preučevanju samomorov na Slovenskem.
Razpravo je končal z zahvalo za povabilo na predavanje.

da je pač samomor logična rešitev neke vrste problemov, se je
težko lotiti reševanja samomora kot problema. To je namreč zelo
nevarna kombinacija - sprejeti samomor kot nekaj, kar se pač
zgodi, in istočasno poskušati nekaj narediti za zmanjšanje števila
samomorov, je dejal.
V mnogih državah najdete te značilnosti, ki ste jih opisali za
Slovenijo, v manjši ali večji meri. Zdi se mi, da v Veliki Britaniji ljudje
ne sprejemajo samomora kot eno od možnih rešitev problemov.
Visoka samomorilnost v Sloveniji in nekaterih drugih vzhodnoevropskih državah je gotovo nekaj, kar je treba proučiti in morda
bo to predmet proučevanja v prihodnosti, je dejal.

Jožica Zakotnik z Ministrstva za zdravstvo je menila, da ni
samo splošen odnos ljudi do samomora tisto, o čemer je treba
govoriti, temveč da gre tudi za prisotnost samomora. Ti podatki
so neke vrste tabu v Sloveniji; videti je, kot da ne želimo govoriti o
tem problemu.
Prvi korak v smeri preprečevanja in strategije preprečevanja je,
da se začnemo odprto in pošteno pogovarjati o samomoru v javnosti in nasploh. Treba je tudi ozavestiti Slovence o tem, kako
lahko sami prepoznajo nevarnost samomora in kako reagirati.
Menila je, da je to nujno ponuditi ljudem na lokalni ravni, organizirati
usposabljanje, da bodo znali zaznati nevarnost samomora in se
da bodo znali ustrezno obnašati do potencialnih samomorilcev.
Tudi mediji in politiki bi morali to kampanjo informiranja med javnostjo
podpreti, da bi to ne bil več tabu.

Profesor Louis Appleby je pojasnil, da se v mnogih državah, pa
tudi v Sloveniji, samomorilnost razlikuje od ene do druge regije.
Regije, ki imajo najvišjo stopnjo samomorilnosti, imajo običajno
tudi največ socialnih problemov. Živim in delam v Manchestru, ki
ima v vsej Veliki Britaniji najvišjo stopnjo samomorilnosti, je dejal.
Dejavniki, ki prispevajo k tej visoki stopnji samomorilnosti, so
verjetno urbano okolje, veliko ljudi je odtujenih, ljudje so še kar
nekako prijazni eden do drugega, vendar se človek v Manchestru
lahko počuti zelo osamljenega; zlasti mladi ljudje se mi zdijo zelo
osamljeni. Imamo tudi visoko stopnjo prekomerne potrošnje
alkohola, jemanja drog in tako naprej.

Ob koncu je postavila še vprašanje, kaj bi nam pomagalo zmanjšati
problem samomorov. Bi morda koristilo imeti strategijo presejalnih
testov v splošni populaciji ali pa morda presejalnih pregledov, s
pomočjo katerih bi lahko pri posebnih skupinah zelo hitro ugotovili
nevarnost samomorilnega vedenja.

Če si podrobneje ogledamo, kaj je značilno za tista območja, ki
imajo visoko stopnjo samomorilnosti, verjetno najdemo nekaj
skupnega - alkohol, droge, brezposelnost, prekinjene socialne
vezi in tako naprej. Kombinacija teh dejavnikov, je poudaril,
večinoma pojasni višjo stopnjo ali več samomorov v nekem okolju
kot drugod. So pa tudi nekatere razlike v Evropi in drugod, ki jih ni
moč na ta način pojasniti. Strinjal se je, da potrebujemo več študij
tako posameznikov kot tudi epidemioloških podatkov.

Profesor Louis Appleby je odgovoril, da tega pri njih še niso
poskusili. Splošni zdravniki na hitro pregledajo veliko ljudi in
največkrat nimajo časa, da bi se ukvarjali s tistimi znaki, ki kažejo
na nevarnost samomora. Bi pa bilo verjetno možno, da se nekateri
v splošnih praksah seznanijo z dejavniki tveganja. Splošnim
zdravnikom, ki so bili vključeni v usposabljanje, so priporočili naj
bodo v rizičnih skupinah, recimo pri mlajših moških, zlasti tistih, ki
so bili nagnjeni k opijanju, že samo če pridejo zaradi bolečin v
križu, pozorni na znake, ki pomenijo večje tveganje za samomorilno
vedenje. Mladi moški namreč preden naredijo samomor obiskujejo
svoje splošne zdravnike. V njihovih zdravstvenih kartotekah zelo
malo piše o oceni samomorilne ogroženosti. Redkokdaj je splošni
zdravnik zapisal v kartoteko: "Tveganje za samomor je prisotno".
Je pa seveda zelo zahtevna in težka naloga za splošne zdravnike,
je dejal, če jim obesimo na pleča še to obveznost. Vsekakor pa je
treba razviti neke vrste sistem, opomnike za splošne zdravnike,
da bodo pri tistih bolnikih, ki so iz tvegane skupine, bolj pozorni.

Dr. Andrej Marušič je menil, da je odnos ljudi v Sloveniji do
samomora zelo ambivalenten. Po eni strani smo samomor sprejeli,
če človek ni uspešen, če ima probleme z alkoholom in tako
naprej, torej če so vsi ti dejavniki tveganja prisotni, samomorilno
vedenje sprejmemo. Na drugi strani pa vendarle obstaja nepripravljenost govoriti o samomoru. Ne gre ravno za tabu, ampak za
nepripravljenost odprto se soočiti s tem problemom.
Lani smo imeli tukaj evropsko konferenco o samomoru in zelo
nenavadno je, kako težko je bilo pritegniti ljudi izven psihiatrične
stroke, da so sodelovali na tej konferenci, je nadaljeval. To je
popolnoma drugačna zgodba kot tista, ki bi jo doživeli v ZDA, kjer
so ljudje, ki imajo nekaj izkušenj s samomori, bistveno bolj
pripravljeni sodelovati, izkoristiti znanje, ki jim ga nekdo ponuja na
tem področju. Odnos Slovencev do samomora je torej tudi nekaj,
kar bi morali bolj preučiti, pa tudi nanj vplivati.

Na vprašanje Jožice Zakotnik, ali bi lahko pristopali tako, kakor
pri srčno-žilnih boleznih, je profesor Louis Appleby odgovoril,
da presejalnih instrumentov nimajo dovolj razvitih. Lažje je pri
depresiji, kjer imamo razvite presejalne vprašalnike; v vseh je
rutinsko vprašanje o samomorilnih mislih.

Profesor Louis Appleby se je strinjal, daje morda kultura življenja
nekaj, kar tudi določa stopnjo samomorilnosti. Če ljudje sprejmejo,

Predsednik Tone Hrovat je zastavil še vprašanje glede preventive kritične populacije v puberteti, v srednjih šolah. Krize v tem
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Anka Zavasnik je dodatno odgovorila na vprašanje predsednika
Hrovata in povedala, da v Sloveniji že od leta 1992 teče izobraževanje učiteljev prav na področju prepoznavanja težav in nudenja
pomoči tem dijakom. Ta program je začela dr. Gradova, ki je
nacionalni koordinator za preprečevanje samomora pri nas. Od
leta 1992 je to v programu stalnega strokovnega izobraževanja
za učitelje. Z zavodom za šolstvo in z Ministrstvom za šolstvo že
dobro sodelujemo, je dejala. Bilo je tudi nekaj seminarjev, na katerih
smo skušali strokovnjaki s psihiatrične klinike usposobiti splošne
zdravnike za boljše prepoznavanje depresivnih bolnikov. V Sloveniji
je že ogromno narejenega. Register samomorov teče že od leta
1970, ustanovil ga je dr. Milčinski. Mislim, da bi bilo treba te akcije
v Sloveniji bolj združiti in podpreti, kot pa še iskati nove načine, je
dejala.

obdobju so pogoste, problemi so sorazmerno lahko rešljivi, vendar
jim praviloma ne posvečamo dovolj velike pozornosti ali pa nimamo
dovolj znanja v pedagoškem. Zanimalo ga je, kako so v Angliji
reševali ta del preventivne dejavnosti.
Profesor Louis Appleby je dejal, da imajo za lokalne službe tako
imenovane programe za izboljševanje ravni zdravja. Ti programi
obvezujejo lokalne skupnosti, da sodelujejo in razvijejo celosten
načrt za izboljšanje zdravja. Dobro zdravje ni le stvar dobrega
zdravstvenega sistema, ampak je pomembno pospeševanje in
promocija zdravja med prebivalstvom. Naše službe morajo vsako
leto pripraviti načrt, ki določa, kaj bodo storili za zdravje v svoji
skupnosti kot celoti. Vključeno mora biti tudi delo z učenci, dijaki in
njihovimi učitelji. Mislim, da je to dober začetek.
Menil je, da je bolj pomembno, da se osredotočimo na duševno
zdravje pri mladih, namesto da se osredotočimo konkretno na
samomorilno vedenje. Osredotočiti se je potrebno na to, kako
živeti zdravo življenje, da ne pijemo preveč, da ne jemljemo drog.
Zavedati se moramo, da bi bil kakršen koli uspeh na tem področju
pri mladih zelo pomemben. Potrebno pa jih je tudi naučiti, kako
prepoznati depresijo, kako preprečevati odtujenost, izoliranost,
kako pomagati prijateljem, ki so v takšnih težavah. To so tista
področja, ki se jih je treba lotiti v šolah. Seveda nimamo nikakršnih
dokazov o učinkovitosti tega pristopa, nimamo nikakršnih informacij o najboljšem načinu, kako to storiti, ampak vsaj začeli smo,
je zaključil.

Predsednik Tone Hrovat se je na koncu zahvalil profesorju
Applebyju in soorganizatorjem, da tudi v parlamentu odpiramo to
temo. Osebno menim, je dejal, da bomo z njo tudi nadaljevali, ker
je samomorilno vedenje v Sloveniji trikrat večji problem kot v
Angliji. Nad tem podatkom se moramo zamisliti in tudi temu
primerno ukrepati, je zaključil.

Državni svet Republike Slovenije, Društvo Občanski Forum in Svet društvenih
organizacij Slovenije so 28. marca 2001 pripravili posvet z naslovom IZVAJANJE
IN SPREMEMBE ZAKONA O DRUŠTVIH

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je uvodoma pozdravil
vse zbrane in poudaril, da je to že drugi posvet na temo zakona o
društvih. Zahvalil se je Marku Bulcu z Društva Občanski Forum,
Marjanu Jemcu s Sveta društvenih organizacij Slovenije in vsem
predstavnikom organizacij civilne družbe, ki so prispevali k temu,
da se na področju zakonodaje o delovanju društev pripravijo
izboljšave.

so imeli sklepi in predlogi lanskega posveta v zvezi s pobudami
za izboljšanje delovanja društev kot organizirane civilne družbe
na zakonodajo o društvih.

Marko Bule, Društvo Občanski Forum, je dejal, da bi bilo idealno,
če bi lahko že čez kratek čas videli učinke vseh misli in sugestij,
ki jih izražajo na posvetih. Z ministrom za notranje zadeve dr.
Radom Bohincem so se dogovorili, da bo s svojimi sodelavci
predstavil, kakšni so učinki posveta, ki je bil pripravljen pred enim
letom. Predlogov članov Društva Občanski Forum in društvenih
organizacij ter koordinacij in državnega sveta je bilo zelo veliko.
Ob koncu uvodnega nagovora je dejal, da bodo predstavniki
društvenih organizacij zagotovo zadovoljni, če bodo tudi rezultati
drugih posvetov tako učinkoviti.

Menil je, da so pričakovanja v zvezi z zaključki in rezultati tega
posveta precejšnja, saj želi veliko ljudi izvedeti, kakšne so smernice
za naprej in s kakšnimi spremembami in dopolnitvami bo veljavni
zakon izboljšan.
Dejal je, da se državni svet kot zastopstvo socialnih, kulturnih,
lokalnih in gospodarskih interesov nepretrgoma povezuje z
institucijami civilne družbe. Tudi posvet o izvajanju in spremembah
zakona o društvih je eden od rezultatov prenašanja interesov
civilne družbe in strok ter znanosti v parlamentarne razprave.

Za sklepe in rezultate dela strokovne skupine resornega ministrstva je poprosil državnega sekretarja dr. Bojana Bugariča in mu
predal besedo.

Posvet je bil pripravljen z namenom, da bi preverili, kakšen vpliv
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prostovoljnost, enakopravnost članstva, ter zlasti z vidika opravljanja pridobitnih dejavnosti v društvih. Pomembno je proučiti
primernost statusne oblike zveze društev, kadar bi se v zvezo
povezovale tudi druge pravne osebe zasebnega prava, je še dodal.

Dr. Bojan Bugarlč, državni sekretar Ministrstva za notranje
zadeve, je najprej podal nekaj splošnih informacij, ki so povezane
s spremembami zakona o društvih.
Navedel je dejstvo, da je bil prvi posvet o delovanju društev
organiziran v lanskem letu ter dodal, da je vladna ekipa, v kateri
deluje, šele pričela s svojim delom. V tem kratkem obdobju še
niso imeli časa, da bi dokončali novi osnutek predloga zakona o
društvih. Dodal je, da to nikakor ne pomeni, da sklepi in predlogi
prvega posveta niso bili analizirani in upoštevani in navedel, da
prinaša s seboj dve obširni analizi, postopek sprejemanja popravkov zakona pa je v teku. Spremembe in dopolnitve zakona so
uvrščene na prednostno listo programa za leto 2001. Ekipa
njegovih sodelavcev na Ministrstvu za notranje zadeve, pristojnih
za to področje, mu je zagotovila, da poznajo pripombe, iniciative
in ideje z lanskega posveta ter prav tako od posameznikov, ki
delujejo na društvenem področju. Strokovna skupina vse predloge
beleži ter zelo natančno analizira in nato objavlja v svojih poročilih;
dobra novica je, da se z večino predlogov strinja. Sedaj, ko so
predlogi večinoma pripravljeni, lahko ministrstvo prične delati na
predlogu za spremembe in dopolnitve zakona o društvih. Noviteta,
ki jo vpeljujejo na resornem ministrstvu, je, da so zainteresirani,
da tudi civilna družba, različne nevladne in druge organizacije
povedo svoja mnenja in stališča o različnih zakonskih projektih,
preden pride zakon v parlament, saj menijo, da je takšen način
boljši, kot da civilno družbo vključijo v debato v zaključni fazi, ko
je za predloge že prepozno.

Ta sklop omogoča vključevanje civilno-pravnih določb v zakon,
na način, kot ga določa nemški civilni zakon in je po mnenju strokovnjakov, ki so na ministrstvu pripravljali gradivo, nekoliko vprašljiv. Dodal je, da zakon natančneje skuša urejati nekaj, kar naj bi
bila stvar avtonomne organizacije društev. Na resornem ministrstvu želijo slediti ideji, da so društva civilno-pravne skupine, ki naj
svojo notranjo organizacijo urejajo čim bolj svobodno, a hkrati
skladno z zakoni in ustavnimi določbami.
O lastninjenju družbenega premoženja društev je menil, da je to
področje treba urediti s posebnimi predpisi. Posebej je treba preučiti
in po potrebi urediti tudi vprašanje lastnine Zveze borcev NOV.
Prav tako je treba preučiti možnost in dopustnost zakonske
preureditve lastninsko-pravnih razmerij, ki so bila vzpostavljena
na podlagi zakona o prenosu imovine telesno-kulturnih društev
na Zvezo fizkulturnih društev Slovenije, je pojasnil.
Glede sklopa vprašanj o davčnih predpisih je navedel, da se v
celoti strinjajo s predlogoma Društva Občanski forum in Sveta
društvenih organizacij Slovenije. Potrebno pa je upoštevati, da je
pri pogajanjih še en partner, to je ministrstvo za finance, ki ga je
potrebno prepričati, da sta predloga dobra in zelo pomembna.
Predloga se nanašata na stimuliranje davčne in finančne politike
v društvih. S tem sta povezana zakon o dohodnini in zakon o
davku od dobička pravnih oseb, ki ju je v sprejem državnemu
zboru že posredoval državni svet, vendar je prišlo do zastoja v
proceduri. Zelo pomemben vidik je, da se društvom pomaga tudi
finančno, saj le tako lahko uspešno razvijajo svojo dejavnost.

Podobne izkušnje imajo tudi pri trenutno zelo aktualni problematiki
beguncev.
Pričakovanjem, da bi konkretno in natančno navedel, kaj bo v
zakonu spremenjeno, ni mogel ugoditi. Delovna skupina je sicer
že bila imenovana, sklep je pripravljen in čaka na ministrov podpis,
vendar dokument še ni oblikovan. Izdelana je le splošna analiza,
s katero se strinja tudi minister, in zajema večino navedenih
pripomb. Menil je, da bi morala biti V tej fazi vlada tista, ki pride in
posluša, saj bodo le tako lahko kvalitetneje izpeljali projekt. Nujno
je namreč, da dobijo natančne ocene in pripombe, kateri deli
zakona so najbolj kritični.

Navedel je še povzetek zadnjega sklopa vprašanj, ki se nanašajo
na probleme opravljanja pridobitne dejavnosti. Na ministrstvu za
notranje zadeve menijo, da sprememba zakona ni potrebna; na
navedenih problematičnih področjih je potrebno prek pristojnih
institucij (tržna inšpekcija in drugi) zagotoviti učinkovit nadzor.
Pomembno je, da se preuči vprašanje nadzora nad dopustnim
obsegom pridobitne dejavnosti v društvih in možnih ukrepih, kadar
pridobitna dejavnost presega potrebe temeljne nepridobitne
dejavnosti društva, ki deluje v javnem interesu.

Nato se je osredotočil na kratko predstavitev splošnejših ugotovitev
in zaključkov omenjene analize. Resorno ministrstvo se strinja,
da so spremembe zakona nujne, zato je tudi predlagalo uvrstitev
sprememb in dopolnitev zakona v program zakonodaje, ki ga bo
vlada posredovala v sprejem državnemu zboru v letu 2001.

Ta splošna, načelna izhodišča kažejo na to, da je veliko stališč, ki
so bila predstavljena, že vgrajenih v predlog in strokovnjaki, ki se
z njimi ukvarjajo, jih sprejemajo.

Eden izmed pomembnih sklopov vprašanj je način podeljevanja
statusa društvom, ki delujejo v javnem interesu. Na notranjem
ministrstvu menijo, da bi bilo mogoče opredelitev statusa društva,
ki deluje v javnem interesu, v zakonu dopolniti s splošnimi pogoji
in kriteriji ter načinom pridobitve oziroma prenehanja statusa ob
sočasni razveljavitvi določb vseh sedaj veljavnih predpisov.
Področni zakonodaji bi prepustili le opredeljevanje posebnih
pogojev, specifičnih za posamezno področje. V zakonu bi bilo
mogoče tudi jasneje opredeliti razmejitev med statusom društev
v javnem interesu ter drugimi statusi, ki opredeljujejo društvo, je
pojasnil.

Ob koncu je dodal, da je kot državni sekretar, ki bo odgovoren za
pripravo tega zakona, zainteresiran, da sproti prejema nove
konkretne predloge civilne družbe.

Marko Bule se je v repliki zahvalil državnemu sekretarju Ministrstva za notranje zadeve dr. Bugariču. če so na ministrstvu dejansko začeli z analizo stanja in na podlagi te analize s pripravo
sprememb, je dejal, so udeleženci posveta morda celo prehiteli
priprave. Izjemnega pomena pa je, je dodal, da bo civilna družba
bolj kot je bilo v navadi vključena v izdelavo zakonskega predloga.

V zvezi z drugim sklopom, ki se nanaša na razpolaganje s premoženjem ob prenehanju društva, naj bi zakon dopolnili z določbo, ki
to vprašanje ureja. Premoženje društva se prenese na drugo
nepridobitno organizacijo oziroma lokalno skupnost, izključi se
možnost prenosa premoženja na politično stranko.

Zahvalil se je za predlog, da bi člani civilne družbe sodelovali v
delovni skupini. Potrebno bo zagotoviti, da bodo prisotne različne
strukture, kajti v Sloveniji je okrog 14.700 društev in ker so ta
društva različnih struktur, prihaja do različnih problemov.

Tretji sklop predstavlja možnost, da tudi pravne osebe ustanavljajo
društvo. Na ministrstvu za notranje zadeve menijo, da je potrebno
predhodno preučiti možne posledice z vidika ohranjanja temeljnih
načel delovanja društev, kot so neodvisnost, nepridobitnost,

Besedo je predal dr. Verici Trstenjak, ki se je problematiki društev
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doslej že veliko posvečala, še posebej kot državna sekretarka
na nekdanjem Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

osebe, je pojasnila in dodala, da sta ustanovitelja Slovenskega
znanstvenega instituta na Dunaju dve pravni osebi, Univerza v
Mariboru in Univerza v Ljubljani, ki sta obenem tuja pravna
subjekta, če bo novela zakona sprejeta, bo naša zakonodaja
primerljiva z evropsko.

Dr. Verica Trstenjak, Pravna fakulteta Maribor, se je k razpravi
priglasila kot pravnica, katere posebno delovno področje je status pravnih oseb ter posebej društev in fundacij. O tem je veliko
pisala v strokovni literaturi, nazadnje obsežno o spremembi
potrebne zakonodaje o društvih v Pravni praksi leta 1999, številka
25. Navedla je, da je bil del teh predlogov, narejenih na podlagi
primerjalno-pravne analize, upoštevan ob zadnji spremembi
zakona o društvih leta 1999, del pa še ne.

V nadaljevanju je navedla pripombo v zvezi z rubrikama naslov in
sedež društva. Zakon pravilno določa, da je treba ob ustanovitvi
določiti tudi sedež. Sedež v praksi pomeni kraj - na primer Ljubljana,
zato da se določi pristojnost sodišča, pristojnosti glede plačevanja
davkov, taks itd. Pravilnik o vpisu društev v register, ki ga je
izdalo ministrstvo, pa določa, da je sedež naslov, ki obsega ulico
in hišno številko. To je nepravilno, saj ne razlikujejo pomena sedeža
in naslova. V pravilih društva se zapiše le sedež. Za primer je
navedla društvo na Dunaju s sedežem na Dunaju ter društvo v
Bruslju, kjer so ustanovitelji tudi Slovenci, s sedežem v Bruslju.
Ob registraciji pa je potrebno deponirati točen naslov. Vsakokrat
ko se spremeni naslov, je treba sklicati skupščino, da se spremenijo pravila, saj to predvideva statut. Strinjala se je tudi s pripombami, da bodo spremenjene določbe glede opravljanja
nekaterih dejavnosti pomenile večjo liberalizacijo za delovanje
društva. Prostor mora biti bolj odprt, pravne osebe morajo biti bolj
konkurenčne v smislu opravljanja različnih dejavnosti. Pojasnila
je, da imajo v tujini tudi zasebne univerze status društva.

Razveselilo jo je dejstvo, da je predstavnik Ministrstva za notranje
zadeve dr. Bugarič v uvodnem referatu povzel večino predlaganih
izhodišč, ki jih zahteva tako strokovna javnost kot tudi civilna
družba. Izhodiščem je dodala še zahteve stroke. Sama je ustanovila več društev doma in v tujini, je tudi generalna sekretarka
Zveze društev pravnikov Slovenije in se zaveda, s kakšnimi
težavami se društva v praksi srečujejo.
Ko se je v letih 1992-93 odvijala razprava o vprašanju članstva
Slovenije v Svetu Evrope, je bila ena od pripomb ta, da nimamo
ustrezno urejenega področja društev in ustanov oziroma fundacij.
Oba zakona, ki se nanašata na tovrstno ureditev, sta bila sprejeta
v letu 1995, vendar takrat precej restriktivno, zato so potrebne
spremembe.

Izpostavila je dve glavni pripombi, ki se ves čas pojavljata in sta
ključni za večino predstavnikov društvenih organizacij. Prva je
problem društev, ki delujejo v javnem interesu. Problemi ostajajo
pravzaprav enaki, kot so bili leta 1999: neenotno urejen status
društev, premalo določb v matičnem zakonu o društvih, manjkajoče zakonske določbe po področnih zakonih, področje pa je
obenem neenotno urejeno s pravilniki več ministrstev, ki postavljajo različne pogoje. Največji problem pa ostajajo finančna
sredstva, saj status društva v javnem interesu zaenkrat ne
predvideva nobenih ugodnosti in davčnih olajšav, je še dodala.
Kadar društva pridobijo tak status, bi morala imeti davčne
ugodnosti in prednost pri pridobivanju denarja iz državnega proračuna, saj jih država posebej nadzira. Takšen status v Angliji in
VValesu državi omogoča, da društva zelo podrobno nadzira, vendar jim obenem marsikaj nudi.

Navedla je že dalj časa ponavljajoči se pomislek, da društvena
zakonodaja pravzaprav ne sodi v pristojnost Ministrstva za
notranje zadeve. To je področje civilnega prava in civilno pravo
sodi pod Ministrstvo za pravosodje. Podoben problem je bil z
zakonom o fundacijah, za katerega pa se je izkazalo, da je dobro,
da sodi pod Ministrstvo za notranje zadeve, ker je le-tam pravniška
zasedba tako dobra, da bodo sprejete prav predlagane spremembe. Leta 1994 ni želelo zakona o fundacijah pripravljati nobeno
ministrstvo, ker nobeno ni bilo pristojno zanj, zato ga je pripravil
minister za znanost, ki je pravnik in sedaj minister za notranje
zadeve.

Opozorila je, da so davčne olajšave premajhne, kar velja za vse
davke, tako za davek na dodano vrednost kot tudi za dohodnino
ter davek od dobička pravnih oseb, in sicer ne le za društva,
ampak tudi za vse nevladne organizacije in ustanove. Podanih je
bilo veliko pobud za spremembe davčne zakonodaje. Izrazila je
upanje, da bodo spremembe upoštevane vsaj ob opozorilih tujcev,
ki prispevajo velike donacije. Državni svet je predlagal spremembi
dveh zakonov, ki čakata v zakonodajnem postopku. To sta zakon
o dohodnini in zakon o davku od dobička pravnih oseb, vendar je
potrebno spremeniti še zakon o davku na dodano vrednost. Ko
so bili ti davčni zakoni pripravljeni, ni bilo natančno razvidno, kje
bodo olajšave v praksi stopile v veljavo in kje ne.

Dodala je, da je področje delovanja društev tudi drugje urejeno v
civilnih zakonikih, kar sodi pod področje Ministrstva za pravosodje, nikdar pa v okvir ministrstva, pristojnega za upravo.
Izpostavila je, kaj je potrebno spremeniti v primerjalno-pravnem
pogledu glede ureditve delovanja društev. Poglavitni problem je
registracija oziroma preveč tog postopek za ustanovitev društva.
Zakon sicer ni tako zelo strog, vendar pa v praksi predvsem
upravne enote delujejo neenotno in vračajo statute s pripombami
povsem po nepotrebnem. Pristojnemu ministrstvu je predlagala,
naj izda upravnim enotam navodilo za enotno tolmačenje in za
dodatno izobraževanje zaposlenih, da ne bi po nepotrebnem
prihajalo do zaostankov pri registraciji.

Ob koncu je izrazila zadovoljstvo, da je Ministrstvo za notranje
zadeve pripravljeno sprejeti večino predlogov. Poudarila je, da bo
tudi pričujoča razprava pripomogla k temu, da bo pristojno
ministrstvo vladi čim prej predložilo spremembe zakona in da
bodo le-te tudi uveljavljene, zlasti pa ključne za delovanje društva
v javnem interesu.

Problem je ilustrirala s primerom, ki se je dogodil enemu izmed
društev. Določba v statutu se je glasila: "Društvo bo imelo poleg
statuta tudi druge akte" Upravna enota je zahtevala, da se stavku
doda besede "v skladu z zakonom". To je popoln nesmisel, je
dejala, saj akti ne morejo biti v nasprotju z zakonom.
S konkretnimi pripombami je pospremila svojo razpravo o tem,
kaj bi bilo potrebno v zakonu spremeniti. Določba glede ustanoviteljev je bila nedavno spremenjena. Prej je bilo za ustanovitev
društva nujnih najmanj 10 državljanov, sedaj je ta omejitev
odpravljena in prav tako je odpravljena omejitev glede tujcev. Še
vedno velja omejitev za pravne osebe. V svetu velja enakost
pravnih subjektov. Pravico združevanja imajo pravne in fizične

Marjan Jemec, predsednik Sveta društvenih organizacij Slovenije, je najprej spomnil, da je decembra 2000 potekala konferenca Sveta društvenih organizacij Slovenije, na kateri je bil
prisoten tudi dr. Rado Bohinc, ki je predstavil svoje poglede na
možne spremembe zakona o društvih. Udeleženci konference
so se večinoma strinjali z vsemi pobudami, ki jih je bil predstavil.
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v smislu povračila nagrad za opravljeno delo. Pri prikazu finančnih
rezultatov ugotavljajo, da je takega dela kar 60 odstotkov.

Dr. Verica Trstenjak je navedla veliko pobud, ki jih je želel predstaviti
tudi sam. Menil je, da gre predvsem za pobude, ki jih društvena
sfera najbolj potrebuje.

Postavila je retorično vprašanje, ali država resnično še ni prepoznala, da je skupina prostovoljcev tista, ki poceni dejavnost in s
katero lahko vplivajo na kvaliteto in blaginjo življenja. Videti je, kot
da je lažje razporediti sredstva davkoplačevalcev institucijam, ki
prav to dejavnost zelo drago zaračunavajo.To pripombo je ilustrirala
s primerom letovanja. Center šolskih in obšolskih dejavnosti je
primer mladinskih centrov, ki se kot državne institucije ustanavljajo
po Sloveniji z visokimi stroški infrastrukture in ne nazadnje tudi
izpodrivajo delo prostovoljstva. Take in podobne nerazumne
poteze hromijo in ogrožajo njihovo delo in obstoj.

Posebej je izpostavil temo "društva v javnem interesu". Leta 1994
sta bila z Radom Stojanovičem na seji pristojnega odbora, ki ga je
vodil pokojni dr. Vitodrag Pukl. Predlagali so, naj bi društva, ki
dejansko delujejo v korist ljudi in države in veliko prispevajo k
blaginji slovenskega naroda, dobila poseben status in ne bi bila v
isti kategoriji kot društva, ki so ustanovljena za zabavo.
Vprašal se je, kaj se je zgodilo s podzakonskim aktom, ki je
podrobneje opredelil nekoliko dvoumno navedbo v 3. členu zakona
o društvih. Z administrativnimi, tako rekoč izmišljenimi kriteriji
postaviti merila za oceno javnega interesa društev je velik nesmisel. Olajšave bi morale izhajati iz vsebine, iz tega, kar društva
dejansko prispevajo narodu v tej državi, ne pa iz podatka, koliko
let je društvo ustanovljeno, ali dodeljevana na osnovi meril, kot na
primer, ali je društvo prejelo kakšno državno odlikovanje. Kdo
lahko trdi, je ponazoril, da sleherno gasilsko društvo na Slovenskem ne deluje v javnem interesu? čemu bi morala vsa ta društva
iskati potrdilo, da delujejo v javnem interesu, zato da po dosedanji
praksi ne bi bila deležna nobene ugodnosti?! Nikjer ni opredeljeno,
kakšne ugodnosti društvom sploh nudi omenjeni status. Predlagal
je, naj se sestavljavci prenovljenega zakona o društvih posvetujejo
s Svetom društvenih organizacij, z Društvom Občanski forum in
drugimi društvenimi organizacijami, saj je potrebno najti realne
spodbude za to, da bodo društva lažje delovala.

Njihova dejavnost je v smislu konkurenčnosti na trgu donacij in
sponzorstev tista dejavnost, ki jo najtežje tržijo, če pa se jim to
posreči, morajo od zaslužka odvesti davek, ki gre zopet nazaj
državi. Povedala je, da ne vedo, kako dolgo bodo še zmogli delati
na tak način in ali bodo postopki dejansko odvisni od birokratskih
odločitev ali pa bodo pristojni doumeli, da je za ustvarjanje blaginje
države in državljanov potrebno tudi nekaj sistemskih premikov.
Vrzeli pri financiranju dejavnosti so poskusili nadomestiti s pridobitno dejavnostjo, konkretno z založniško dejavnostjo, a so ob
sprejetju zakona o finančnem poslovanju ponovno naleteli na
neprivilegirani položaj.Tudi poslovnih partnerjev ne morejo pridobiti,
če nimajo garancij, da se bo račun na trgu kapitala izšel. Pri
pridobivanju kvalitetnih virov financiranja za dejavnost so
večinoma nemočni. Menila je, da lahko postane dvorezen meč,
če bi poslovanje društev preraslo zgolj v pridobitno dejavnost.
Potrebno je dati spodbude tistim, ki si prizadevajo z lastnim delom
in z lastno dejavnostjo ponovno vložiti presežek nad odhodki v
druga področja.

Dodal je, da žal mnogi argumenti kažejo na to, da država društev
oziroma njihovega delovanja ne ceni. Njegova izkušnja se navezuje
na delovanje društva in šport. Zaveda se, da večina društev dela
na povsem amaterskih principih, je dejal, če si podrobneje
pogledamo slovenske kraje, pridemo do sklepa, da ljudje veliko
pripomorejo k oživljanju društvenega življenja, pa ne le zaradi
lastne zabave. Večinoma delajo prostovoljno, je nadaljeval, a
država tega ne ceni. Generalna skupščina Združenih narodov je
letošnje leto razglasila za mednarodno leto prostovoljcev. Na vlado
so že dvakrat naslovili vprašanje, kaj so v tej zvezi ukrenili, ali so
ustanovili kakšen odbor, ki bi usmerjal tovrstno delovanje, ga
spremljal in analiziral, vendar odgovora niso dobili.

Dotaknila se je tudi razvrščanja humanitarnih organizacij v šifre
dejavnosti po šifrantu, ki ga vodi Urad za statistiko. Veliko društev
se je v novejšem obdobju preregistriralo ali ob prilagajanju
organiziranosti po zakonu o društvih iz leta 1996 izvedlo humanitarne akcije. Vloga, ki so jo naslovili na Urad za statistiko z željo,
da bi spremenili razvrstitev iz šifre "druge organizacije in društva"
v šifro "humanitarne organizacije", ni uspela. Tri leta že čakajo, da
bi lahko razpolagali z argumentiranimi odgovori. Ali ni statut tisti,
po katerem se razvrsti društvo in ali ni Urad zgolj orodje za razvrstitev, je vprašala.

Zaključil je z vprašanjem, ali bo v letu prostovoljcev narejen kakšen
korak naprej.

Zaključila je s pojasnilom, da ji vsekakor ni vseeno, kako bodo
poslovali naprej in kakšne možnosti za nadaljnji razvoj sploh imajo
ob takih pogojih.
Anita Albreht, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine,
je soglašala s predhodnimi govorniki, dodala pa je, da je potrebno
sprožiti pobudo za spremembo zakona o davku na dodano
vrednost. Le-ta namreč posega v davčne stimulacije, ki zadevajo
tako vprašanje donacij kot vprašanje sponzoriranja. Vztrajati je
treba pri tej zahtevi, čeprav se zavedajo, kaj lahko proces sprememb zakonodaje s tega področja povzroči ob dejstvu, da je bila
sprejeta ravnokar.

Božidar Brudar, predsednik Zveze inženirjev in tehnikov Slovenije, je opozoril na nekatere probleme, s katerimi se srečujejo
v njihovi zvezi in so po njegovem mnenju splošne narave.
Zveza, katere predsednik je, je zveza inženirskih organizacij, ki
jo sestavlja skupina strojnih inženirjev in tehnikov ter električarjev,
gradbenikov in drugih.

Danes ne verjame več, da gre le za prepočasno zorenje države
v prepoznavanju potreb po prenosu nekaterih funkcij, ki ustvarjajo
ali prispevajo k blaginji države in državljanov. Izrazila je mnenje,
da gre za načrtno oviranje civilne družbe v tistem najobčutljivejšem
delu njene dejavnosti, ko namreč podpira tiste, katerih glas je
najšibkejši. Zveza prijateljev mladine opravlja dejavnost, s katero
plemeniti življenje otrok, če je tako, je nerazumljivo, da po štirih
letih delovanja še nima statusa društva, ki deluje v javnem interesu.

Zakon o društvih je njihovi organiziranosti naredil medvedjo uslugo, ker je v smislu demokratizacije omogočil, da so se vse članice
združenja osamosvojile oziroma da ima vsako društvo zdaj svoj
žiro račun in dela za svoj denar, dela zase.
Krovna organizacija je postala odvečna. Lansko leto so praznovali
90-letnico obstoja, dobili so državno odlikovanje in status društva
v javnem interesu, ki jim gaje podelilo ministrstvo za gospodarstvo.
Toda javni interes je le teoretičen, brez resničnega prepričanja

Pojasnila je, da delo opravlja na tisoče predanih prostovoljcev, ki
se dejansko lahko izkažejo s kvaliteto prostovoljnega dela.
Poudarila je, da v tem primeru ne gre za dvojnost prostovoljstva
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jitvijo je v Sloveniji veljal dogovor, s katerim je država prispevala
del sredstev za vzdrževanje planinskih poti, predvsem za nakup
materiala in za sanacijo oziroma pomoč pri investicijskem
vzdrževanju visokogorskih postojank, ki so odprte od 4 do 6
mesecev. Danes pa teh sredstev ni več, je še dodal.

tistega, ki jim je status podelil, da je njihov obstoj res potreben.
Vprašanje obstoja je ilustriral s primerom, da je mednarodno
sodelovanje inženirskih organizacij mogoče le s posredovanjem
centralno organizirane krovne organizacije. Res je, da se elektroinženirji s kolegi povezujejo po svoji liniji; toda potrebna bi bila tudi
državna organizacija, saj se na primer Evropska zveza inženirskih
organizacij povezuje le na državni ravni, je pojasnil.

Pomembno je, da tovrstno družbeno aktivnost spoštujemo in je
ne zanemarjamo. Povzel je besede dr. Mihe Potočnika, ki je dejal,
naj država ceni, da gredo ljudje s kolesom, z vlakom ali peš v
hribe ter tako skrbijo za telesno in duhovno kulturo. Danes tega ni
več. Planinskim organizacijam in društvom je treba zagotoviti
pravico do premoženja, ki so ga ustvarili v 107 letih, in jim zaupati
upravljanje le-tega, saj bo na ta način organizacija pridobila tudi
nove člane.

Vprašanje je, kaj pomeni "javni interes". Državni organi bi morali
biti tisti, ki določajo, kaj je v javnem interesu, da bodo še možne
povezave, ki so jih ustvarili pred petimi ali šestimi leti, zdaj pa se
jih vsak brani, ker ima že svoje povezave. Dodal je, da je potrebno
imeti v mislih, da meddržavne povezave potrebuje država. Prišli
smo v absurdno situacijo, je zaključil, ko je videti, da bo morala
krovna organizacija propasti, ker nima možnosti za obstoj.

Toni Jagodic, Olimpijski komite Slovenije, je opozoril na
določene pomanjkljivosti, za katere bi bilo dobro, da o njih razmislijo
tisti, ki pripravljajo novo zakonodajo; to sta predvsem Ministrstvo
za notranje zadeve in Ministrstvo za finance. Strinjal se je z
navedbami dr. Verice Trstenjak ter dr. Bojana Bugariča, da je
predvsem z vidika davkov in financ na področju zakona o društvih
še precej nedorečenega. Potrebne so spremembe in dopolnitve
zakona o davku od dobička pravnih oseb, zakona o DDV ter
zakona o dohodnini. Poudaril je, da je potrebno tovrstne spremembe tehtno argumentirati, saj je nujno uskladiti tako interese
države kot tudi interese društvenih organizacij.

Marjan Oblak, Zveza društev organizacij in strank, je izrazil
upanje, da bodo mnogi problemi bolj konkretno obravnavani.
Spregovoril je v imenu slovenskega planinstva, v katerem je
sodeloval od leta 1948 na mnogih vodilnih funkcijah in v mnogih
akcijah. Udeležen je bil pri sedmih otvoritvah slovenskih planinskih
domov, med njimi tudi Kredarice. Jakob Aljaž je pred 107 leti dejal:
"Dajmo slovenskim goram slovenska imena!" Za svoj denar je
kupil zemljo na Kredarici in jo na prvi seji podaril upravnemu
odboru slovenskega planinskega društva.
Planinska organizacija je preživela čas Avstroogrske, Kraljevine
Jugoslavije in socialistične Jugoslavije, toda tako slabo, kot se ji
godi danes, se ji še ni godilo. Prostovoljno delo članov je ničvredno,
je dejal. Nekdaj so imeli včlanjenih skoraj 130.000 planincev, danes
le še okrog 70.000. Planinsko društvo Ljubljana-Matica je imelo v
Ljubljani 9.000 članov, danes jih ima komajda 4.000.

V nadaljevanju je izpostavil pereč problem članarin. Status članarin
je določen le okvirno, a še to ne v vseh primerih. Na lanskem
posvetu o delovanju društev, ki so se ga udeležili tudi predstavniki
ministrstva za finance, se je razprava zapletla prav pri vprašanju
statusne opredelitve članarin. Menil je, da bi bilo v izogib nepotrebnim tolmačenjem raznih institucij, ki nadzorujejo finančno
poslovanje društev, dobro, če bi bilo jasno zapisano, kaj
pravzaprav članarine so.

V nadaljevanju je izpostavil poglavitne probleme in predlagal, naj
vlada ali pristojni organ, ki bo koordiniral delovanje društev in
zakonodajo na tem področju, povabi k sodelovanju pri snovanju
amandmajev tudi njihovo organizacijo.

Podal je pobudo, da bi bila določena nadomestila, ki niso v kategoriji
potnih stroškov in se izplačujejo sodnikom ter drugim kadrom, ki
delujejo v športu, obravnavana drugače kot izdatki po pogodbi o
delu. V Olimpijskem komiteju se srečujejo z zelo nizkimi izplačili,
ki nihajo med 2.000 in 3.000 tolarji in zato predlagajo sprejetje
podzakonskih aktov, ki bi uredili tovrstna izplačila. S takšnimi
predpisi bi lahko regulirali nadomestila plačil na tak način, da za
tako nizke zneske ne bi bilo potrebno sklepati pogodb o delu, ki
bremenijo tako društvo kot posameznika.

Glavni problem, ki ga vidi v okviru planinske zveze, je denacionalizacija. Leta 1948 so ustanovili Slovensko planinsko zvezo in
pridobili pravico do lastništva planinskih domov in poti. Vse poti in
nepremičnine planinske zveze so bile vpisane v zemljiško knjigo.
Zakon o društvih omogoča, da postanejo društva lastniki. Če te
določbe ne bo mogoče realizirati, je opozoril, bodo društva izgubila
tisto, kar so s prostovoljnim delom ustvarjala več desetletij. Nekaj
planinskih domov je že prodanih, nekaj pa je oddanih v upravljanje.
Po planinskih domovih so celo sezono dežurale družine,
največkrat zastonj. Danes te družine ne morejo dežurati zaradi
tega, ker jih gostinski zakon izključuje. Absurdno je, da za planinski
dom, ki je na višini 2.500 metrov ali kjerkoli v visokogorju nad
2.000 metrov, velja isti higiensko-sanitarni predpis, kakršen velja
za gostilno v Ljubljani. Prejšnja zakonodaja je planinskim društvom
priznala pravilnik o sanitarno tehničnih pogojih v planinskih
postojankah. Dom na Gorah nad Hrastnikom je zadnji, ki je prešel
iz lastništva društva v najem, ker društvo ne more izpolniti sanitarnih pogojev. Z zakonom je potrebno urediti, da postanejo društva
lastniki nekdanjega družbenega premoženja, država pa naj
nadzoruje pravilno upravljanje. Planinstvo opravlja pomembno
javno funkcijo, saj izobražuje svoje kadre, od reševalnih do alpinističnih, mladinskih, vodnikov, varstva narave, in vzdrževanja
poti, kot je dejal, vse to pa se opravlja brezplačno.

Strinjal se je z navedbami z dr.Trstenjakove, da je nujno zagotoviti
navodilo o tolmačenju predpisov pri registraciji društva. Določeni
postopki upravnih organov so nerazumno dolgi in tovrstno navodilo
bi bilo v korist obema stranema.
V Olimpijskem komiteju Slovenije podpirajo takšen sistem, kjer
država podeli koncesijo dodeljevanja sredstev drugi instituciji,
kot je na primer resorno ministrstvo. Gre za fundacijo za financiranje športnih organizacij, je pojasnil, ki je ustanovljena na podlagi
Zakona o ustanovah. Na ta način je država del javnih prihodkov
prenesla neposredno v fundacijo za financiranje športnih
organizacij, ki jo sestavljajo predstavniki civilne sfere. Del sredstev,
ki se je nekdaj razporejal iz državnega proračuna, se sedaj dodeli
iz omenjene fundacije. Predstavniki civilne sfere sami odločajo o
tem, na kakšen način se bo delil del javnih sredstev, ki se nabirajo
iz koncesij od iger na srečo. Menil je, da je to eden od načinov
reševanja finančnih težav, ki pa bi se lahko uveljavil tudi na drugih
področjih, predvsem kadar se ugotovi, da država iz proračuna
ne namenja nobenih sredstev.

V sklepni misli je izrazil prepričanje, da bi moralo društvo zaradi
javnega izobraževanja in družbeno-koristnega ter humanitarnega
namena pridobivati določena finančna sredstva. Pred osamosvo19

Pred časom so v njihovi organizaciji priredili mednarodno konferenco, je dejal, ki so se je udeležili tudi predstavniki iz športnega
področja vseh držav v tranziciji. Le-ti so Sloveniji izkazali veliko
priznanje za rešitev finančnega primanjkljaja na način delitve javnih
sredstev od iger na srečo.
Ob koncu je pozval pristojno ministrstvo ter Ministrstvo za finance, da predloge, ki so jih podali razpravljavci, uvrstijo na
prednostno listo obravnavanja, da bo veljavni zakon v najkrajšem
času dopolnjen.

Peter Cvetek, Turistično društvo Ljubijana-Moste Polje, se
je navezal na navedbe Tonija Jagodica in povedal, da njihovo
turistično društvo izdaja svoj časopis, ki na društvenem področju
v turizmu zaseda v Sloveniji prvo mesto. Pri njegovem ustvarjanju
sodeluje veliko dopisnikov, ki jih tudi honorirajo. Honorarji so izredno
nizki, kar pa je ilustriral s primerom, da vrhunski strokovnjak, kot
je na primer zdravnik, ki piše strokovne članke, prejme honorar v
višini 3.000 tolarjev. Drugi honorarji se gibljejo v višini med 1.200
in 1.500 tolarji.
Za vsak prispevek pa Zavod za zaposlovanje zahteva pogodbo
o delu, je navedel. Tovrstno poslovanje društvu nalaga kopico
administrativnega dela in ga sočasno bremeni z različnimi davki.
Temu se največkrat izognejo tako, da zneske izplačujejo v obliki
dnevnic ali kot zneske za kilometrino, to pa so seveda prekrški.
Predlagal je, da se tovrstne birokracijske prepreke uredi s podzakonskim aktom ali spremembami zakona o društvih. Turistično
društvo Ljubljana Moste-Polje je v Ljubljani edino, ki ima status
društva, ki deluje v javnem interesu, toda ta status jim doslej še ni
zagotovil nikakršnih bonitet. Za pridobitev tega soglasja s strani
Turistične zveze Ljubljane so od mestnega oddelka za turizem, v
okviru katerega delujejo, čakali več kot tri mesece, je zaključil.

Tomaž Ogrin, Društvo za okolje, družbo, naravo In zdravje,
je pojasnil, da je njihovo društvo ustanovljeno na novo. Sledi
smernicam delovanja Društva za varstvo okolja Ljubljana, ki mu
predseduje Marjan Keršič Belač, akademski kipar, ki je tudi član
njihovega društva. Trenutno se dogovarjajo, da bodo društvi
združili. Ustanovili so se na podlagi določenih problemov ob pomoči
Zveze društev za varstvo okolja Slovenije, ki ji predseduje prof.
dr. Dušan Mlinšek. Zveza društev jim je namenila tudi prostor, kjer
so pričeli z dejavnostjo.
Pri postopku registracije niso imeli posebnih težav, je zagotovil, le
enkrat so ponovno sklicali občni zbor zaradi dopolnitve društvenih
pravil.
Izpostavil pa je vprašanje pravnega interesa. V medijih je spremljal
diskusijo o vlogi Društva arhitektov v natečaju za gradnjo novega
bazena in spremljajočih objektov na Iliriji. Sodišče je spor razrešilo
tako, da je določilo, da Društvo arhitektov nima pravnega interesa,
četudi imajo v pravilniku zapisano, da se ukvarjajo z varstvom
okolja.
V primeru društev gre velikokrat za vprašanje javnih zadev, kjer
je eden od partnerjev upravna enota ali mestna občina, drugi pa
javnost, ki je organizirana v društva. Ta organiziranost je zmeraj

manj očitna, je pojasnil, sploh pa po razpadu krajevnih skupnosti.
Vprašanje je, ali se društvo lahko postavi proti vsebini neke
odločbe ali pa naknadno zahteva javno razpravo, je menil.
V nadaljevanju je ugotavljal, da tako imenovani družbeni standard
na splošno pada. Kulturne in druge dejavnosti, ki bi jih morali
spodbujati, podirajo, je dejal in trditev ilustriral s primerom Doma
svobode v Šiški, ki so ga pred nedavnim podrli.
Za zaključek je posegel še na področje Cerkve. Navedel je, da so
registrirana tudi določena društva, ki se ukvarjajo z verovanjem.
Nikjer pa ni dobil podatka, da bi bila katoliška Cerkev organizirana
kot društvo, s članarino, člani, občnim zborom in pravilnikom kot
druga društva. Kljub temu pa posega v prostor tudi na ta način, da
se ali pa se je ukvarjala s športnimi dejavnostmi, da ima vzdrževane
objekte pod nazivom kulturnih objektov in podobno. Zaključil je z
mislijo, da je potrebno tako izrazito neenakopraven prostor podrobno zakonsko urediti.

Marko Simčič, predsednik Združenja dramskih umetnikov
Slovenije, je navedel, da si že nekaj časa prizadevajo doseči
status društva v javnem interesu, predvsem zato, ker so s strani
države pooblaščeni, da podajajo mnenja na določene odločitve
vlade oziroma Ministrstva za kulturo in soodločajo o nekaterih
zadevah. Vsi člani si predstavljajo, da pomeni status društva v
javnem interesu predvsem to, da si deležen določene bonitete,
posebej v primeru, ko za državo ali namesto države opravljaš
neko funkcijo, je pojasnil. Status jim je teoretično sicer dostopen,
ne uvršča pa jih v tisto skupino prosilcev, ki bi bili upravičeni do
proračunskih sredstev iz tega naslova, je zaključil.

Marko Bule se je vsem še enkrat zahvalil za pozornost in sodelovanje. Dodal je, da je glede na široko zastavljeno razpravo
jasno, da obstaja dolga vrsta še vedno neurejenih vprašanj. Ta je
nujno potrebno razrešiti s spremembami zakona.
Menil je, da je vsem jasno, da so društva organizacije civilne
družbe, ki je že razvita in zahteva le še podrobno urejanje in
večjo stopnjo asimilacije v državo in družbo. Društva so prav
tako žarišča in nosilec prostovoljstva, ki je v vsaki družbi zelo
cenjeno. Poudaril je, da je to delo potrebno ceniti vselej, posebej
pa letos, saj je Organizacija združenih narodov leto 2001 proglasila
za mednarodno leto prostovoljcev.
Nujno je, je bil prepričan, da država spremeni svoj odnos do dela
društev, ki prispevajo k skupnemu napredku slovenske družbe,
in z zakonsko ureditvijo pripomore k nadaljnjemu razvoju te
dejavnosti.
Predlagal je, da bi delovna skupina Ministrstva za notranje zadeve,
ki pripravlja spremembe in dopolnitve zakona o društvih, povabila
k sodelovanju predstavnike Sveta društvenih organizacij Slovenije, saj je pobud in vprašanj še precej.
Posvet je zaključil z željo, da bi tudi za druge pereče probleme, ki
so potrebni zakonskih ureditev, skupaj s pristojnim ministrstvom
našli ustrezne celovite rešitve, seveda ob upoštevanju vseh pravilnikov, kar bi bilo resnično v korist razvoja civilne družbe.

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

