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PREDLOG ZAKONA O PSIHOLOŠKI DEJAVNOSTI

Na podlagi prve alinee 97. člena Ustave Republike
Slovenije je Državni svet Republike Slovenije na 67. seji,
dne 3. 10. 2001, določil besedilo predloga zakona o
psihološki dejavnosti - prva obravnava in ga na podlagi
drugega odstavka 174. člena poslovnika državnega zbora
pošilja državnemu zboru v obravnavo in sprejem.

Državni svet na podlagi prvega odstavka 98. člena
poslovnika državnega sveta in prvega odstavka 176. člena
poslovnika državnega zbora določa državnega svetnika
dr. Zoltana Jana kot predstavnika državnega sveta na
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri
obravnavi predloga zakona.

v zdravstvu (250, od tega 130 specialistov klinične psihologije,
10 v zasebni praksi),
zaposlovanju (70),
v socialnem varstvu (82, od tega 6 specialistov kliničnega
psihološkega svetovanja, 1 v zasebni praksi),
na področju raziskovalnega dela (88),
v državni upravi - ministrstva, vojska, policija (50),
drugje (50).

UVOD
I. OCENA STANJA
Psihološka dejavnost spada med tiste znanstvene oziroma
strokovne dejavnosti, ki prispevajo k duševnemu, socialnemu in
zdravstvenemu blagostanju ljudi. Opravlja se na številnih področjih
življenja in dela ljudi: v zdravstvu, vzgoji in varstvu predšolskih
otrok, šolstvu, zaposlovanju, socialnem varstvu, gospodarstvu,
športu, obrambi, raziskovalni dejavnosti, itn. Psihološko dejavnost
opravljajo osebe, ki imajo ustrezno univerzitetno psihološko
izobrazbo.

Med glavnimi področji psihološkega dela v Sloveniji velja najprej
omeniti psihološko dejavnost v šolstvu. Ta obsega psihološko
delo v vrtcih, v osnovnih in srednjih šolah, v nekaterih ustanovah
višjega in visokošolskega izobraževanja, v osnovnih šolah s
prilagojenim programom, v dijaških domovih ter v vzgojnih in
vzgojno-izobraževalnih zavodih. Delo psihologa v šolskem okolju
obsega tri za to področje značilne vrste nalog:

V Sloveniji se je študij psihologije začel leta 1950. Danes izvaja
dodiplomski osem-semestrski študij psihologije Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, kjer je na oddelku za psihologijo do zdaj
diplomiralo približno 1600 psihologov.

organizacijske priprave na psihološko vodenje in svetovanje,
vsebinske priprave na psihološko vodenje in svetovanje,
psihološko vodenje in svetovanje.

Zaradi zahtevnosti in zapletenosti vprašanj oziroma problemov s
področij psihološkega delovanja je treba dodiplomsko izobraževanje dopolnjevati s podiplomskim študijem. Tak študij je razvit
predvsem kot specializacija za klinično psihologijo na Medicinski
fakulteti v Ljubljani, specializacija za klinično psihološko svetovanje
in specializacija za šolsko psihologijo na Filozofski fakulteti v
Ljubljani ter magistrski in doktorski študij za potrebe raziskovalnega
dela. V pripravi so dopolnitve in uskladitve dodiplomskega študija
z evropskimi merili.

Bistvene vsebine teh nalog so:
razvojno - analitično delo (spremljanje in analiziranje primernosti individualnih programov, posebnih oblik in metod dela,
učnega uspeha, obremenjenosti učencev),
psihološko obravnavanje na primarnem, sekundarnem in
terciarnem preventivnem delu s skupinami in posamezniki,
svetovanje učencem,
svetovanje in posvetovalno delo z vzgojitelji, učitelji, starši in
vodstvi šol,
odkrivanje otrok oziroma učencev s posebnimi potrebami in
delo z njimi,
odkrivanje otrok oziroma učencev z vzgojnimi, učnimi,
čustvenimi in socialnimi težavami in delo z njimi,
proučevanje in razvijanje skupinske dinamike, komunikacije,
razredne in šolske klime,
sodelovanje pri oblikovanju oddelkov in drugih učnih skupin,
strokovna predavanja za vzgojitelje, učitelje in starše,
poučevanje psihologije,
delo s šolskimi novinci,
šolska in poklicna orientacija.

V Sloveniji delujejo psihologi na skoraj vseh, v svetu in pri nas
uveljavljenih področjih psihološkega dela: v šolstvu, gospodarstvu,
zdravstvu, socialnem varstvu, vojski, policiji, sodstvu, športu,
prometu itd. Veliko psihologov, predvsem v okviru obeh univerz
(Filozofska fakulteta, Pedagoški fakulteti v Ljubljani in Mariboru)
in inštitutov ter zavodov (Pedagoški inštitut, Inštitut za družbene
vede, Kriminološki inštitut, Inštitut Antona Trstenjaka ipd.) se ukvarja
z raziskovalnim delom na teoretičnih in uporabnih področjih
psihologije.

Po podatkih Društva psihologov Slovenije iz evidence decembra
2000 so psihologi zaposleni predvsem na naslednjih področjih:
v šolstvu (300),
v gospodarstvu, vključno z marketingom (300),

Psiholog izvaja navedene naloge samostojno ter v sodelovanju z
drugimi svetovalci in vzgojitelji oziroma učitelji.
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Psiholog sodeluje tudi pri promociji zdravja, ki ga opredeljujemo
kot strategijo posredovanja med ljudmi in njihovim okoljem za
zdravje. Je proces, ki omogoča, da ljudje oziroma skupnosti
povečajo nadzor nad dejavniki, ki vplivajo na zdravje, in ga na tej
osnovi izboljšajo. Izhaja iz koncepta zdravja kot izraza stopnje,
do katere je posameznik ali skupina sposobna uresničiti svoje
težnje in zadovoljiti svoje potrebe, ter spreminjati svoje okolje
oziroma ga obvladovati. Koncept obsega vplive na življenjski slog
in preostale socialne, ekonomske, okoljske in osebne dejavnike,
ki prispevajo k zdravju (upoštevamo biopsihosocialni model
zdravja) in zahteva medresorsko delovanje. Področja vplivanja
so: spreminjanje javne politike, preusmerjanje primarnega
zdravstvenega varstva, oblikovanje podpornih okolij, vzgoja za
zdravje, vključevanje lokalne skupnosti. Psihologija prispeva na
vseh omenjenih področjih: na raziskovalni, strateško-načrtovalni
in aplikativni ravni znanje oziroma ravnanje v zvezi z razumevanjem in vplivanjem na individualno/skupinsko vedenje v zvezi
z zdravjem v različnih razvojnih obdobjih, za različne ciljne skupine.
Poudarki so predvsem na delu z zdravimi ljudmi v smislu
omogočanja krepitve zdravja in ohranjanja zdravju naklonjenih
življenjskih stilov, izbir in okolja.

Strokovno se psihologi, ki delajo v šolstvu, združujejo v Sekcijo
šolskih psihologov pri Društvu psihologov Slovenije.
Psihologija v gospodarstvu obsega psihološke dejavnosti na
področju zaposlovanja in kadrovskega izobraževanja, v upravnih
službah ter v gospodarstvu in marketingu. Zajema naslednje
naloge, ki jih opravlja samostojno ali teamsko z drugimi strokovnjaki:
psihološko diagnostično, prognostično in svetovalno delo
(kompleksni psihološki pregledi kandidatov za zaposlitev,
razporejanje, prerazporejanje, štipendiranje ter sistematski
pregledi delavcev, ki delajo v posebnih razmerah),
analiza delovnih mest, določanje psiholoških zahtev dela,
oblikovanje področij dejavnosti,
ergonomsko prilagajanje delovnega okolja delavcu (racionalizacija orodij in strojev, zmanjšanje ekoloških obremenitev),
oblikovanje sistemov materialne in nematerialne spodbude
(sistemi nagrajevanja, spodbujanje ustvarjalnega reševanja
problemov, zagotavljanje kakovosti),
proučevanje socialno-psiholoških pojavov v delovnih organizacijah (proučevanje psihosocialne klime, medosebnih
odnosov, organizacijske kulture, analiziranje in oblikovanje
rešitev na področju fluktuacije, odpravljanje izostajanja z dela,
preprečevanje nesreč pri delu in sodelovanje pri vodenju),
sooblikovanje sistemskih rešitev posameznih poslovnih funkcij (kadrovanje, izobraževanje, napredovanje kadrov, reorganizacija, uvajanje sprememb itd.),
raziskovanje tržišča in javnomnenjske raziskave,
psihologija v propagandi in politiki (sooblikovanje različnih
sredstev za vplivanje na stališča oziroma preoblikovanje
stališč, nakupnih potreb in navad populacije),
sooblikovanje odnosov z javnostmi.

Strokovno se psihologi, ki delajo kliničnopsihološko dejavnost,
združujejo v Sekcijo za klinično psihologijo in psihoterapijo in Sekcijo
za otroško in adolescentno klinično psihologijo pri Društvu
psihologov Slovenije.
Psihologi so v Sloveniji močno zastopani tudi na področju poklicne
orientacije (v preteklosti se je dejavnost imenovala poklicno
usmerjanje). Cilj te dejavnosti je pomagati mladim v šolah,
študentom, brezposelnim, presežnim delavcem in zaposlenim
pri odločanju o njihovi nadaljnji poklicni poti. Ta dejavnost se širi,
saj je bila v preteklosti omejena predvsem na šolsko mladino, ki je
končevala določeno stopnjo izobraževanja. Ob koncu devetdesetih let 20. stoletja, ko je vseživljenjsko učenje že postalo stvarnost,
je postala poklicna orientacija dejavnost, ki je vse bolj namenjena
ljudem vseh starosti in statusov.

Strokovno se psihologi, ki delajo v gospodarstvu, združujejo v
Sekcijo za psihologijo dela pri Društvu psihologov Slovenije.

Na Zavodu RS za zaposlovanje so psihologi zaposleni predvsem
v oddelkih za poklicno orientacijo, nekaj pa jih je zaposlenih tudi v
drugih oddelkih (svetovanje invalidnim osebam itn.). V sistemu
delovanja zavoda imajo psihologi vlogo specialistov za poklicno
svetovanje, kar pomeni, da obravnavajo predvsem tiste brezposelne osebe, ki imajo večje težave pri načrtovanju svoje kariere
in pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Ukvarjajo pa se tudi s
svetovanjem šolski mladini, vendar največji del poklicnega
svetovanja šolski mladini opravijo šolski svetovalni delavci. Delo
na tem področju zahteva dodatno interdisciplinarno usposobljenost, zato je zavod razvil dodatne module usposabljanja.

Klinično psihološka dejavnost je nadgradnja psihološke dejavnosti, ki se je s svojo metodo dela razvijala v okvirih specialističnih
programov v zdravstvu. Klinični psihologi opravljajo klinično
psihološke storitve v ekstrahospitalni dejavnosti v okviru mentalno
higienskih dispanzerjev, pediatričnih dispanzerjev, šolskih
dispanzerjev; Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše
v Ljubljani, v hospitalni dejavnosti v okviru psihiatrične, nevrološke,
pediatrične, onkološke, ginekološke in kirurške klinike in na
nekaterih drugih oddelkih.
Klinično psihološka dejavnost v zdravstvu zajema specialistični
nivo, psihodiagnostičnega in preventivnega psihološkega dela. V
zadnjih tridesetih letih so se oblikovale dejavnosti: psihoterapija,
nevropsihologija in zdravstvena psihologija s preventivo. Pomemben sestavni del klinične psihološke dejavnosti je tudi aplikativno
raziskovalno delo na področju epidemiologije, razvoju psihodiagnostičnih sredstev in psihoterapevtskih pristopov.

Psihološka dejavnost se na področju socialnega varstva izvaja
v javnih zavodih (centri za socialno delo, domovi za ostarele,
posebni socialni zavodi, varstveno delovni centri, centri za
usposabljanje, vodenje in zaposlovanje pod posebnimi pogoji) in
v nevladnem sektorju (društva, zasebniki, združenja, karitativne
organizacije). Namenjena je preprečevanju in odpravljanju psihosocialnih stisk in socialne izključenosti posameznikov ali skupin.

Narava dela je zahtevala, da je v Sloveniji tako kot v večini
evropskih držav specializacija iz klinične psihologije organizirana
v zdravstvu preko Ministrstva za zdravstvo, Medicinske fakultete
v Ljubljani in kliničnih bolnišnic. Tako logično sledi, da specialist
klinične psihologije opravlja zdravstvene storitve, ki jih določa
zakon o zdravstveni dejavnosti. Te storitve se povezujejo in
dopolnjujejo s storitvami drugih zdravstvenih delavcev (psihiatrov,
pediatrov, nevrologov in drugih).

Poseben prispevek h medstrokovnemu teamskemu delu v
socialnem varstvu predstavljajo rezultati psihološkega pregleda,
psihološki vidiki problemske situacije, dejavniki prognostike in
orientacije za obravnavo, kar vse pripomore h kakovostnemu
izvajanju socialnovarstvenih storitev ter k večji objektivnosti in
strokovnosti argumentiranja v situacijah odločanja (storitve javnih
pooblastil).

Obstoječa zakonodaja v zdravstvu že vrsto let opredeljuje klinično
psihološko dejavnost tudi v zadevah standardov in normativov
za storitve na tem področju.

Psihologi v socialnem varstvu opravljajo psihodiagnostične
storitve na različnih področjih dela v okviru javnih pooblastil in
izven tega, zlasti pa v primerih razveze zakonske zveze ali
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nove zakonitosti s tega področja, ki so temelj za delo v psihološki
praksi v skladu s trenutno veljavno zakonodajo na področju
raziskovalne dejavnosti.

razpada izvenzakonske skupnosti (dodelitev otrok in mladostnikov, urejanje stikov med otrokom in staršem), odvzema otroka iz
matične družine in namestitev v izvendružinsko varstvo, v primerih
rejništva in posvojitev otrok, v primerih vedenjske problematike
in mladoletnega prestopništva, razvrščanja otrok in mladostnikov
z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, v primerih
zasvojenosti z alkoholom ali prepovedanimi drogami, zakonskega
svetovanja, za oblikovanje individualnih načrtov obravnav
starostnikov, oseb s posebnimi potrebami, ipd.

Strokovno se psihologi s področja raziskovalnega dela združujejo
v Sekcijo psihologov na univerzah, visokem in višjem šolstvu ter
v raziskovalnem delu pri Društvu psihologov Slovenije v skladu z
obstoječo zakonodajo.

Psihološko svetovalno delo se izvaja v okviru storitev javnih
pooblastil in izven njih. Izvaja se individualno, partnersko, družinsko
in skupinsko. Psihologi mnogo prispevajo tudi k načrtovanju in
izvajanju socialne preventive v socialnem varstvu.

II. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Strokovno se psihologi združujejo v Sekcijo psihologov v socialnem varstvu pri Društvu psihologov Slovenije, področno pa jih
je polovica včlanjena v Socialno zbornico Slovenije, ki v okviru
storitev in dejavnosti v socialnem varstvu združuje več različnih
strokovnih protilov. Članstvo v Sekciji psihologov je individualno,
v Socialni zbornici Slovenije pa večinoma kolektivno (zaposleni v
javnih zavodih). V taki obliki organiziranosti psihologi težko
učinkovito rešujejo svoja specifična vprašanja.

Psihološke dejavnosti, kljub opisani razvejanosti in kompleksnosti,
v celoti ne ureja noben predpis v Republiki Sloveniji. Sedanji
predpisi urejajo le vsebino in način dela psihologov na posameznih
področjih v okviru področnih storitev (socialno varstvo, zdravstvo,
šolstvo), pri čemer je takšna ureditev zaradi svoje delnosti in
vključenosti v okvire predpisov, ki v osnovi urejajo delo tudi drugih
strokovnjakov in ne le psihologov, nepopolna. Takšno stanje
povzroča na področju psihološke dejavnosti številne nejasnosti,
kot so npr. odsotnost meril za razmejitev statusa in delovnih nalog
psihologov in drugih strokovnjakov na sorodnih področjih,
spoštovanje etičnih načel, ocenjevanje strokovnosti psihologov
ipd. Takšno stanje omogoča izvajanje psihološkega dela nekompetentnim ljudem, slabšo kvaliteto strokovnega dela psihologov, tako
da se pojavljajo celo zlorabe.

Navedene in druge metode in tehnike psihološke stroke se z
določenimi posebnostmi uporabljajo tudi na področju državne
uprave (ministrstva, vojska, policija) in na drugih področjih
(npr. psihologija športa, ki se ukvarja s teorijo in prakso psiholoških
zakonitosti delovanja v kinezioloških dejavnostih).
Psihologi in klinični psihologi na področju obrambe uporabljajo
tako metode in postopke klinične, socialne, pedagoške kot tudi
psihologije dela. Večina psihologov je zaposlena v Slovenski vojski,
kjer so v sestavi njenih enot kol pripadniki poveljstev. Manjši del
psihologov je zaposlen v Zdravstvenem centru Ministrstva za
obrambo in na samem ministrstvu.

Vzrok za takšno stanje je trenutno na eni strani, da še ni zakonske
ureditve določenih področij delovanja psihologov, ki bi moralo biti
v državi enotno urejeno (oblike opravljanja psiholoških dejavnosti,
pogoji za opravljanje psihološke dejavnosti, zasebna praksa,
nadzor nad opravljanjem psihološke dejavnosti itd.), na drugi strani
pa v delnem urejanju nekaterih tovrstnih področij - tako npr.
pripravništvo psihologov ob splošnih določbah delovnopravne
zakonodaje posebej urejajo različni zakoni in predpisi: Zakon o
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 42/94,
1/99, 41/99, 36/2000, 54/2000), Zakon o financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/2000) in Zakon
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 26/92, 13/93,
45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/2000, 36/2000).

Psihologi v Slovenski vojski se ukvarjajo s klinično psihološko
diagnostiko posameznikov bodisi zaradi njihove specifike v
prilagajanju bodisi zaradi prikritih težav, ki jih triažni postopki za
izbor ljudi v sestav vojske na morejo odkriti. Poleg tega sodelujejo
v pripravah moštev za zahtevnejše naloge in izredne obremenitve.
V okviru psihološke doktrine proučujejo razne vidike socialne
interakcije in odnosov v vojaških kolektivih in predlagajo ustrezne
spremembe. Upoštevaje določila Etičnega kodeksa svetujejo
klientom in nadrejenim pri delu z ljudmi, ter izvajajo tudi ustrezne
delavnične oblike dela z ljudmi. Izobražujejo se tudi za izvajanje
psihoterapevtskih oblik dela s pripadniki vojaških kolektivov.

Zaradi resorne razpršenosti psihološkega dela bi morali biti vsaj
izhodiščno enotno zakonsko urejeni: opredelitev psihološke
dejavnosti in statusa psihologa, pristojnosti državnih organov in
strokovnega združenja - zbornice na področju psihološke
dejavnosti, osnovne pravice uporabnikov psiholoških storitev ter
pravice oziroma dolžnosti psihologov, itd. Še posebno pozornost
je potrebno posvetiti ureditvi strokovnega nadzora nad delom
psihologov. S tem bi kvalitetno dopolnili strokovni nadzor, ki ga
opravljajo organi oziroma ustanove, pristojne za strokovni nadzor
po določilih področne zakonodaje nad izvajalci v dejavnosti, kjer
je psiholog zaposlen. Dosedanja praksa ne zagotavlja vedno
uresničitev ciljev strokovnega nadzora v celoti, saj pogosto
strokovnost dela psihologa ocenjuje oseba, ki ni psiholog oziroma
nima za to ustreznega psihološkega znanja in izkušenj. Na
nekaterih področjih dela (npr. v gospodarstvu) strokovni nadzor
nad delom psihologov sploh ni urejen.

Psihologi v zdravstvenem centru Ministrstva za obrambo sodelujejo v rednih pregledih nabornikov in periodičnih pregledih
pripadnikov stalne sestave Slovenske vojske in delavcev Ministrstva za obrambo. Pri svojem delu uporabljajo psihološko
diagnostiko.
Psihologi na področju obrambe sodelujejo tudi v upravnem delu
Ministrstva za obrambo, predvsem pri urejanju upravnih zadev
izpopolnjevanja Slovenske vojske s svetovanjem pri iskanju
ustreznih rešitev in na področju reševanja naravnih nesreč.
Strokovno se psihologi, ki delajo na zgoraj omenjenih področjih,
združujejo v različne sekcije pri Društvu psihologov Slovenije.

Med razlogi za izdajo zakona velja omeniti še tista načela psihološke etike, ki jih je treba v temeljnih značilnostih prenesti na
raven zakonske ureditve (varovanje zaupnosti podatkov, odklonitev neustrezne metode ter druge temeljne dolžnosti psihologov).
V tem pogledu bi se moral zakon sklicevati na etični kodeks, ki ga
izda strokovno združenje psihologov (psihološka Zbornica) in
velja za vse psihologe v Sloveniji.

Raziskovalno delo na področju psihologije zajema teoretično in
empirično proučevanje celotnega spektra psihološke problematike
psihičnih pojavov in predstavlja osnovo za delovanje psihologov
na različnih področjih. V okviru raziskovalnega dela se predvsem
širi obseg splošnega znanja s področja psihologije, dopolnjuje in
razvija se metodologija psihološkega dela, odkrivajo pa se tudi
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Iz ocene stanja na posameznih področjih psihološke dejavnosti
in iz navedenih temeljnih razlogov, ki terjajo zakonsko ureditev te
dejavnosti, izhaja, da so temeljni razlogi za tako ureditev tega
področja predvsem:

III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Osnovni cilj zakona o psihološki dejavnosti je vzpostavitev enotne
zakonske ureditve psihološke dejavnosti v Republiki Sloveniji.
Posebni cilji oziroma načela takšne ureditve pa so predvsem:
opredelitev psihološke dejavnosti in njenih posebnosti, zagotovitev
večje strokovnosti in etičnosti psihološkega dela, ureditev poklicnega položaja psihologov, zagotovitev nadzora nad delom psihologov, določitev pristojnih upravnih in strokovnih organov za skrb
na področju psihološke dejavnosti ter uskladitev slovenske
ureditve z mednarodnimi normativnimi standardi.

pomanjkljivosti pri zagotavljanju ustrezne ravni strokovnosti
in etičnosti psihološkega dela,
nejasen poklicni položaj psihologa in nejasno razmerje do
strokovnjakov sorodnih poklicev,
neenoten sistem standardov storitev,
nedoločeni ali le delno določeni pogoji za opravljanje posameznih vrst psihološke dejavnosti,
potreba po ustrezni zaščiti psihodiagnostičnih sredstev in
psiholoških merskih inštrumentov,
potreba po skupni strokovni organizaciji psihologov, ki bo
spodbujala in nadzirala strokovno usposabljanje in delovanje
psihologov, razreševala strokovne in poklicne spore, usklajevala delo na posameznih psiholoških področjih ter skrbela za
pripravo in usklajevanje strokovnih osnov za zakonske in
podzakonske akte, pomembne za psihološko dejavnost.

IV. POGLAVITNE REŠITVE
Ker se z zakonom o psihološki dejavnosti, ki ureja organizacijo,
izvajanje in nadzor psihološke dejavnosti v Republiki Sloveniji,
zapolnjuje pravna praznina na tem področju, določa zakon
nekatere opredelitve temeljnih pojmov, iz katerih se izvaja celotna
vsebina zakona. Tako zakon opredeljuje psihološko dejavnost
kot tisto dejavnost, ki se ukvarja s človekovim vedenjem in
osebnostjo v celoti in pri tem uporablja spoznanja psihološke
znanosti in stroke ter prispeva k celovitemu duševnemu zdravju
in razvoju posameznika ali skupine.

Zakon o psihološki dejavnosti je osnovan na ustavnih določilih
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kot so opredeljene v
naslednjih členih:

-

14. člen - enakost pred zakonom,
22. člen - enako varstvo pravic,
34. člen - pravica do osebnega dostojanstva in varnosti,
35. člen - varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic,
38. člen - varstvo osebnih podatkov,
50. člen - pravica do socialne varnosti,
51. člen - pravica do zdravstvenega varstva,
52. člen - pravice invalidov,
53. člen - zakonska zveza in družina,
56. člen - pravice otrok,
57. člen - izobrazba in šolanje.

Državno skrb za področje psihološke dejavnosti izvajajo pristojna
ministrstva v sodelovanju z Zbornico psihologov Slovenije, ki se
bo ustanovila kot samostojna organizacija v skladu z zakonodajo.
Pogoji za opravljanje psihološke dejavnosti (samostojno ali v
delovnem razmerju pri upravnem organu, javnem zavodu,
gospodarski družbi ali drugi pravni osebi) so takšni, da omogočajo
vsakemu psihologu opravljati delo v mejah njegove usposobljenosti. V ta namen zakon opredeljuje licenčne zahteve, ki
zagotavljajo, da ima njihov nosilec ustrezna strokovna in poklicna
znanja ter spretnosti v tolikšni meri, da lahko v skladu z varstvom
pravic uporabnikov ter s standardi in normativi storitve, ki jo
opravljajo, učinkovito in kvalitetno izvajajo svojo poklicno dejavnost.
Zakon pri tem izhaja iz načela, da lahko vsak psiholog, ki je
končal pripravništvo in opravil strokovni izpit, pridobi osnovno
licenco, kar pomeni, da lahko opravlja vsa psihološka opravila in
naloge, razen tistih, za katere se po zakonu zahteva posebna
licenca.

Določbe mednarodnih pravnih aktov:
Splošna deklaracija človekovih pravic, ki jo je sprejela in
razglasila Generalna skupščina Združenih narodov v decembru 1948, zlasti 25. člen, ki določa, da ima vsakdo pravico do
takšne življenjske ravni, ki zagotavlja njemu in njegovi družini
zdravje in blagostanje, vključno s hrano, obleko, stanovanjem,
zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami.

Za zahtevnejšo oziroma specializirano psihološko dejavnost mora
psiholog pridobiti eno od posebnih licenc, med katere zakon
uvršča:

Konvencija Organizacije združenih narodov o otrokovih
pravicah (Zakon o ratifikaciji konvencije o otrokovih pravicah
- Uradni list SFRJ - mednarodne pogodbe, štev. 15/1990 in
Akt o ratifikaciji nasledstva - Uradni list RS - Mednarodne
pogodbe, štev. 9/92).

licenco za posebno dejavnost; posebna dejavnost zajema
razne oblike svetovanja in skupinskega dela, kot denimo
svetovanje v poklicni karieri, svetovanje pri šolskih in vzgojnih
težavah, družinsko svetovanje, zakonsko svetovanje, delo
s skupinami za pridobitev posebnih veščin (npr. socialnih
spretnosti) ali osebnostno rast ipd.,
licenco za specialistično dejavnost; specialistična dejavnost
je tista dejavnost, ki zahteva posebna strokovna znanja in
veščine in je zanjo potrebno usposabljanje in podiplomski
študij na univerzitetni ustanovi; takšna dejavnost je npr.
klinično-psihološka dejavnost, ki je usmerjena v delo z
osebami z duševnimi motnjami in zahteva poglobljeno
poznavanje psihopatologije in psihodiagnostike.

Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah,
zlasti 11. člen, ki govori o pravici do stalnega izboljševanja
življenjskih razmer.
Zakon o ratifikaciji evropske socialne listine (Ur. list RS, št. 720/99 in 24/99).
Osnovna doktrina in smernice Svetovno zdravstvene organizacije pri Organizaciji združenih narodov.
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V pogledu opravljanja psihološke dejavnosti vsebuje zakon
predvsem določbe, ki postavljajo psihologom pravne in etične
omejitve njihovega delovanja. Tako mora psiholog odkloniti pregled
ali uporabo vsake metode, za katero oceni, da ni v skladu z
načeli stroke ali da je v nasprotju s psihološko etiko. Prav tako
morajo psihologi in določene druge osebe varovati kot poklicno
skrivnost podatke o uporabnikih psiholoških storitev.

Zakon posebej določa pogoje za pridobitev licenc, kar je odraz
strokovnih zahtev, ki izhajajo iz raznovrstnih specializacij v okviru
psihološke dejavnosti (specializacija po področjih - horizontalna)
ter iz rangiranja po pridobljenem znanju oziroma izkušnjah (vertikalna klasifikacija). Osnovna in posebna licenca trajata načeloma
neomejeno (začasna ali trajna prepoved opravljanja vsakršne
psihološke dejavnosti se lahko uveljavi le zaradi večje pomanjkljivosti pri opravljanju psihološke dejavnosti). Zakon izrecno in
taksativno določa tudi razloge za odvzem posebne licence. Ker
gre pri tem za presojanje strokovnosti dela psihologa, odloča o
tem strokovni organ Zbornice psihologov Slovenije.

Hkrati zakon določa različne pravice uporabnikov psiholoških
storitev. Vse to naj bi zagotovilo kakovostno udejanjanje psihološke
znanosti in stroke v praksi ter pripomoglo k vzpostavitvi oziroma
krepitvi medsebojnega zaupanja med psihologi in uporabniki
psiholoških storitev.

Zakon posebej ureja pogoje za opravljanje zasebne psihološke
prakse. Za psihologe, ki opravljajo takšno prakso, veljajo enaki
pogoji glede strokovnosti kot za druge psihologe, posebnosti pa
zadevajo predvsem tiste vidike, ki jih terja zagotovitev celovite
preglednosti in urejenosti na tem področju.
Psihologi, ki opravljajo zasebno prakso, se bodo lahko združevali
v različne organizacijske oblike psihologov v skladu z zakonodajo.
Združevanje bo v praksi aktualno predvsem v dveh primerih: pri
avtonomni odločitvi psihologov, ki se bodo želeli skupinsko
organizirati ali ko bodo zahtevnejši oziroma obsežnejši vidiki
psihološke dejavnosti sami po sebi zahtevali povezovanje
psihologov, ki sami takšne dejavnosti ne bi mogli več samostojno
opravljati.

V. KRATEK PRIKAZ UREDITEV PSIHOLOŠKE DEJAVNOSTI
V NEKATERIH DRUGIH DRŽAVAH
Z zakonom je psihološko dejavnost uredilo že več držav. V Evropi
so takšno ureditev zagotovile Avstrija, Nemčija, Italija, Francija,
Liechtenstein, Nizozemska in Norveška.
Španija je z zakonom uredila le obvezno ustanovitev zbornice
psihologov, ki pa psihološko dejavnost ureja s svojim statutom.

Organiziranost psihologov na ravni države nujno terja obstoj
ustreznega strokovnega združenja. V ta namen zakon določa,
da se psihologi združujejo v Zbornico psihologov Slovenije.
Zbornica je samostojna poklicna organizacija psihologov, ki skrbi
za razvoj, strokovnost in etičnost psihološke dejavnosti. Združevanje v zbornico je obvezno za tiste psihologe, ki pri svojem delu
potrebujejo licenco. Takšen predlog izhaja iz potrebe po zagotovitvi
centralne oziroma najvišje strokovne instance, ki bo usmerjata
razvoj psihološke dejavnosti v Sloveniji in oblikovala organizacijo
dela psihologov. Pri strokovnih odločitvah bo Zbornica avtonomna,
medtem ko bo v primerih, ki delno ali v celoti spadajo v državno
pristojnost, imela funkcijo svetovanja in sodelovanja.

Nemški zakon nalaga organizacijsko vodenje psihološke dejavnosti psihološkemu združenju, strokovno vodenje pa je v pristojnosti Akademije za psihologijo, ki deluje v okviru navedenega
združenja. Na upravnem področju skrbi za psihološko dejavnost
ministrstvo, pristojno za družino. S posebnim zakonom je urejen
poklic kliničnega psihologa. Dejavnost psihoterapevtov, ki niso
vsi psihologi, ureja zakon o psihoterapiji. Ta zakon zlasti opredeljuje
področja psihoterapevtovega dela, pogoje za pridobitev licence
za delo, predpisuje usposabljanje in določa način plačevanja
psihoterapevtskih storitev.
V Avstriji je področje psihološke dejavnosti urejeno z dvema
zakonoma. Zakon o psihologih pokriva zlasti področje delovanja
kliničnih psihologov in psihologov v zdravstvu, pri čemer ureja
pogoje za samostojno opravljanje poklica, merila za pridobitev
naziva in strokovni nadzor. Za izvajanje posameznih določb
zakona skrbita urad zveznega kanclerja in ministrstvo, pristojno
za znanost in raziskovalno dejavnost. Zakon o psihoterapiji pa
opredeljuje poklic in vsebino dela psihoterapevta, predpisuje
izobrazbo ter dodatno usposabljanje, določa pogoje za uporabo
naziva, pogoje za opravljanje dejavnosti, register ter sestavo in
naloge psihoterapevtskega sosveta kot posvetovalnega organa
zveznega kanclerja za to področje. Obe zakonski ureditvi torej
urejata vsaka svoj del psihološke dejavnosti, kar povzroča
probleme zaradi njune neusklajenosti.

Zbornica bo v okviru svojih nalog skrbela predvsem za razvoj in
napredek psihološke dejavnosti, oblikovala kodeks psihološke
etike, spremljala pripravništvo na področju psihološke dejavnosti,
sodelovala pri pripravi predpisov s področja psihološke dejavnosti,
določala izhodišča za oblikovanje cen psiholoških storitev v
zasebni praksi, spremljala in sodelovala pri nadzoru prodaje in
uporabe psihodiagnostičnih sredstev, skrbela za interese psihologov pri določanju področja njihovega dela. V primeru sporov z
drugimi dejavnostmi, ki posegajo na njeno področje, bo sodelovala
pri oblikovanju dodiplomskega izobraževalnega programa za
psihologe ter predlagala vsebine programov specialističnega in
posebnega izpopolnjevanja. Program psihološke specializacije
ima dve bistveni sestavini: pridobivanje strokovnih veščin ob
praktičnem usposabljanju pod vodstvom mentorja v ustanovah,
kjer se specialistična dejavnost izvaja, in pridobivanje specialističnih znanj v podiplomskem študiju. Poudarek specializacije je
na visoko zahtevnih praktičnih znanjih, zato je v predlogu zakona
določeno, da Zbornica sodeluje na tem področju z izobraževalnimi
organizacijami in ustanovami. Naloga zbornice je, da sestavi
okvirni program specializacije, ki določa vrste In trajanje
praktičnega usposabljanja ter podiplomske specialistične študije.

V Združenih državah Amerike ureja področje psihološke dejavnosti leta 1966 sprejeti licenčni zakon, ki zlasti opredeljuje psihološko dejavnost in poklicne nazive, predpisuje izobraževanje ter
določa ustanove za njegovo izvedbo, določa način in postopek
pridobitve licence ter osnovna načela psihološke etike.

Pomembna naloga zbornice bo tudi obveščanje javnosti o
psihološki dejavnosti ter javno izražanje strokovnega mnenja o
aktualnih družbenih dogodkih in dogajanjih.

VI. FINANČNE POSLEDICE

Poleg navedenih nalog Zbornica v dogovoru s pristojnimi ministrstvi
prevzema v obliki sodelovanja tudi nekatere naloge v okviru javnih
pooblastil (pripravništvo, strokovni izpiti, dovoljenja za delo ipd.).

Iz državnega proračuna bo treba zagotoviti sredstva za izvajanje
javnih pooblastil, ki bodo prenesena na Zbornico psihologov
6

dejavnost v pravnem prometu označevati le pravne in fizične
osebe, ki v skladu s tem zakonom izpolnjujejo pogoje za opravljanje
psihološke dejavnosti.

Slovenije. Višina sredstev bo odvisna od obsega pooblastil. V
prvih dveh letih delovanja Zbornice bo potrebno zagotoviti
zagonska sredstva za njeno ustanovitev in pričetek delovanja.
Kasneje se bo vzdrževala z lastnimi sredstvi.

2. POGOJI ZA OPRAVLJANJE PSIHOLOŠKE DEJAVNOSTI
BESEDILO ČLENOV ZAKONA O PSIHOLOŠKI DEJAVNOSTI
6. člen
Pogoji za strokovno samostojnost

1.SPLOŠNE DOLOČBE

Ta zakon ureja izvajanje psihološke dejavnosti v Republiki Sloveniji,
organizacijo te dejavnosti in nadzor nad njo.

Psihološko dejavnost v Republiki Sloveniji lahko samostojno
opravljajo psihologi, ki imajo diplomo univerzitetnega diplomiranega
psihologa, opravljen strokovni izpit in so pridobili osnovno ali
posebno licenco. Slednje ureja s statutom in drugimi akti Zbornica
psihologov Slovenije.

2. člen
Opredelitev psihološke dejavnosti

7. člen
Pripravništvo in strokovni izpit

Psihološka dejavnost je tista dejavnost, ki se ukvarja s človekovim
vedenjem, doživljanjem, osebnostjo in skupino in pri tem uporablja
spoznanja psihološke znanosti in sredstva psihološke stroke ter
prispeva k duševnemu zdravju in razvoju posameznika ali skupine.

Zbornica psihologov Slovenije sodeluje s pristojnimi ministrstvi
pri pripravi programov pripravništva psihologov v različnih
resorjih. S pristojnimi ministrstvi sodeluje tudi pri sestavi izpitnih
komisij za strokovne izpite, kamor predlaga svoje člane.

Psihološka dejavnost pomeni raziskovanje, proučevanje, napovedovanje in vplivanje na človekovo vedenje in doživljanje. Vključuje
dejavnosti in ukrepe za izboljšanje počutja, vedenja, delovanja,
osebnega ravnotežja, duševnega zdravja, medosebnih odnosov
ter življenjskega in delovnega okolja, za povečanje osebne
učinkovitosti ter za preprečevanje in odpravljanje dejavnikov
neprilagojenega, neučinkovitega, nezdravega in odklonskega
vedenja in doživljanja.

Pristojna ministrstva za oceno strokovnosti prenesejo na Zbornico
psihologov del pooblastil s področja pripravništva, strokovnih
izpitov in dovoljenj za delo vezanih na oceno strokovnosti
psihologov. Pripravništvo se zaključi s strokovnim izpitom, ki ga
podeli ministrstvo.

1. člen
Vsebina zakona

8. člen
Supervizorstvo

Dejavnosti in ukrepi iz prejšnjega odstavka obsegajo raziskovanje,
opazovanje, opisovanje, ocenjevanje, vrednotenje, pojasnjevanje,
poučevanje, napovedovanje, preprečevanje in vplivanje na
človekovo doživljanje in vedenje ter izboljšuje njegovo okolje. Pri
tem spoštuje in uporablja psihološka načela, metode, tehnike,
postopke, sredstva in pripomočke.

Psiholog lahko za pomoč pri svojem strokovnem in poklicnem
delu pridobi supervizijo in konzultacije strokovnjakov, ki jih v registru
za to delo vodi Zbornica psihologov Slovenije.
9. člen
Osnovna licenca

Psihološko dejavnost opravljajo psihologi.

Osnovno licenco Zbornica podeli univerzitetnemu diplomiranemu
psihologu, ki je končal pripravništvo in opravil strokovni izpit, v
skladu s svojimi akti in splošnimi predpisi.

3. člen
Pridobitev naziva psiholog
Psihologinja ali psiholog (v nadaljnjem besedilu: psiholog) po tem
zakonu je oseba, ki je z diplomo zaključila univerzitetni študij
psihologije in je pridobila strokovni naziv univerzitetni diplomirani
psiholog v Republiki Sloveniji ali ji je bil v Sloveniji na podlagi
nostrifikacije diplome priznan ta naziv.

Nosilci znanstvenih nazivov za pridobitev osnovne licence ne
potrebujejo pripravništva.

10. člen
Posebne licence
4. člen
Oblike opravljanja psihološke dejavnosti

Za opravljanje psihološke dejavnosti, ki ni zajeta v dodiplomskem
izobraževanju in s pripravništvom, ki zajema strokovno zahtevnejše oblike dela z ljudmi, mora psiholog pridobiti eno od posebnih
licenc.

Psiholog lahko opravlja psihološko dejavnost v delovnem razmerju
v javnih in zasebnih zavodih, gospodarskih družbah, v upravnih
organih ali pri drugi pravni osebi in v zasebni praksi.

Posebne licence so namenjene naslednjim dejavnostim: psihološkemu svetovanju, psihoterapevtski dejavnosti in drugim oblikam
psihološke dejavnosti.

5. člen
Uporaba besede psihologija

Psiholog z osnovno licenco lahko pridobi licenco za posebno
dejavnost, če je uspešno končal ustrezno usposabljanje v priznani

Z besedo psihologija in z njenimi izpeljankami smejo svojo
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16. člen
Pravice uporabnikov psiholoških storitev

ustanovi z ustreznim programom. Priznane so ustanove, ki jih
potrdi Zbornica psihologov na podlagi pravilnika, ki opredeljuje
postopek in merila priznavanja.

12. člen
Podelitev licence

Uporabnik psiholoških storitev ima pod enakimi pogoji in v skladu
z zakonom pravico:
izvedeti za svojo diagnozo in za obseg, način, kakovost ter
predvideno trajanje obravnavanja,
dati soglasje k uporabi izbrane psihološke metode ali postopka
na osnovi seznanitve z naravo metode ali postopka,
- odkloniti predlagane psihološke metode in postopke,
do vpogleda v dokumentacijo, ki se nanaša na njegovo
psihološko stanje,
da ne dovoli, da psiholog in psihologovi sodelavci brez njegove
pisne privolitve posredujejo podatke o njegovem psihičnem
stanju in ostalih ugotovitvah psihološkega pregleda drugim
strokovnim osebam,
da se vnaprej seznani s stroški psiholoških storitev,
do povračila škode zaradi ugotovljenega neustreznega
psihološkega obravnavanja.

Zbornica psihologov podeli psihologu ustrezno licenco iz 9., 10. in
11. člena na podlagi pogojev, določenih v internem pravilniku
zbornice, ki ga ta sprejme v soglasju s pristojnim ministrstvom.

Za otroke do 15. leta starosti in za osebe pod skrbništvom
uveljavljajo pravice iz prejšnjega odstavka njihovi starši oziroma
skrbniki, razen če psiholog oceni, da bi to škodilo pravicam otroka.

13. člen
Odvzem licenc

17. člen
Varovanje tajnosti podatkov

Psihologu se lahko odvzame licenca v naslednjih primerih:
če ravna v nasprotju z načeli stroke, ali
- če huje prekrši načela psihološkega etičnega kodeksa, ter
na podlagi določil internih pravilnikov in aktov.

Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo
podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, ter za varstvo informacijske zasebnosti posameznika se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

11. člen
Licenca za specialistično dejavnost
Psihologi z licenco se za opravljanje specialističnih nalog s
področja psiholoških dejavnosti specializirajo na ožjih strokovnih
področjih oziroma za specialne metode in postopke. Vrste, trajanje
in vsebino specializacije, postopek opravljanja specialističnega
izpita ter imenovanje izpitne komisije določi Zbornica psihologov
v sodelovanju z visokošolskimi zavodi in drugimi zavodi ter s
soglasjem pristojnega ministrstva.

Psihologi morajo varovati kot poklicno skrivnost podatke o psihičnem in zdravstvenem stanju uporabnika ter o vzrokih, okoliščinah
in posledicah tega stanja.
Podatke iz prejšnjega odstavka morajo varovati kot poklicno
skrivnost tudi osebe, ki so jim ti podatki dostopni zaradi narave
njihovega dela.

3. OPRAVLJANJE PSIHOLOŠKE DEJAVNOSTI
14. člen
Delovanje v skladu z načeli stroke
in psihološke etike

18. člen
Psihodiagnostična sredstva

Psiholog mora opravljati psihološko dejavnost v skladu z načeli
psihološke stroke in psihološke doktrine, ki zajema uporabo
strokovno preverjenih spoznanj, metod, instrumentov, tehnik,
pripomočkov in postopkov, s katerimi psihologi izvajajo psihološko
dejavnost oziroma s katerimi na najbolj gospodaren in za človeka
najmanj obremenjujoč način opravljajo delovne naloge.

Psihološke teste, vprašalnike in druge merske pripomočke s
seznama standardnih sredstev za psihološko ocenjevanje (v
nadaljevanju: psihodiagnostična sredstva) lahko uporabljajo samo
psihologi, ki so usposobljeni za njihovo uporabo.
Psihodiagnostična sredstva se morajo uporabljati v skladu s
standardi za psihološko testiranje, ki jih sprejme Zbornica.

Psiholog mora opravljati psihološko dejavnost v skladu s
kodeksom psihološke etike.
Psiholog je dolžan spremljati nova strokovna spoznanja in se
strokovno usposabljati.

Nepooblaščeno širjenje ali uporaba psihodiagnostičnih sredstev
je prepovedano.

15. člen
Odklonitev pregleda ali posamezne metode
4. ZASEBNA PSIHOLOŠKA PRAKSA
Pri izbiri teoretičnih pristopov, metod in sredstev znotraj psihološke
doktrine je psiholog avtonomen.
19. člen
Pogoji za opravljanje zasebne prakse

Psiholog lahko odkloni izvršitev storitve ali delovne naloge, če
presodi, da naročnikova zahteva ni v skladu s psihološko doktrino,
njegovo usposobljenostjo ali kodeksom psihološke etike.

Psihološko dejavnost lahko opravlja kot zasebno prakso diplo-
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mirani psiholog z licenco, ki poleg splošnih izpolnjuje še naslednje
pogoje:
da je usposobljen za opravljanje samostojnega dela v skladu
s 6. členom tega zakona,
da ni v delovnem razmerju,
da mu ni s pravnomočno sodbo sodišče prepovedalo opravljanje psihološke dejavnosti oziroma poklica,
da ima zagotovljene ustrezne prostore in opremo in če zahteva
narava dela tudi kadre,
da pridobi mnenje zbornice psihologov,
da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju kjer želi
delati.

-

Navedene pogoje ugotavlja pristojno ministrstvo, ki na podlagi
mnenja Zbornice psihologov izda odločbo za opravljanje zasebne
prakse.

5. NADZOR NAD OPRAVLJANJEM PSIHOLOŠKE
DEJAVNOSTI

-

ne začne opravljati dejavnosti v dveh letih po vpisu v register,
odjavi opravljanje dejavnosti,
umre,
mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
psihološke dejavnosti oziroma poklica,
opravlja dejavnost v nasprotju z vpisom v register,
ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti.

Psiholog, ki izpopolnjuje pogoje lahko prične z delom z dnem
izdaje odločbe o vpisu v register zasebnih psihologov.

24. člen
Upravni nadzor

Cene psiholoških storitev v zasebni praksi sprejme Zbornica
psihologov v soglasju z pristojnim ministrstvom.

Upravni nadzor nad delom psihologov izvajajo pristojna ministrstva.

20. člen
Praksa in pripravništvo

25. člen
Strokovni nadzor s svetovanjem

Psiholog, ki opravlja zasebno prakso, lahko študentom ali
psihologom omogoči opravljanje prakse oziroma pripravništva v
skladu s svojo dejavnostjo in v skladu s sprejetim programom
pripravništva.

Strokovni nadzor s svetovanjem obsega pregled izpolnjevanja
pogojev za opravljanje dejavnosti, organizacije dela psihologov,
strokovne in etične uporabe metod in postopkov ter kakovosti in
obsega opravljenih storitev. Na tej podlagi Zbornica oblikuje
strokovna priporočila za izboljšavo dela in odpravo pomanjkljivosti.

21. člen
Združevanje psihologov, ki opravljajo
zasebno prakso

Strokovni nadzor s svetovanjem nad delom fizične osebe, ki
samostojno opravlja psihološko dejavnost ali to dejavnost opravlja
pri upravnem organu, javnem zavodu, gospodarski družbi ali
drugi pravni osebi, izvaja Zbornica psihologov, na zahtevo pristojnega ministra, ali na pobudo posameznika in zainteresirane
javnosti. Strokovni nadzor s svetovanjem lahko opravlja samo
psiholog, ki ima licenco enake ali višje stopnje ustreznega področja
dela in je član Zbornice psihologov Slovenije.

Za opravljanje zahtevnejše ali obsežnejše psihološke dejavnosti
se psihologi, ki opravljajo zasebno prakso, lahko združujejo v
različne organizacijske oblike psihologov v skladu z zakonodajo.
22. člen
Register

26. člen
Poročilo

Zbornica psihologov vodi register psihologov, ki opravljajo zasebno
psihološko prakso. Register vsebuje:
osebne podatke psihologa, ki opravlja zasebno psihološko
prakso (ime in priimek, datum rojstva in stalno prebivališče),
sedež opravljanja zasebne prakse,
- stopnjo izobrazbe,
licenco,
- vrsto dejavnosti,
datum začetka opravljanja dejavnosti,
številko dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

Poročilo o strokovnem nadzoru, ki ga sprejme Zbornica psihologov
Slovenije, pošlje Zbornica fizični osebi iz prvega odstavke
prejšnjega člena, ki samostojno opravlja psihološko dejavnost,
ali upravnemu organu, javnem zavodu, gospodarski družbi ali
drugi pravni osebi, pri kateri je bil opravljen strokovni nadzor s
svetovanjem, ter pristojnemu ministrstvu.
27. člen
Ukrepi

Potrdila o vpisu oziroma o izbrisu iz registra izdaja Zbornica
psihologov Slovenije.

,

Na podlagi poročila iz prejšnjega odstavka lahko pristojni minister
odredi ustrezne ukrepe in sicer:
zahteva odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in določi rok za
njihovo odpravo,
začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivosti,
prepove organizaciji ali posamezniku opravljati psihološko
dejavnost.

23. člen
Izbris iz registra
Izbris iz registra zbornice opravi Zbornica po uradni dolžnosti, če
psiholog, ki opravlja zasebno prakso:

9

6. VARSTVO PRAVIC PSIHOLOGOV
28. člen
Pravica do ugovora
Zoper ukrep iz 27. člena tega zakona je dopustna pritožba v 15
dneh od prejema pisnega odpravka odločbe na pristojno ministrstvo.
Zoper odločitve zbornice glede podelitve in odvzema licenc je
dopustna pritožba v skladu s statutom in internimi pravilniki
zbornice.

daje mnenje o izdaji dovoljenj za opravljanje zasebne prakse,
oblikuje cene psiholoških storitev v zasebni praksi,
spremlja prodajo in uporabo psihodiagnostičnih sredstev in
sodeluje pri nadzoru teh dejavnosti,
skrbi za interese psihologov pri določanju področja njihovega
dela v primeru spora z drugimi dejavnostmi, ki posegajo na
njeno področje,
predlaga in sodeluje pri oblikovanju specialističnega izobraževanja in sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževalnega programa za psihologe,
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in s statutom
zbornice,
vodi register psihologov,
vodi register licenc.

Naloge iz 3., 4., 5., 6., 8. in 16. točke prejšnjega odstavka opravlja
Zbornica kot javna pooblastila.
32. člen
Financiranje zbornice

7. ZBORNICA PSIHOLOGOV SLOVENIJE
29. člen
Združevanje v zbornico psihologov

Delo zbornice se financira:
iz članarine in prispevkov članov,
iz državnega proračuna (sodelovanje pri strokovnih nadzorih,
pri načrtovanju in izvajanju pripravništva, sodelovanje v
komisijah za strokovne izpite, sodelovanje v komisijah za
pridobitev dovoljenja za delo, načrtovanje in spremljanje
izobraževanja in supervizije psihologov),
iz pristojbin za vpis v register, za izdajo licenc, mnenj, za
opravljanje nadzora, ki ga bo opredelila Zbornica v skladu s
splošnimi predpisi,
iz daril in volil,
iz drugih virov.

Psihologi se združujejo v Zbornico psihologov Slovenije.
Zbornica je samostojna poklicna organizacija psihologov, ki skrbi
za razvoj, strokovnost in etičnost psihološke dejavnosti.
Zbornica je pravna oseba.
Združevanje v zbornico je obvezno za tiste psihologe, ki pri
svojem delu potrebujejo licenco. Naloge zbornice, določene z
zakonom, so zavezujoče tudi za nečlane.
30. člen
Organizacija zbornice

8. KAZENSKE DOLOČBE
Organizacijo zbornice določa statut zbornice.
33. člen
31. člen
Naloge zbornice

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba ali fizična oseba:
če v pravnem prometu uporablja besedo psihologija oziroma
njene izpeljanke v nasprotju s 5. členom tega zakona,
če psihologu omejuje pravico do strokovnega izpopolnjevanja,
če psihologu naroči delo, za katero ta ni usposobljen oziroma
nima ustrezne opreme,
- ki opravlja psihološko dejavnost brez dovoljenja,
- ki ne odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v poročilu
o strokovnem nadzoru s svetovanjem (25. člen).

Zbornica opravlja naslednje naloge:
sprejema kodeks psihološke etike, preverja ravnanje psihologov in ukrepa v primerih kršitev kodeksa,
načrtuje, spremlja in nadzoruje strokovno izpopolnjevanje
svojih članov,
sodeluje s pristojnimi ministrstvi pri urejanju pripravništva,
izvajanju strokovnih izpitov in izdajanju dovoljenj za delo
psihologov,
načrtuje, spremlja in nadzoruje pripravništvo, sodeluje in
predlaga programe specializacije in druge oblike podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja svojih članov s preverjanjem usposobljenosti ter določa pogoje za imenovanje
mentorjev in jih imenuje,
imenuje supervizorje in mentorje za vsa področja dela psihologov,
načrtuje, spremlja in izvaja strokovni nadzor nad delom psihologov,
podeljuje, podaljšuje in odvzema licence,
rešuje pritožbe uporabnikov zoper opravljene storitve zasebnikov,
- sodeluje pri pripravi predpisov s področja psihološke dejavnosti,
sodeluje z drugimi strokovnimi združenji,

Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
34. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali fizična oseba:
ki ravna v nasprotju z 14., 15., 16. in 17. členom tega zakona,
- ki krši določbo o psihodiagnostičnih sredstvih (18. člen),
• ki onemogoča ali ovira strokovni nadzor s svetovanjem (25.
člen).
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Kot psihološko dejavnost zakon opredeljuje tisto dejavnost, ki se
ukvarja s človekovim vedenjem in doživljanjem in pri tem uporablja
spoznanja psihološke znanosti in sredstva psihološke stroke ter
prispeva k duševnemu zdravju in razvoju posameznika ali skupine.
Psihološko dejavnost opravljajo psihologi (2. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.

V 2. členu je podrobneje opredeljen obseg psihološke dejavnosti,
ki pomeni raziskovanje, proučevanje, napovedovanje in spreminjanje človekovega vedenja in doživljanja. Vključuje dejavnosti in
ukrepe za izboljšanje počutja, vedenja, delovanja, osebnega
ravnotežja, duševnega zdravja, medosebnih odnosov ter
življenjskega in delovnega okolja, za povečanje osebne učinkovitosti ter za preprečevanje in odpravljanje dejavnikov neprilagojenega, neučinkovitega, nezdravega in odklonskega vedenja in
doživljanja. Podrobneje so opisane dejavnosti in ukrepi, ki jih zajema
psihološka dejavnost.

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Zbornico psihologov ustanovi Vlada Republike Slovenije in iniciativni
odbor Društva psihologov Slovenije najpozneje šest mesecev po
uveljavitvi tega zakona.

Psihologinja ali psiholog (zakon tu načelno uporablja obe spolski
obliki) je po zakonu oseba, ki je strokovnjak na področju psihološke
znanosti in je temeljni del znanja pridobila z ustrezno univerzitetno
izobrazbo. To izobrazbo ima po zakonu tista oseba, ki je v Republiki
Sloveniji pridobila naziv univerzitetni diplomirani psiholog ali ji je bil
v Sloveniji na podlagi nostrifikacije diplome, pridobljene v tujini,
priznan naziv diplomirani psiholog (3. člen). V 14. členu je posebej
določeno, da mora psiholog opravljati psihološko dejavnost v
skladu z načeli psihološke stroke in psihološke doktrine, ki zajema
uporabo strokovno preverjenih spoznanj, metod, instrumentov,
tehnik, pripomočkov in postopkov, s katerimi psihologi izvajajo
psihološko dejavnost oziroma s katerimi na najbolj gospodaren in
za človeka najmanj obremenjujoč način opravljajo delovne naloge.
Ob tem mora psiholog opravljati psihološko dejavnost tudi v skladu
s kodeksom psihološke etike.

Pristojno ministrstvo izdaja soglasje za prenos posameznih javnih
pooblastil (pripravništvo, strokovni nadzor, izobraževanje in
supervizija, dovoljenja za delo itd.).
36. člen
Programe specializacije uskladijo visokošolski zavodi in Zbornica
v roku dveh let po ustanovitvi zbornice.
37. člen
Univerzitetni diplomirani psihologi, ki so opravili pripravništvo,
strokovni izpit, posebno usposabljanje ali specializacijo do uveljavitve tega zakona, lahko tri leta po uveljavitvi tega zakona obdržijo
dosedanje strokovne nazive in pridobijo ustrezne licence v skladu
s tem zakonom.

Glede na način opravljanja psihološke dejavnosti zakon razlikuje
med opravljanjem psihološke dejavnosti v zasebni praksi in
opravljanjem psihološke dejavnosti v delovnem razmerju pri
upravnem organu, javnem in zasebnem zavodu, gospodarski
družbi ali drugi pravni osebi (4. člen).

Univerzitetni diplomirani psihologi, ki so začeli opravljati pripravništvo ali specializacijo do uveljavitve tega zakona, vendar ne dlje
kot tri leta, nadaljujejo pripravništvo ali specializacijo po predpisih,
ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.

Glede uporabe besede psihologija in njenih izpeljank je določeno,
da smejo z njimi svojo dejavnost v pravnem prometu označevati
le osebe, ki v skladu s tem zakonom izpolnjujejo pogoje za
opravljanje psihološke dejavnosti.

38. člen

Drugo poglavje zakona podrobneje določa pogoje za opravljanje
psihološke dejavnosti.

Obveznost opravljanja strokovnega izpita za pridobitev osnovne
licence velja za univerzitetno diplomirane psihologe, ki bodo opravili
pripravništvo, v teku enega leta po uveljavitvi tega zakona.

Psihološko dejavnost v Republiki Sloveniji lahko samostojno
opravljajo psihologi, ki so pridobili osnovno licenco ali posebno
licenco (6. člen).

39. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Zbornica psihologov pristojnim ministrstvom predlaga v potrditev
program pripravništva in program strokovnega izpita glede na
posamezna področja dela psihologov, ureja druge zadeve v zvezi
s pripravništvom in sodeluje v komisijah pristojnih ministrstev za
opravljanje strokovnih izpitov.

OBRAZLOŽITEV

Zakon opredeljuje posebej tudi supervizorstvo. Vsak psiholog
ima možnost dobiti strokovne konzultacije in supervizijo.
Supervizorje za vsa področja psihološkega dela zagotovi Zbornica
psihologov.

Zakon v splošnih določbah (členi od 1 do 5) opredeljuje vsebino
zakona, psihološko dejavnost, pridobitev naziva psiholog, obseg
psihološke dejavnosti, delovanje v skladu z načeli stroke in
psihološko etiko, oblike opravljanja psihološke dejavnosti in
uporabo besede psihologija. Nadalje ureja izvajanje psihološke
dejavnosti v Republiki Sloveniji, organizacijo te dejavnosti in nadzor
nad njo.

V členih od 9 do 12 določa zakon različne vrste licenc za opravljanje psihološke dejavnosti, pogoje za pridobitev in ohranjanje ter
razloge za odvzem licence. Osnovno licenco (9. člen) pridobi
univerzitetni diplomirani psiholog, ki je končal pripravništvo in
opravil strokovni izpit, ki potekata na način in v skladu z enotnimi
merili, ki jih je določilo pristojno ministrstvo. Za opravljanje
psihološke dejavnosti, ki ni zajeta v dodiplomskem izobraževanju
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in s pripravništvom ter zajema strokovno zahtevnejše oblike dela
z ljudmi, mora psiholog pridobiti eno od posebnih licenc. Licenco
za posebno dejavnost lahko pridobi psiholog z osnovno licenco,
če je uspešno končal ustrezno usposabljanje v priznani ustanovi
z ustreznim programom (10. člen). Licenco za specialistično
dejavnost lahko pridobi psiholog z osnovno licenco, če je uspešno
opravil specialistični izpit. Program specializacije predlaga Zbornica
psihologov v sodelovanju z visokošolskim zavodom, ki izvajajo
specialistični študij. To pomeni, da Zbornica v programu opredeli
temeljne potrebe in načelne usmeritve specialističnega študija,
visokošolska organizacija, ki izvaja ta študij, pa na podlagi tega
programa izdela študijski načrt v skladu s pravili znanosti in stroke.
Program specializacije vsebuje specialistično praktično usposabljanje in podiplomski specialistični študij, pri čemer predpisuje
tudi trajanje in vrste specialističnega praktičnega usposabljanja,
ki se izvaja v pooblaščenih ustanovah pod vodstvom mentorja, ki
ga je potrdila Zbornica. Podiplomski specialistični študij vsebuje
tiste študijske vsebine, ki so potrebne za specialistično delo in
niso bile vsebovane v dodiplomskem študiju. Program specializacije traja najmanj tri leta. Izobraževanje v okviru programa za
pridobitev licence za posebne dejavnosti se lahko prizna kot del
izobraževanja za specializacijo, če je v skladu s programom za
specializacijo (11. člen).

Četrto poglavje predloga zakona opredeljuje dejavnost psihologa
v zasebni praksi. V 19. členu so navedeni pogoji za opravljanje
takšne prakse.

Licence podeljuje Zbornica psihologov ob predložitvi ustreznih
dokazil (12. člen). O podelitvi licence na podlagi dokazil o opravljenem izobraževanju, usposabljanju oziroma praksi v tujini odloča
Zbornica psihologov na podlagi predhodnega mnenja o ustreznosti
izobraževalnega programa, ki ga da pristojni organ univerze.

V tretjem poglavju predlog zakona vsebuje nekatere temeljne
določbe, ki zadevajo opravljanje psihološke dejavnosti (odklonitev
pregleda ali posamezne metode, pravice uporabnikov, varovanje
tajnosti podatkov in psihodiagnostična sredstva). Pri izbiri
teoretičnih pristopov, metod in sredstev znotraj psihološke doktrine
je psiholog avtonomen. Psiholog lahko odkloni storitev ali delovne
naloge, če presodi, da naročnikova zahteva ni v skladu s
psihološko doktrino ali kodeksom psihološke etike (15. člen).

V 25. členu je opredeljen strokovni nadzor. Strokovni nadzor s
svetovanjem nad delom fizične osebe, ki opravlja psihološko
dejavnost kot zasebnik ali to dejavnost opravlja pri upravnem
organu, javnem zavodu, gospodarski družbi ali drugi pravni osebi,
izvaja Zbornica v obsegu pooblastil, ki jih dobi od pristojnih
ministrstev. Strokovni nadzor s svetovanjem nad delom fizične
osebe lahko opravlja samo psiholog, ki ima licenco enake ali višje
stopnje ustreznega področja dela in je član zbornice. Strokovni
nadzor s svetovanjem se izvaja v skladu s programom, ki ga
sprejme Zbornica v skladu s pristojnim ministrstvom. Zbornica
lahko opravi strokovni nadzor s svetovanjem tudi na predlog
fizične ali pravne osebe, ki za to izkaže utemeljen interes. Poročilo
o strokovnem nadzoru s svetovanjem pošlje Zbornica fizični osebi,
ki opravlja psihološko dejavnost kot zasebnik, ali upravnemu
organu, javnem zavodu, gospodarski družbi ali drugi pravni osebi,
pri kateri je bil opravljen naveden strokovni nadzor, ter pristojnemu
ministrstvu.

V 16. členu so izrecno navedene različne pravice uporabnikov.
Gre za pomembne določbe, ki na eni strani omogočajo uporabnikom, da so ustrezno seznanjeni s potekom psiholoških storitev,
ki jih zadevajo, in z drugimi zadevami, ki so povezane s temi
storitvami. Posebej je določeno, da za otroke do 15. leta starosti in
za osebe pod skrbništvom uveljavljajo navedene pravice njihovi
starši oziroma skrbniki, razen če psiholog oceni, da bi to škodilo
pravicam otroka.

V 27. členu je določeno, da lahko na podlagi poročila o strokovnem
nadzoru, v katerem so ugotovljene večje pomanjkljivosti pri
opravljanju psihološke dejavnosti, pristojno ministrstvo odredi
ukrepe glede na področne predpise, lahko pa med ukrepe uvrsti
tudi predloge zbornice, med katerimi sta tudi ukrepa: začasna ali
trajna prepoved opravljanja psihološke dejavnosti in dodatno
strokovno izpopolnjevanje psihologa, pri katerem se ugotovi
pomanjkljiva usposobljenost.

17. člen določa, da se za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje,
posredovanje in uporabo podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov, ter za varstvo informacijske zasebnosti posameznika
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja varovanje osebnih
podatkov. Psihologi morajo kot poklicno skrivnost varovati podatke
o psihičnem in zdravstvenem stanju uporabnika ter o vzrokih,
okoliščinah in posledicah tega stanja. Takšne podatke morajo
varovati kot poklicno skrivnost tudi osebe, ki so jim ti podatki
dostopni zaradi narave njihovega dela.

Zoper ukrepe iz 27. člena (ukrepi zaradi pomanjkljivosti pri
opravljanju psihološke dejavnosti) je dopustna pritožba na
Zbornico psihologov Slovenije in pristojno ministrstvo v 15 dneh
od prejema pisnega odpravka odločbe.

18. člen določa, da lahko različna psihodiagnostična sredstva
(psihološke teste, vprašalnike in druge merske pripomočke s
seznama standardnih sredstev za psihološko ocenjevanje) uporabljajo samo psihologi, ki so usposobljeni za njihovo uporabo.
Psihodiagnostična sredstva se morajo uporabljati v skladu s
standardi za psihološko testiranje, ki jih sprejme Zbornica
psihologov. Nepooblaščeno širjenje ali uporaba psihodiagnostičnih
sredstev sta kazniva.

Sedmo poglavje obravnava predvsem združevanje psihologov
v Zbornico psihologov Slovenije. Zbornica je samostojna poklicna
organizacija psihologov, ki skrbi za razvoj, strokovnost in etičnost
psihološke dejavnosti in opravlja druge naloge v skladu s tem
zakonom. Zbornica je pravna oseba. Združevanje v zbornico je
obvezno za tiste psihologe, ki pri svojem delu potrebujejo licenco.

V 20. členu je navedeno, da lahko psiholog, ki opravlja zasebno
prakso, študentom ali psihologom omogoči opravljanje prakse
oziroma pripravništva v skladu s svojo dejavnostjo in v skladu z
merili 7. člena.
21. člen določa, da se lahko psihologi, ki opravljajo zasebno
prakso, združujejo v različne organizacijske združbe psihologov
v skladu z zakonodajo. Takšno združevanje pride v poštev v
primerih opravljanja zahtevnejše ali obsežnejše psihološke
dejavnosti.
22. člen določa, da Zbornica vodi register psihologov, ki opravljajo
zasebno psihološko prakso. V istem členu predloga so taksativno
našteti podatki, ki jih mora vsebovati register 23. člen nato določa,
da opravi izbris iz registra Zbornica po uradni dolžnosti, če psiholog
ne izpolnjuje katerega od taksativno predpisanih pogojev.
Peto poglavje predloga zakona vsebuje določbe o nadzoru nad
opravljanjem psihološke dejavnosti.

V 13. členu so navedeni razlogi za odvzem licence. O odvzemu
posebne licence odloča pristojni organ zbornice psihologov.

V šestem poglavju je urejeno varstvo pravic psihologov tako,
da je zoper odločitve zbornice glede podelitve in odvzema licenc
dopustna pritožba v skladu s statutom zbornice in internimi
pravilniki zbornice (28. člen).

Organizacijo zbornice določa statut zbornice (30. člen).
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V 31. členu so naštete naloge, ki jih opravlja Zbornica psihologov.
V okviru teh nalog, med katerimi prevladujejo tiste, ki so v
avtonomni strokovni in organizacijski pristojnosti zbornice, pa
Zbornica po dogovoru s pristojnimi ministrstvi lahko sprejme
nekatere naloge na podlagi javnih pooblastil (pri urejanju
pripravništva, izvajanju strokovnih izpitov na področju psihološke
dejavnosti in pri izvajanju strokovnega nadzora nad delom
psihologov). Poleg naštetih opravlja Zbornica tudi druge naloge v
skladu z zakonom in s statutom zbornice.

statuta najpozneje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. V
35. členu je določeno, da Zbornica prevzame dogovarjanje s
pristojnimi ministrstvi za prenos posameznih javnih pooblastil
(pripravništvo, strokovni nadzor, itd.) Programe specializacije
uskladijo visokošolske organizacije in Zbornica v roku dveh let
po ustanovitvi zbornice (36. člen).
V 37. členu je določeno, da diplomirani psihologi, ki so opravili
pripravništvo, strokovni izpit, posebno usposabljanje ali specializacijo do uveljavitve tega zakona, obdržijo dosedanje strokovne
nazive in pridobijo ustrezne licence v skladu s tem zakonom.
Univerzitetno diplomirani psihologi, ki so začeli opravljati
pripravništvo ali specializacijo do uveljavitve tega zakona,
nadaljujejo pripravništvo ali specializacijo po predpisih, ki so veljali
pred uveljavitvijo tega zakona.

32. člen določa, da se delo zbornice financira iz članarine in
prispevkov članov, iz državnega proračuna, iz pristojbin za vpis
v register, za izdajo licenc ter mnenj in za nadzor, iz daril in volil ter
iz drugih virov.
Osmo poglavje vsebuje kazenske določbe, pri čemer so za
posamezne kršitve določb zakona predvidene denarne kazni za
prekrške.

V 38. členu je določeno, da nastopi obveznost opravljanja strokovnega izpita za pridobitev osnovne licence za univerzitetno diplomirane psihologe, ki bodo opravili pripravništvo, v enem letu po
uveljavitvi tega zakona.

Kazen je zagrožena pravnim ali fizičnim osebam, poleg tega pa
tudi odgovornim osebam pravnih oseb (33. in 34. člen).

V končni določbi devetega poglavja (39. člen) je določeno, da
začne zakon veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Deveto poglavje obsega prehodne in končne določbe, v katerih
je določeno, da se Zbornica psihologov ustanovi s sprejetjem

Sklep državnega sveta o umiku predloga zakona o spremembah zakona o varstvu
potrošnikov iz zakonodajnega postopka
Oržavni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10.2001, na
podlagi 39. člena Posjovnika državnega sveta sprejel naslednji

Predlog zakona je bil objavljen
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 3/1999

SKLEP
Državni svet umika predlog zakona o spremembah zakona o
varstvu potrošnikov - prva obravnava iz zakonodajnega postopka.
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Tretja alinea 1. odstavka 23. člena zakona o ustavnem sodišču zahteva državnega sveta Ustavnemu sodišču Republike Slovenije
za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti

Odgovor državnega sveta na trditve v odgovoru Državnega zbora Republike Slovenije in
mnenju Vlade Republike Slovenije v zvezi z zahtevo državnega sveta za oceno
ustavnosti 4. in 5. odstavka tarifne številke 1,5. in 6. ostavka tarifne številke 2 ter 6.
odstavka tarifne številke 3 taksne tarife zakona o sodnih taksah
Čemu tukaj dvojna taksa? Isto velja za spore med zadružniki, ki
so po sedanjem zakonu gospodarski spori, kar pomeni zopet
plačilo dvojne takse.

Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3. 10. 2001,
sprejel naslednji odgovor na trditve, ki jih navaja odgovor
Državnega zbora Republike Slovenije in mnenje Vlade Republike
Slovenije v zahtevi državnega sveta za oceno ustavnosti 4. in 5.
odstavka tarifne številke 1, 5. in 6. odstavka tarifne številke 2 ter
6. odstavka tarifne številke 3 taksne tarife zakona o sodnih taksah:

Po drugi strani pa niso gospodarski spori (člen 482/2 ZPP) spori
o stvarnih pravicah na nepremičninah in premičninah. Kreditna
pogodba, ki jo da banka gospodarski družbi, je vsekakor
gospodarski spor. Ko se bo to posojilo realiziralo s hipoteko, pa to
ne bo več gospodarski spor.

Vlada Republike Slovenije v svojem pojasnilu z dne 28. 12. 2000
pojasnjuje, da je namen sodnih taks, da stranke delno krijejo
stroške, ki nastanejo z delom sodišč.

Ne vzdrži utemeljitev, da se je pripad novih gospodarskih zadev
konstantno in enormno povečeval in da je zato novela zakona o
sodnih taksah zavrla pripad zadev. To je netočno in neutemeljeno.

To je sicer res, vendar je nedopustno, da se v isti stvari obračunavajo različne takse. Denarna terjatev med dvema zasebnikoma,
npr. posojilo, temelji na isti dejanski in pravni podlagi, kot če en
gospodarski subjekt posodi denar drugemu. Lahko bi trdili celo
nasprotno. Gospodarske pogodbe med gospodarskimi subjekti
so dokumentirane. Družbe imajo finančne in druge strokovne
službe. Zato je dokazovanje z dokumenti veliko lažje, hitrejše in
kvalitetnejše kot izvajanje z drugimi dokazi, kot na primer s pričami,
ogledi, izvedenci ipd.

Sodni spori so se začeli povečevati ravno zaradi določene krize
vrednot in nedejavnosti sodišč in popolnega zanemarjanja izvršb,
kar je naloga sodišč. Danes se je razpaslo pravilo, da se terjatve
ne plačajo, saj itak sodni postopek ne bo rešil ničesar. Sodni
postopki so pisani ali pa so vodeni tako, da dolžnika favorizirajo.
Plačilo dvojnih taks prizadene ravno upnike, ki ne morejo izterjati
zapadlih terjatev, saj jih obremenjujejo še dvojne takse.

Zakon o pravdnem postopku ravno zaradi tega dopušča, da lahko
sodišče izda odločbo o sporu tudi brez razpisa obravnave (člen
488 ZPP).

Trditev, da je plačilo takse le začasno, bi veljala samo na prv>
pogled. Kaj pomaga plačevanje dvojnih taks, če se postopek
zaradi nedelavnosti sodišča zavleče toliko časa, da že nastopi
stečaj dolžnika in upnik ne dobi ničesar. Po drugi strani pa lahko
tudi upnik zaide v stečaj, ker mora plačevati dvojne takse, doseči
pa ne more ničesar.

Za premoženjske spore so pristojna ista sodišča, to se pravi
redna sodišča. Sodišča odločajo po istem postopku, to je zakonu
o pravdnem postopku. Za gospodarske spore ni posebnih zahtev,
razen nekaj členov, ki ravno omogočajo hitrejše in s tem cenejše
odločanje. Nobene potrebe ni po plačilu dvojne takse.
Vsebina pojma gospodarski spor se s sedanjo zakonodajo zelo
širi. Tako veljajo pravila v gospodarskih sporih tudi za spore, v
katerih je stranka država ali občina. Pri tem se mora pripomniti, da
država ali občina ne plača sodnih taks, druga stranka pa mora
plačati takso v dvojnem znesku. Gospodarski spor je tudi, kadar
je vsaka od strank zavod. Zavodi so večinoma neprofitni (vrtci,
šole, muzeji), že tako vezani na proračun in „na kratko z denarjem".

Zahteva državnega sveta za začetek
postopka za oceno ustavnosti je
objavljena v Poročevalcu državnega
sveta, št. 8/2000
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86. člen Poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema
sklepe iz svoje pristojnosti

Sklep državnega sveta ob obravnavi predloga Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije
SKLEP

Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, ob
obravnavi predloga Poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije, le-ta je uvrščen na 8. sejo državnega zbora, ki je v
teku, znova preučil tudi pripombe in predloge, ki jih je državni svet
že posredoval državnemu zboru tako glede veljavnega
poslovnika kot tudi za sprejem novega poslovnika državnega
zbora, ter na podlagi prvega in drugega odstavka 86. člena
Poslovnika državnega sveta sprejel naslednji

Po sprejetju in z uveljavitvijo poslovnika državnega zbora bo
državni svet znova preučil tiste določbe poslovnika, ki opredeljujejo
in določajo odnos državnega zbora do državnega sveta in
državnemu zboru, če bo to potrebno, predlagal ustrezne spremembe oziroma dopolnitve.

Resolucija Državnega sveta Republike Slovenije ob terorističnih napadih na ZDA
Državni svet Republike Slovenije je na podlagi 86. člena Poslovnika
državnega sveta na 67. seji, dne 3. 10. 2001, sprejel

Utemeljitev
Državni svet Republike Slovenije je prepričan, da je izraz obžalovanja za žrtve, solidarnost in podpora sorodnikom in napadeni
državi civilizacijska gesta, ki jo je državni svet dolžan storiti.
Teroristični napadi v ZDA so bili tragičen dogodek, ki bo imel
daljnosežne posledice. Začetek tretjega tisočletja bo zaznamoval
spopad demokratičnega sveta z mednarodnim terorizmom, v
katerem tudi Slovenija ne sme stati ob strani. Da bi bilo
izkoreninjenje mednarodnega terorizma učinkovito, ne zadošča
odstraniti le njegove pojavne oblike, ampak bo potrebno tudi
odpraviti vzroke za njegov nastanek. Tako obsežno nalogo lahko
uspešno opravi le skupnost demokratičnih držav, pri čemer pa
bo potrebno veliko previdnosti, da se v imenu večje učinkovitosti
mednarodne skupnosti ne bi trajno znižali že doseženi standardi
spoštovanja človekovih pravic in svoboščin.

Resolucijo Državnega sveta Republike Slovenije ob
terorističnih napadih na ZDA
Državni svet Republike Slovenije globoko obžaluje nedolžne žrtve
terorističnih napadov v Združenih državah Amerike in izraža
iskreno sožalje ter solidarnost sorodnikom žrtev in celotnemu
ameriškemu narodu.
Državni svet Republike Slovenije izraža vso podporo prizadevanjem demokratičnih držav, da se terorizem izkorenini v vseh
njegovih oblikah in se začno odpravljati vzroki, zaradi katerih
terorizem nastaja. Mednarodni terorizem je zlo, s katerim se mora
organizirano in premišljeno spopasti mednarodna skupnost
demokratičnih držav. Državni svet Republike Slovenije zato
podpira Vlado Republike Slovenije, da sprejme ukrepe, na osnovi
katerih bo tudi Slovenija prevzela aktivno vlogo v tem procesu.

V tem procesu mora tudi Slovenija prevzeti aktivno vlogo in
odgovornost.
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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 vprašanj državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med.,
v zvezi z izvajanjem 32. člena zakona o gimnazijah in 59. člena zakona o poklicnem in
strokovnem izobraževanju
Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3. 10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanji državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med., v
zvezi z izvajanjem 32. člena zakona o gimnazijah in 59. člena
zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki določata,
da mora gimnazija oziroma šola za vse dijake organizirati vsaj en
obrok hrane dnevno, ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Slovenija, članica Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in
Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO), je med podpisnicami
..Svetovne deklaracije o prehrani". Na Svetovni konferenci o
prehrani leta 1992 v Rimu se je namreč 278 držav zavezalo, da
bodo v najkrajšem času oblikovale in sprejele program nacionalne
prehranske politike. Po šestih letih od podpisa »Deklaracije" je
Slovenija ena redkih držav, ki so brez lastne prehranske politike
in nacionalnega programa za prehrano.

SKLEP

Države podpisnice so se strinjale, da je razvoj prehranske politike
domena države in naj bi bila plod tesnega sodelovanja ustreznih
ministrstev (za zdravje, za delo, kmetijstvo, šolstvo, finance,
).
Ker na prehranske navade ljudi in z njimi povezane zdravstvene
probleme vplivajo tudi kulturne, etnične in socialno gospodarske
razmere posameznega naroda, mora vsaka država sprejeti svoj
program prehranske politike. Zajema programe in dejavnosti
države na nacionalnem nivoju, ki zagotavljajo prehransko izobraženim in osveščenim ljudem dostop do zdrave prehrane, ki mora
biti cenejša od nezdrave. To seveda zahteva številne spremembe
v politiki pridelave, predelave hrane, finančni politiki, programih
izobraževanja v šolah, obveščanja in izobraževanja odraslih,
ponudbe prehrane v šolah, obratih množične prehrane.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji državnega
svetnika Bojana Korošca, dr. med. in predlaga Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve in Ministrstvu za zdravje, da vprašanji preučijo in nanju
odgovorijo.
Vprašanji državnega svetnika Bojana Korošca, dr. med., se
glasita:
1. Zakaj se ne izvajata 32. člen zakona o gimnazijah in 59. člen
zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju, ki določata,
da mora gimnazija oziroma šola za vse dijake organizirati
vsaj en obrok hrane dnevno oziroma zakaj so srednješolci
diskriminirani pri prehrani v odnosu do osnovnošolcev in
študentov?

Preventiva in izvajanje prehranske politike na nivoju države se
izplača in to dokazujejo pozitivne izkušnje iz različnih delov sveta
(kot primer naj navedem finski projekt Severna Karelija).
Vprašanje prehrane je vsaj deloma rešeno za učence v osnovnem
šolstvu in za študente na obeh univerzah, zato je toliko bolj
nerazumljivo, da smo izpustili reševaje problema prehrane za
šolajočo se mladino med 14. in 18. letom.

2. Kakšen delež predstavljajo subvencije v celotni prehrani
osnovnošolcev, dijakov in študentov?

Glede na to, da gre pri mojem vprašanju za populacijo mladih v
srednjih šolah, ki se telesno in čustveno še razvijajo, je pravilna
prehrana za razvoj človeka še kako pomembna. Predlagam, da
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport v sodelovanju z drugimi
odgovornimi ministrstvi preuči moje vprašanje in prične v srednjih
šolah subvencionirati in organizirati prehrano dijakinj in dijakov.

Obrazložitev
Poznano je, da je hrana temelj zdravega življenja. Infiltrira se v
vsako celico, vpliva na sleherno življenjsko funkcijo, tako telesno
kot duševno reakcijo. Pravilna prehrana, povezana z naravnim
načinom življenja, samodejno vodi k zdravemu življenju. Prehrambene kombinacije so visoka znanost in tudi umetnost kombiniranja
in izbiranja jedil (beljakovine, ogljikovi hidrati, maščobe, zelenjava,
sadje) in v rasti mladostnice in mladostnika je še kako pomembna.
S študijo prehrambenih navad odraslih Slovencev, ki jo je opravila
dr. Verena Koch s pedagoške fakultete leta 1998, smo prvič dobili
dragocene podatke o prehranskih navadah Slovencev. Podatki
kažejo, da so slabe, celo slabše kot. prehranske navade iz leta
1991 (CIND11990/91). Slovenci se nezdravo prehranjujemo. Naša
prehrana ima po sestavi, načinu priprave hrane in ritmu prehranjevanja (pogostost dnevno zaužitih obrokov) značilnosti nezdrave
prehrane, ki pospešuje nastanek in razvoj kroničnih bolezni.

Državni svet predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport,
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvu za
zdravje, da vprašanji preučijo in v skladu s 96. členom Poslovnika
državnega sveta v roku 30 dni nanju odgovorijo.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
glede privatizacije Ekonomskega inštituta Pravne fakultete v Ljubljani
1. Po katerem veljavnem zakonu se je lahko inštitut, ki je bil del
Univerze, privatiziral?
2. Ali se lahko privatizirajo tudi drugi inštituti, ki so bili ustanovljeni
ali so delovali v okviru Univerze?
3. Ali se inštitut, ki je v privatni lasti, na svojih javnih dokumentih
lahko še vedno poimenuje kot Ekonomski inštitut Pravne
fakultete?
4. Če to poimenovanje uporablja v soglasju z vodstvom Pravne
fakultete in Senata Univerze v Ljubljani, prosim za pouk, v
skladu s katerim veljavnim zakonom so bila dana soglasja in
ali je ministrstvo ta soglasja potrdilo.

Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašan|a državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca
glede privatizacije Ekonomskega inštituta Pravne fakultete v
Ljubljani ter na podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o
državnem svetu sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega
svetnika prof. dr. Franca Vodopivca in predlaga Ministrstvu za
šolstvo, znanost in šport, da vprašanja preuči in nanje odgovori.
Vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca se
glasijo:

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

Iz dnevnikov sem izvedel, da je Ekonomski inštitut Pravne fakultete
v Ljubljani postal lastnina zaposlenih. V zvezi s tem postavljam
Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport naslednja vprašanja:

Sklep državnega sveta ob obravani vprašanja državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna
v zvezi z zagotovitvijo sredstev za odpravo nezavarovanih cestnih prehodov preko
železniških prog
Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna v
zvezi z zagotovitvijo potrebnih sredstev, da se bodo odpravili
nezavarovani cestni prehodi preko železniških prog, ter na podlagi
prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel
naslednji

na nacionalni televiziji pojasnjeval težave glede odpravljanja
obravnavanih kritičnih točk, predvsem pa se je vse vrtelo okoli
zagotavljanja denarja za to, da bi se na nezavarovanih cestnih
prehodih preko železniških prog tako imenovani Andrejevi križi
zamenjali s svetlobno signalizacijo ali drugimi ustreznimi sredstvi.
Pogovor z voditeljico TV dnevnika se je končal z ugotovitvijo, da
iz proračuna ni dovolj denarja.

SKLEP
Prvi tragični primer potrjuje, da Andrejevi križi ne obstajajo zgolj
na cestnih križanjih s stranskimi železniškimi programi, kot je
napr. tista, ki vodi skozi Šmarje pri Jelšah, temveč tudi na
magistralnih. Takšna je zaradi novega pomena tudi proga iz
Ormoža do državne meje v Hodošu, po kateri od letos obratuje
še mednarodni vlak Budimpešta-Benetke.

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna in predlaga Ministrstvu za
promet in Ministrstvu za finance, da vprašanje preučita in nanj
odgovorita.
Vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimira Koruna se glasi:

Slovenske železnice se z opredeljenim vprašanjem ukvarjajo
vseskozi. Z njim se je ukvarjala tudi njena predhodnica - JŽ - že
v prejšnjem družbenopolitičnem sistemu. Spominjam se žoične
polemike izpred dvajsetih let, ko so železnice pripravile program
ukinjanja mnogih kritičnih nezavarovanih prehodov. Žolčnost
polemike je imela v glavnem za posledico, da so v prenekateri
krajevni skupnosti ali občini stvar spolitizirali do konca in je potem
ostalo skoraj vse pri starem: Andrejevi križi so ostali, s tem pa
tudi nezavarovani prehodi, saj se občestvo ni želelo zadovoljiti s
tem, da bi morali železniške proge prečkati na bolj oddaljenih
posamičnih mestih, za ustrezno zavarovanje teh prehodov pa
tedaj ni bilo denarja.

Kdaj bodo v proračunu zagotovljena potrebna sredstva, da se
bodo odpravili nezavarovani cestni prehodi preko železniških
prog?
Obrazložitev
Zadnji smrtni primeri prečkanj železniških prog, kot sta bila v
soboto, 11. avgusta 2001, na progi Ormož-Hodoš v kraju Grlava
(tri osebe mrtve) in v sredo, 15. avgusta 2001, pri Šmarju pri
Jelšah (ena oseba mrtva), je v javnosti ponovno sprožilo vprašanje, kdaj bodo pristojni organi oziroma država postorili vse
potrebno, da do takšnih tragičnih dogodkov ne bo več prihajalo.

Da obstaja križ glede zagotavljanja potrebnega denarja, da bi se
Andrejevi križi zamenjali s čim bolj sodobnim in varnim, potrjuje
tudi dejstvo, da ta problem ni nič manjši sedaj, v drugačnih
družbenopolitičnih razmerah. Po mojem globokem prepričanju pa

Predstavnik Slovenskih železnic je po prvem tragičnem dogodku
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in utemeljenost razloga opisane nabave, saj gre za banalnost, ki
do sedaj zadnjih deset let nikogar ni motila. Lahko da je razlog
sploh kje drugje, mogoče v zvezi s hotenji glede vključevanja v
NATO in smo štiristo milijonov plačali po volji nekoga tretjega.

ni križ v pomanjkanju denarja, ker ta je, temveč v pomanjkanju
prave volje, da se stanje sanira in zagotovi večja varnost.
Že omenjeni pogovor na televiziji z odgovornim predstavnikom
Slovenskih železnic je potrdil predhodno navedeno in pa dejstvo,
da je proračun za to področje v lanskem letu zagotovil zgolj 75
mio SIT.

Ob koncu, vendar ne nazadnje, se mi vsiljuje, žal cinično,
podvprašanje, ali imajo morda zgolj z Andrejevimi križi označeni
cestni prehodi določeno ceno, izraženo v človeških življenjih. Ko
se je lani zgodil podoben tragični primer na cestnem prehodu
savinjske železnice pri Šempetru v Savinjski dolini, so se zelo
hitro našla sredstva za to, da je ta prehod sedaj ustrezno tehnično
in varnostno urejen oziroma zavarovan. Ali bo v Grlavi in/oziroma
v Šmarju pri Jelšah tudi tako?

Glede že tako obrabljene floskule, da ni denarja, mislim, da davkoplačevalci ne verjamemo več, še posebej ko nas centralna
državna izvršilna oblast stalno, skoraj vsakodnevno prepričuje
prav o nasprotnem. Še v istem tednu oziroma med tragičnima
dogodkoma smo iz dnevnega časopisja izvedeli, da je državni
proračun namenil 400 mio SIT za nabavo novih pištol vrste Beretta
9 mm. Osnovna utemeljitev za to potezo je odpravljanje nevšečnosti, ki obstaja zaradi zagotavljanja streliva za sedaj različne
kalibre pištol, od 7,62 in 7,65 do 8 ter 9 milimetrov, s katerimi
razpolaga slovenska vojska.
Nisem prepričan, da bo zaradi nabave navedenih pištol poenotenega kalibra kaj povečana borbena sposobnost naših oboroženih
sil, tudi ne osebna varnost častnikov, podčastnikov in drugih, ki
bodo nove pištole uporabljali. Sicer pa si dovolim dvom v navedbo

Državni svet predlaga Ministrstvu za promet in Ministrstvu za
finance, da vprašanje preučita in v skladu s 96. členom Poslovnika
državnega sveta v roku 30 dni nanj odgovorita.

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi z
uvedbo kategorij »nosilni" in „nenosilni" pc klici za zaposlene v kulturi
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi uvedbo
kategorij nosilni in nenosilni poklici za zaposlene v kulturi ter na
podlagi prvega odstavka 56. člena zakona o državnem svetu
sprejel naslednji

Znano je, da v javnem sektorju plače niso usklajene, zaradi česar
prihaja do neprestanih trenj in nedosledne plačne politike, kar
povzroča stihijsko popravljanje plač. Takšna politika pa onemogoča
sistemsko ureditev plač za vsa področja javnega sektorja. Priče
smo ..popravljanja" enkrat na področju zdravstva, drugič šolstva,
tretjič kulture, ne dočakamo pa dokončne ureditve, ki bi vnesla
na to področje red in omogočila racionalnejše gospodarjenje. Pri
zadnjih pogajanjih za dopolnitev kolektivne pogodbe za kulturne
dejavnosti se je pokazalo, da je razdelitev zaposlenih na nosilne
in nenosilne poklice znotraj tega področja ustvarila razlike zaradi
nesistemskega določanja plač. Plače nenosilnih poklicev naj ne
bi zaostajale za drugimi področji, zaradi česar se jim bodo plače
povišale po drugačnem sistemu kot nosilnim poklicem. Takšen
tretma pa ne vnaša samo nerazpoloženja med zaposlene, marveč
bo imel tudi v bodoče za posledico neurejenost na občutljivem
področju politike plač.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Poldeta Bibiča in predlaga Ministrstvu za kulturo, da
vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Poldeta Bibiča se glasi:
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije vprašujem, s kakšnim
namenom je uvedla za zaposlene v kulturi kategoriji nosilni in
nenosilni poklici - kakšna naj bi bila praktična uporabnost takšne
razdelitve, ki vsaj na področju plač povzroča nejasnosti in
onemogoča sistemsko rešitev pri določanju plač zaposlenih v
kulturi. Katere poklice je ministrstvo opredelilo za nosilne in katere
za nenosilne?

Državni svet predlaga Ministrstvu za kulturo, da vprašanje preuči
in v skladu s 96. členom Poslovnika državnega sveta roku 30 dni
nanj odgovori.
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Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa glede
vsebine pisma predsednika Vlade Republike Slovenije predsedniku ZDA ob
terorističnih napadih na ZDA
Obrazložitev

Državni svet Republike Slovenije je na 67. seji, dne 3.10. 2001, v
skladu z 41. členom Poslovnika državnega sveta obravnaval
vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa glede vsebine
pisma predsednika Vlade Republike Slovenije predsedniku ZDA
ob terorističnih napadih na ZDA ter na podlagi prvega odstavka
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji

Državni svetniki nismo bili seznanjeni s celotno vsebino pisma, ki
ga je predsedniku ZDA poslal predsednik Vlade Republike
Slovenije. Po javnosti dostopnih informacijah naj bi bila dana v tem
pismu zagotovila o sodelovanju Republike Slovenije v
protiteroristični koaliciji. Ker gre za pomemben dokument, Vas
prosim, da državne svetnike in celotno javnost seznanite z njegovo
celotno vsebino. Če je dokument zaupne narave, Vas prosim, da
omogočite državnim svetnikom vpogled v to pismo skladno z
določili predpisov, ki urejajo ravnanje z dokumenti zaupne narave.

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega
svetnika Branka Grimsa in predlaga predsedniku Vlade Republike
Slovenije, da vprašanje preuči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi:

Državni svet Republike Slovenije predlaga predsedniku Vlade
Republike Slovenije, da vprašanje preuči in v skladu s 96. členom
Poslovnika državnega sveta v roku 30 dni nanj odgovori.

Kakšna je vsebina pisma predsednika Vlade Republike Slovenije
predsedniku ZDA gospodu Bushu ob terorističnih napadih na
ZDA?

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA FINANCE
na vprašanje državnega svetnika prof. dr. Vladimirja Koruna o gospodarnosti pri
zagotavljanju objektov za potrebe diplomatsko konzularnih predstavništev
V zvezi z vašim vprašanjem o gospodarnosti zagotavljanja
prostorov za delovanje diplomatsko konzularnih predstavništev
Republike Slovenije v tujini z najemom le-teh vam sporočamo, da
se Ministrstvo za finance načeloma strinja z vašo ugotovitvijo, da
je na daljši rok najem poslovnih prostorov dražji od nakupa.
Poudariti pa je potrebno, da po osamosvojitvi Slovenije ni bilo
mogoče v okviru proračunskih sredstev zagotoviti sredstev za
nakup, opremo in vzdrževanje vseh potrebnih prostorov na
različnih lokacijah v tujini, kjer se nahajajo diplomatsko konzularna
predstavništva. Hkrati se je število le-teh iz leta v leto povečevalo.
V letu 2000 jih je bilo že 46, tako da se je razkorak med potrebnimi
sredstvi in možnostmi proračuna povečeval. Zato je prehod od
najetja k nakupu prostorov postopen, skladno z možnostmi
proračuna. V okviru v proračunu določenih sredstev za nakup
prostorov določi prioritetne nakupe vlada na predlog Ministrstva
za zunanje zadeve. Enako velja za nakupe poslovnih prostorov
za delovanje proračunskih uporabnikov v Sloveniji.

Za podrobnejšo obrazložitev kriterijev, ki se upoštevajo pri izbiri
lokacije, cene in drugih pogojev za nakup prostorov v tujini ter
višino sredstev, ki bi bila potrebna, če bi naenkrat kupili vse
potrebne oziroma obstoječe kapacitete v tujini, pa se prosimo
obrnite na Ministrstvo za zunanje zadeve oziroma na Servis
skupnih služb za oceno potrebne višine sredstev za nakup
poslovnih prostorov za delovanje proračunskih uporabnikov v
Sloveniji, ki imajo trenutno prostore v najemu.

Dodatno vprašanje državnega svetnika
prof. dr. Vladimirja Koruna je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta, št. 6/2001
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svetnik in predsednik Komisije državnega sveta za družbene dejavnosti dr. Zoltan
Jan je 6. junija 2001 organiziral javno predstavitev mnenj o delovnem gradivu
PREDLOGA ZAKONA O PSIHOLOŠKI DEJAVNOSTI

prostora in v okviru katerega so potekale v zadnjih dveh letih
številne aktivnosti. Tudi on je znova poudaril, da poteka projekt
priprave predloga zakona o psihološki dejavnosti že dobrih deset
let. Med psihologi, ki so pomembno prispevali k temu, da je ideja
nastala, se razvijala in da nikoli ni čisto zamrla, je posebej omenil
Polono Matjan in dr. Janeza Mlakarja, iz obdobja zadnjih dveh let,
ko je oblikovanje zakona prešlo v intenzivno fazo, pa tudi dr.
Zoltana Jana in mag. Agato Zupančič.

Dr. Zoltan Jan je na začetku pozdravil navzoče, med njimi še
posebej predstavnike ministrstev, ki so zainteresirana za ureditev
tega področja, in kolege državne svetnike.
Javna predstavitev delovnega gradiva predloga zakona o psihološki dejavnosti je nadaljevanje že ustaljene prakse javnih razprav,
posvetovanj in predavanj, s katerimi Državni svet Republike
Slovenije aktivno spremlja razvoj naše družbe na gospodarskem,
kulturnem, političnem, zdravstvenem in socialnem področju ter si
prizadeva za njihovo celovito ureditev. Takšnih posvetov je vsako
leto več kot šestdeset, v njih pa prihajajo do izraza tudi interesi
civilne družbe, je dejal dr. Jan.

Izrazil je prepričanje, da bo tudi ta predstavitev mnenj o besedilu
zakona pomembno prispevala k njegovi vsebini. Pri tem pa se je
treba zavedati, je dejal, da so kompromisi nujni in da je in mora
ostati strpnost do različnosti mnenj temeljni čredo društva.

V zakonu o psihološki dejavnosti, je poudaril, se združujejo cilji
strokovne javnosti in stroke, ki želi urediti področje pregledno in
ga narediti čim bolj učinkovito. Zakon pa predvideva tudi zaščito
uporabnikov, torej tistih, ki jim je namenjen. Interese obeh strani je
potrebno uskladiti.

Povzetek predstavitve delovnega
gradiva predloga zakona

Prizadevanja Društva psihologov Slovenije z utemeljitvijo potrebe
po zakonu o psihološki dejavnosti segajo že v leto 1991. Do
osnovnega besedila zakona se je opredelila tudi takratna vlada
Republike Slovenije, potem so zaradi različnih okoliščin ta prizadevanja nekoliko zastala, nastala pa je tudi cela vrsta sprememb: na področju zakonodaje smo dobili zakon o zdravstveni
dejavnosti; ministrstvo za zdravstvo je imenovalo razširjen
strokovni kolegij za klinično psihologijo; šolska zakonodaja je
opredelila delo šolskega psihologa in postavila vrsto drugih okvirov;
na področju socialnega varstva je bil del pooblastil predan
ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve itd. Ostala pa je
še vrsta nerešenih vprašanj in zdi se, je dejal, da je krovni zakon,
ki bi združeval vse te resorje, pomemben. Od novembra leta
2000 so potekala usklajevanja besedila zakona na številnih
srečanjih, gradivo pa je bilo predstavljeno tudi vsem trem zainteresiranim ministrstvom - ministrstvu za šolstvo in šport, ministrstvu
za zdravje in ministrstvu za delo, dolžino in socialne zadeve.

Mag. Agata Zupančič je najprej predstavila Društvo psihologov
Slovenije, ki je prostovoljno strokovno združenje psihologov
Slovenije in združuje člane s področja šolstva, gospodarstva,
zdravstva, zaposlovanja, socialnega varstva, raziskovalnega dela
in psihologe, ki delajo v državni upravi. Društvo vse od svojega
nastanka predstavlja in zastopa poklic psihologa, poklicne
interese svojih članov in si prizadeva tako za urejanje poklicnega
položaja psihologov kot tudi za pravne vidike njihovega delovanja.
V prvi javni razpravi o tezah za pripravo zakona o psihološki
dejavnosti leta 1991, je nadaljevala, so bila podana poročila o
stanju psihološke prakse, utemeljene so bile potrebe po takem
zakonu, pripravljena je bila tudi ocena stanja n^ področju
psihologije dela, socialnega varstva, vzgoje, izobraževanja,
psihologije športa in klinične psihologije. Društvo psihologov je
imenovalo tudi strokovni svet, v katerega so bili vključeni
strokovnjaki iz različnih področij in tudi predstavniki oddelka za
psihologijo Univerze v Ljubljani. Pripravljen je bil pregled zakonskih
ureditev psihološke dejavnosti v evropskih državah, na osnovi
katerega je bilo ugotovljeno, da je potrebno zakonsko ureditev
psihološke dejavnosti prilagoditi evropskim standardom v skladu
s kriteriji evropskih združenj, v katera so vključeni slovenski
psihologi oziroma njihovo društvo. Predlog zakona je bil v naslednjih
letih dodelan na osnovi pripomb in razprav v okviru sekcij društva
in s predstavniki ministrstev, v tistem obdobju predvsem ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. V okviru tega ministrstva
je bila oblikovana delovna skupina iz vrst psihologov in tudi nekaj
pravnih strokovnjakov. •

Namen pričujočega posveta naj bi bil zbrati še dodatna mnenja in
predloge zainteresiranih, ki jih bo pregledala posebna komisija in
potem pripravila dopolnjeno besedilo predloga zakona, je dejal. To
besedilo bo obravnavala komisija za družbene dejavnosti in
oblikovala dokončno besedilo, ki bo - po predhodnem mnenju
vlade, mnenju sekretariata za zakonodajo in še nekaterih drugih
postopkih, določenih za zakonodajno proceduro - predloženo v
obravnavo na plenarno zasedanje državnega sveta, kjer so
možne tudi dopolnitve in amandmaji.
Dr. Zoltan Jan je nato predal besedo dr. Velku S. Rusu.

V letih 1992 in 1993 je ta delovna skupina pripravila oceno stanja
in opredelila razloge za izdajo zakona. Leto 1994 je bilo v znamenju
zbiranja pripomb na osnutek zakona, ki so jih posredovale vse
sekcije v okviru društva psihologov, oddelek za psihologijo na
Filozofski fakulteti in strokovni svet društva. Na občnem zboru je

Dr. Velko S. Rus, predsednik Društva psihologov Slovenije,
je pozdravil navzoče v imenu društva, ki predstavlja enega pomembnih potencialov slovenskega duhovnega in socialnega
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bilo potem sklenjeno, da se vse pripombe upoštevajo pri pripravi
predloga in istega leta je bila na Filozofski fakulteti organizirana
javna razprava.
Leto 1995 je prineslo dodelavo delovnega gradiva predloga zakona.
Po obravnavi vseh pripomb je bil oblikovan in usklajen predlog
zakona. Leta 1996 je bil predlog zakona posredovan državnemu
zboru in istega leta je tudi vlada Republike Slovenije podala mnenje
k predlogu zakona v okviru prve obravnave.
Leta 1998 so predlog zakona preučevala posamezna ministrstva,
pristojna za resorje, v katerih se opravlja psihološka dejavnost.
To so bila takrat ministrstvo za zdravstvo, ministrstvo za šolstvo
in šport in ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Aprila
leta 1999 je bil predlog usklajen z dopolnili in pripombami ministrstev
in vlade Republike Slovenije, v letih 1999 in 2000 pa se je
nadaljevalo iskanje potencialnih predlagateljev predloga zakona
v zakonodajni postopek, za kar obstaja več načinov. Zakon lahko
predlaga vlada, lahko tudi vsak poslanec ob podpori poslanske
skupine, zakon pa lahko predloži tudi 1000 volivcev.
Konec leta 2000 je državni svetnik dr. Zoltan Jan izrazil interes
podpreti predlog zakona in ga posredovati v zakonodajni
postopek. V pristojnosti državnega sveta je namreč po ustavi tudi
zakonodajna iniciativa, kar pomeni, da sme predlagati državnemu
zboru sprejem posameznih zakonov. Skupina za oblikovanje,
usklajevanje priprav in dejavnosti v zvezi s predlogom tega zakona
se je na številnih delovnih srečanjih sestajala z dr. Zoltanom Janom
od konca leta 2000 in tako tudi pripravila ta posvet. V okviru
svojega dela je skupina dopolnila in upoštevalo pripombe članstva,
predlog zakona pa je bil tudi objavljen konec 1999 in v aprilu 2001
v internem glasilu društva. V tem času je bila obnovljena ocena
stanja, kajti v letih od začetka priprav osnutka zakona so se
razmere spremenile. Ocena je bila ažurirana v sodelovanju in s
pomočjo sekcij društva psihologov.
V sedanjem predlogu so upoštevane tudi pripombe strokovne
službe državnega sveta, v pripravah na posvet so potekali
pogovori za podporo s posameznimi ministrstvi, zelo pomemben
cilj tega prizadevanja pa je tudi obveščenost javnosti o delu,
dosežkih in možnostih psihologije.
Kljub izjemni razvejanosti psihološke dejavnosti ostaja osnovni
namen zakona enotna in celovita zakonska ureditev pogojev za
opravljanje psihološke dejavnosti, je nadaljevala. Vsebina in način
dela psihologov sta urejena le na posameznih področjih. Ob tem
se postavljajo številna vprašanja: ali in kako to pomanjkanje
zakonske ureditve vpliva na raven strokovnosti in etičnosti psihološkega dela, kakšen je zaradi tega poklicni položaj psihologa,
kako je z urejenostjo pogojev za opravljanje posameznih vrst
psihološke dejavnosti, ali so zaščitene pravice uporabnikov
psiholoških storitev, ali je dostopnost psiholoških storitev za vse
uporabnike enaka, kaj to pomeni tudi za uresničevanje temeljnih
svoboščin in pravic človeka v razvoju in kakovosti življenja
posameznika itd.
Zakon v splošnih določbah opredeljuje vsebino, poklic, naziv
psihologa, oblike opravljanja psihološke dejavnosti, uporabo
besede "psihologija" in njenih izpeljank. V poglavju "Pogoji za
opravljanje psihološke dejavnosti" določa pogoje za strokovno
samostojnost in opredeljuje licenčne zahteve, ki naj bi pomenile
zagotovilo, da ima psiholog ustrezna strokovna in poklicna znanja.
Pri opravljanju psihološke dejavnosti skuša postavljati na
zakonsko raven delovanje v skladu z načeli stroke in psihološke
etike; o tem govorijo na primer členi o varovanju tajnosti podatkov,
o odklonitvi uporabe ustrezne metode itd. Zakon med drugim
opredeljuje tudi dejavnost psihologov v zasebni praksi in nadzor
nad opravljanjem te dejavnosti, s čimer bi bil dopolnjen že
vzpostavljen nadzor na posameznih področjih. Predlog zakona

predvideva tudi ustanovitev strokovne organizacije - zbornice
psihologov Slovenije, katere naloga bi bila spodbujanje, in nadzor
strokovnega usposabljanja in delovanja psihologov, razreševanje
strokovnih in poklicnih sporov, usklajevanje dela na posameznih
področjih dela psihologov, skrb za pripravo in usklajevanje
strokovnih podlag za zakonske in podzakonske akte, ki bi bili
pomembni za psihološko dejavnost. Predvidena so tudi določena
javna pooblastila zbornice, predvsem v zvezi z opravljanjem
pripravništva, strokovnega izpita itd.
Predlog zakona temelji na ustavnih določilih temeljnih svoboščin
in pravic, na nacionalnih programih zdravstva in socialnega varstva in na določbah mednarodnih aktov, kot so splošna deklaracija
o človekovih pravicah, konvencija Organizacije združenih narodov o otrokovih pravicah itd.
V uvodnem poglavju se opredeljuje psihološka in znanstvenostrokovna dejavnost kot dejavnost, ki prispeva k duševnemu,
socialnemu in fizičnemu blagostanju ljudi, s tem pa se odpirajo
vprašanja o zdravju, človekovih pravicah, konceptu človekovega
razvoja in tudi o človekovi blaginji. Zdravje je opredeljeno kot
pomembna determinanta kakovosti življenja in ker psiholog dela
v različnih okoljih človekovega delovanja (doma, v šoli, v skupnosti,
na delovnem mestu), lahko veliko prispeva k izboljšanju kakovosti
življenja.
Duševno zdravje je neločljivi del zdravja in tudi svetovni dan
zdravja Svetovne zdravstvene organizacije, to je 7. april, je bil v
letu 2001 prvič posvečen duševnemu zdravju. Tej odločitvi je po
njegovem mmenju botrovalo tudi dejstvo, da kažejo duševne
motnje po poročilih Svetovne zdravstvene organizacije naraščanje
prevalence - od desetih vodilnih vzrokov za zdravstveno prizadetost jih je pet duševne narave. Svetovna zdravstvena organizacija
tudi poroča, naj bi se do leta 2020 ekonomsko breme zaradi
duševnih bolezni dvignilo s sedanjih 10 na 15 odstotkov. Kot vemo,
sta v Sloveniji zaskrbljujoča dva kazalca duševnega zdravja:
visoka samomorilnost in problemi, povezani z zlorabo alkohola.
Če torej umestimo predlog zakona in prizadevanje za ureditev
psihološke dejavnosti v širši družbeni okvir, lahko rečemo, je
dejal, da bi zakonska urejenost področja psihološke dejavnosti
nedvomno prispevala k razvoju poklicne strokovne identitete in
kakovosti delovanja psihologov. Po drugi strani bi imela pomen
tudi za širšo družbo, za kakovost življenja posameznika in tudi s
tem povezanimi vidiki uresničevanja človekovih pravic.

Tatjana Arnšek, Socialna zbornica Slovenije, je izpostavila še
nekatere pomembne razloge v prid sprejetja zakona. O kršitvah
kodeksa etičnih načel razen častnega razsodišča pri društvu ne
razpravlja nihče in kršitelj praktično nima posledic. Prihaja do
zlorab psiho-diagnostičnih sredstev, spregovoriti pa je treba tudi
o drugih strokah, ki si jemljejo pravico ukvarjanja s psihoterapijo,
ne da bi bile za to usposobljene; svoje storitve poimenujejo kot
psihološke, kar je zavajanje uporabnikov in javnosti. Toda tudi
tam, kjer že obstaja nadzor nad strokovnim delom in izvajanjem
storitev, se marsikdaj dogaja, da delo psihologa nadzorujejo
strokovni delavci drugih strok; njihova presoja ne more biti
strokovna in namenjena dvigu kvalitete psihološke dejavnosti.

Darja Odar, državna svetnica, je izrazila pričakovanje in prepričanje, da bodo udeleženci posveta podprli prizadevanja za
vložitev zakonodajne pobude za sprejem zakona o psihološki
dejavnosti in ocenili, ali je predloženo besedilo primerno ali pa ga

V nadaljevanju je omenil 14. člen, ki govori o subspecialistični
dejavnosti, v katero naj bi sodile tudi psihoterapija, nevropsihologija
in zdravstvena psihologija. Po njegovem mnenju bi v zakonu lahko
opustili nazive subspecializacij, te dejavnosti pa vključili bodisi v
specializacijo bodisi v neko posebno psihoterapevtsko dejavnost,
kadar ta ne izhaja iz klinične specializacije ali kakšne druge
specializacije. Glavni cilj, ki ga želijo pri .tem dosegati, je, da
psihologija in klinična psihologija zavarujeta svojo strokovno
neodvisnost, hkrati pa se odprejo vrata za interdisciplinarnost in
sodelovanje, na psihiatriji ne samo s psihiatri, ampak tudi z drugimi
profili, kot so socialni delavci in delovni terapevti. Obenem naj se
zagotovi tudi njihova organizacijska povezanost. Tako v razpravah
kot tudi v praksi se namreč skuša strokovno neodvisnost pogosto
uveljavljati kot organizacijsko neodvisnost, kar pa po njegovem
mnenju ni prav; ta dva pojma je treba razlikovati.

je potrebno še nekoliko dodelati in dopolniti. Ni pa se strinjala s
predlogom, da bi bilo potrebno - glede na pomisleke nekaterih
ministrstev - ustanoviti medresorsko komisijo, ki bi se ukvarjala s
tem zakonom in poskušala uskladiti vsa različna stališča na tem
področju. Po njenem mnenju po tej poti ne bi nikoli prišli do zakona,
s katerim bi bili vsi zadovoljni. Predlagala je, naj bi predlog zakona
z morebitnimi dopolnili poslali v nadaljnjo proceduro in šele potem
imenovali medresorsko komisijo, ki bi nadaljevala z delom.

Dr. Zoltan Jan je poudaril, da izkušnje dosedanjih razprav kažejo,
da ni mogoče povsem uskladiti nasprotnih interesov. Zato je treba
iskati tudi kompromise, sicer pa ima vsak zakon svojo logiko, je
dejal, in tisto, kar ni v skladu z njo, bo treba pač opustiti.

Zatem je prenesel še željo dr. Čebaškove, ki je bila navzoča le na
prvem delu posveta, da bi pri klinični specializaciji sodelovala
stroka, se pravi tudi plačnik specializacije. V zakonu namreč nikjer
ne piše, kdo je plačnik. Vemo, da je plačnik zdravstvo, pogosto
celo posamezne ustanove, kot so bolnišnice in zdravstveni domovi.
Plačnik je tisti, ki ima odločilno besedo pri tem, kaj rabi, koga rabi
in kakšni profili naj se izobražujejo. Previden je treba biti tudi pri
razmejevanju vlog, ki jih imajo visokošolske ustanove v razmerju
do prakse. Dr. Čebaškova je še posebej poudarila, da bi bilo po
njenem mnenju neprimerno, če bi specializacije prišle pod okrilje
visokošolskih ustanov, kajti te ustanove vedno sodelujejo, specializacija pa je veliko več; je primarno pridobivanje ekspertnih znanj.
Ekspertna znanja so tista najvišja praktična strokovna znanja, ki
jih lahko dobi posameznik samo ob delu in ob ljudeh, ki ta znanja
dejansko izvajajo; nemogoče je opraviti specializacijo na teoretičnem nivoju. Izredno pomembno je ohraniti praktičnost
specializacije in to je celo ena od za nas ključnih točk zakona o
psihološki dejavnosti, je končal svoj prispevek.

Povzetek razprave
Dr. Jože Darovec, Zdravniška zbornica Slovenije, je izrazil
željo, da bi se proces sprejemanja zakona končal v razumnem
roku. Navzočim je prenesel mnenje zdravniške zbornice, da je
sodelovanje s psihološko dejavnostjo danes temeljni del medicinske in tudi psihiatrične stroke. Zdravniška zbornica podpira vse
rešitve, ki se bodo pokazale kot pozitivne v procesu sprejemanja
zakona, je dejal.

Dr. Janez Mlakar, Psihiatrična klinika LJubljana, je poudaril
podporo psihiatrije psihologom, kliničnim psihologom in psihološki
dejavnosti. Spomnil je na to, da je psihiatrična stroka zelo zaslužna
za razvoj klinične psihologije in sicer tako za izobraževanje kliničnih
psihologov kot za zaposlovanje in delo psihologov in za
medsebojno sodelovanje pri praktičnem delu. To vlogo bi želela
psihiatrija obdržati in še naprej plodno sodelovati s psihologi tudi
pri njihovem usposabljanju in specializacijah, je dajal.

Žarka Brišar Slana, sekretarka Socialne zbornice Slovenije,
je na podlagi svojih sedemletnih izkušenj pri strokovnem vodenju
socialne zbornice poudarila, da ta še zdaj ne deluje tako, kot je
bila zamišljena v zakonu. Zato je po njenem prepričanju za
nadaljevanje delovanja zbornice in celotne asociacije psihologov
zelo pomembno, da so opredelitve v zakonu zelo jasne.

Klinični psihologi, zaposleni na psihiatrični kliniki v Ljubljani, kakor
tudi vodstvo klinike menijo, da je zakon o psihologiji potreben, ker
je z njim ta dejavnost tudi družbeno regulirana in se tako preprečujejo možne zlorabe. Ob tem pa je opozoril, da bi bilo potrebno v
zakonu uveljavljati tesno povezanost klinične psihologije z
zdravstveno dejavnostjo, kajti klinična psihologija, ki bi bila ločena,
nepovezana in neintegrirana v zdravstveno dejavnost in ožje v
psihiatrijo, bi imela zelo slabe možnosti tako za strokovni razvoj
kot za uspešno delo.

Opozorila pa je še na dejstvo, da so zakoni, ki gredo v postopek
sprejemanja, ponavadi zelo pregledni in konsistentni, ob razpravah v državnem zboru pa se dogaja, da se vanje z amandmaji
umeščajo tudi pogledi, ki niso strokovne narave. Imajo druga
ozadja in tako razbijajo konsistentnost zakona in pa tistega
koncepta, ki ga zakon želi uveljaviti v korist stroke in avtonomnosti
določene dejavnosti.

V zakonu so po njegovi oceni nekoliko pomanjkljivo opredeljene
pristojnosti zbornice in pristojnosti visokošolskih ustanov glede
specializacije. Dosedanje izkušnje so namreč pokazale, da hodita
teorija in praksa po dveh različnih tirih, ki pogosto nista dovolj
sinhronizirana.

V nadaljevanju se je navezala na razmišljanja oziroma dilemo
predhodnega razpravljalca, ki je govoril o tem, da praksa in teorija
hodita po različnih bregovih in da med njima pogosto nI mostu. S
tem v zvezi se ji je zdelo na nek način sporno tudi vprašanje
pridobitve osnovne licence za diplomante brez prakse in brez
strokovnega izpita. Po njenem osebnem mnenju je praksa, torej
neposredno delo z ljudmi, uporabniki, klienti, strankami, kakorkoli
jih imenujemo, nujna za pridobitev osnovne licence. S tem v zvezi
bi po njenem mnenju kazalo opredeliti tudi v okviru obveznih
registrov, ki naj bi jih vodila zbornica, ob registru zasebnih izvajalcev,
ki je sedaj predviden, opredeli še register nosilcev osnovnih in
posebnih licenc.

Dodatno velja razmisliti tudi o vlogi in položaju psihoterapije, gledano
z vidika klinične psihologije. Psihoterapija se je v svetu uveljavila
kot samostojna dejavnost, ki ni vezana niti na zdravstvo, niti na
psihologijo, niti na medicino; tako usposabljanje kot tudi sama
praksa se pogosto izvajata izven kliničnih ustanov. V Nemčiji so
tako uvedli tudi pojem psihološka terapija ali pa psihološka
psihoterapija in verjetno bi tudi v našem zakonu morali paziti, da
po eni strani ne bi uzurpirali psihoterapije, ker bomo sicer prišli
navzkriž z gibanji v svetu, po drugi strani pa da bi razlikovali med
različnimi tipi psihoterapije.

Iz izkušenj delovanja Socialne zbornice Slovenije pa je opozorila
tudi na morebitne težave ali napake. Pravzaprav je nemogoč
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Marjan Salobir je povzel svoje izkušnje dela v sekciji za psihologijo v gospodarstvu, v okviru katere so se pred leti precej
temeljito ukvarjali z vprašanjem pripravništva psihologov v
gospodarstvu in pridobivanjem potrebnih dodatnih znanj in izkušenj
s tako imenovanim kroženjem po podjetjih. Prav zato je predlagal,
da bi bilo vprašanje pripravništva in mentorstva za psihologe, ki
bodo želeli pridobiti licenco, v zakonu natančneje opredeljeno.

prenos pristojnosti ali javnih pooblastil z ministrstev, saj kot nosilec
tega zakona pravzaprav še nihče ni določen in tudi nobeno
ministrstvo še ni izdalo soglasja, da bo nosilno za ta zakon.
Dejansko tudi psihološka zbornica opredeljuje strokovne naloge
kot izvajanje javnih pooblastil, ki so povsem nove in ki jih ne
opravlja nobeno ministrstvo oziroma naj bi jih opravljalo več
ministrstev.
Opozorila je še na drugo morebitno težavo pri izvajanju javnih
pooblastil. Zbornice so jih dolžne izvajati na podlagi pravilnikov in
po zakonu o upravnem postopku, kar pa zelo otežuje odločanje.
Vsa stvar je resnično videti bolj kot upravni postopek in manj kot
strokovna presoja.

Ajet Latifl, je podprl zakonsko možnost subspecialističnega
študija znotraj psihoterapije, podal pa je tudi konkretne predloge
dopolnitev posameznih členov zakona. V besedilo 17. člena zakona
naj bi vnesli, da psiholog prevzema za svoje delo etično, strokovno,
kazensko in materialno odgovornost, na koncu 18. člena pa naj bi
dodali, da psiholog lahko odkloni izvršitev storitve ali delovne
naloge, če presodi, da naročnikova%zahteva ni v skladu s psihološko doktrino ali kodeksom psihološke etike oziroma z njegovo
strokovno usposobljenostjo. Naslednji predlog dopolnitve zakona
je bila formulacija, da zavod kot pravna oseba tudi kazensko
odgovarja, če psihologu omejuje pravico do strokovnega izpopolnjevanja, kar bi bilo v skladu z 18. členom tega zakona. V
skladu s tem členom bi bila tudi dopolnitev o kazenski odgovornosti
pravne osebe, ki psihologu naloži delo, za katero ni usposobljen
oziroma zanj nima ustrezne opreme.

Na podlagi svojih delovnih izkušenj v šolstvu, državni upravi in
nazadnje v socialni zbornici je ocenila, da resorji in državna uprava
oziroma ministrstva ne delujejo kot upravni organ, ampak si jemljejo pristojnost strokovne presoje odločanja. To je po njenem
mnenju največja težava, na katero bo vsekakor naletela tudi
bodoča psihološka zbornica.
Opozorila je tudi na vprašanje finančnih sredstev za delovanje
zbornice: Socialna zbornica Slovenije je prva leta delovala brez
kakršnih koli načrtovanih sredstev pristojnega ministrstva, zagonska sredstva pa je zagotovila Loterija Slovenije iz fonda za
delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij.
Ob koncu je izrazila tudi potrebo, da se odpre vprašanje sodelovanja med posameznimi zbornicami, ki bodo nastale na tem
področju. Sodelovanje med socialno zbornico in psihološko zbornico bi moralo biti na neki način urejeno ali formalizirano zaradi
strokovnih nalog in javnih pooblastil, ker gre za sorodna, povezujoča področja tudi in zlasti v korist uporabnikov, pa tudi zato, da
se ohrani transdisciplinarno sodelovanje različnih strok.

Saša Niklanovič, Zavod za zaposlovanje, je poudaril nekatere
razloge, zaradi katerih je po njegovi oceni zakon nujno potreben.
Kot je dejal, je v času sprememb, ki jih doživljamo, bistveno težje
ohraniti strokovno identiteto psihologa, saj je po njegovih izkušnjah
zmotno mnenje, da je psihološka dejavnost res transparentna in
jasna širšemu krogu ljudi. Celo več: ni povsem jasna niti javnosti
niti tistim, ki vodijo in nadzorujejo inštitucije, v katerih se ta dejavnost
opravlja. Strokovna identiteta postaja bolj zameglena in težje jo je
pojasniti tudi zaradi številnih drugih razlogov, med njimi tudi zaradi
pojavljanja vedno novih profilov poklicev. Slednje bo do neke mere
uredil zakon o poklicnih kvalifikacijah, ko bo stopil v veljavo.

Dr. Bojan Zalar, razširjeni strokovni kolegij za klinično psihologijo, ki je posvetovalni organ ministrstva za zdravstvo, je dejal,
da kolegij podpira zakon in osnovni koncept zakona, predvsem
namen zakona in pa pripravljenost konstruktivnega sodelovanja
pri izpeljavi tega zakona. Napovedal je bližnji sklic kolegija, na
katerem bi se pogovorili o nekaterih konkretnih zadevah, ki izhajajo
iz zakona, na primer o organizaciji mentorstev, programih specializacije in pripravništva. Ti programi so že oblikovani in posredovani
ministrstvu za zdravstvo.

Drugi razlog, ki narekuje čim hitrejše sprejetje zakona, je v sistemu
financiranja. Kontrola stroškov, ki se uvaja tudi v javne službe,
pomeni, da je potrebno tudi psihološko dejavnost utemeljevati,
upravičevati in dokazovati njeno specifičnost. To se najbolj kaže
na področjih nadzora, ki se loči na strokovni in upravni nadzor.
Psihologi na Zavodu za zaposlovanje imajo sicer malo izkušenj s
temi nadzori, vendar so bili še tam, kjer je do nadzorov prišlo,
nepotrebni zapleti. Pristojna ministrstva, ki izvajajo nadzor, namreč
ne zaposlujejo psihologov, ki bi jih lahko uporabili tudi za strokovni
nadzor.

Peter Stefanovskl, Ministrstvo za delo, družino In socialne
zadeve, je poudaril, da ministrstvo prepoznava psihologijo kot
izredno pomemben element na področju socialnega varstva. Ob
tem pa se zastavlja vprašanje, kako zagotoviti za uporabnike
najbolj optimalne storitve. Po naši zakonodaji so psihologi
usposobljeni za delo na področju, ki ga pokriva ministrstvo, po
končanem univerzitetnem študiju in opravljenem strokovnem
izpitu. V zvezi z 11. členom zakona, ki govori o pridobitvi licence
za posebno dejavnost, je vprašal, ali diplomirani psiholog z osnovno
licenco lahko opravlja socialno-varstvene storitve ali ne. Če bi
zahtevali, da ima licenco za posebno dejavnost, se utegne zgoditi,
da bo vrsta psihologov morala prekiniti z delom oziroma bo
blokirano njihovo delo v sistemu socialnega varstva, je opozoril.
Predlagal je, da se te določbe ponovno preučijo.

V nadaljevanju je izpostavil vprašanje posebnih licenc. Za začetek
njihove uveljavitve je v zakonu predviden rok 3 let, toda če ne
bodo pravočasno pripravljeni programi usposabljanja, določeni
mentorji in inštitucije, se lahko zgodi, da bo prehodnega obdobja
konec, ne da bi bile možnosti pridobitve licence sploh dane.
Na koncu je znova opozoril na nujnost čimprejšnjega sprejetja
zakona, kajti zaenkrat je kodeks edino, na kar se psihologi lahko
sklicujejo pri svojem delu.
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Zoran Zeljlč je opozoril na zakon o zdravstveni dejavnosti, ki
tudi ureja nekatere zadeve, povezane z zakonom o psihologiji.
Ob tem je izpostavil dejstvo, da zakon o psihologiji samo omenja
ustanovitev psihološke zbornice, obliko organiziranosti in vsebino
dela pa bodo opredeljevali statut in podzakonski akti.

Dr. Alenka Sever je svojo razpravo posvetila vprašanju specializacij in subspecialnosti. Ker se bodo oblikovale z razvojem, je
zato po njenem mnenju umestno, da so te zasnove že danes v
zakonu. V zvezi s tem vprašanjem pa je poudarila, da je specializacija absolutno stvar psihološke stroke in ne plačnika. Plačnik
je običajno laik, se pravi nepsiholog in ne more oblikovati strokovnih
programov, stvar stroke pa je, da pripravi program tako, da je
razumljiv tudi za nepsihologa.

O vprašanjih, ki zadevajo področje psihoterapije, o čemer je bil
govor tudi v okviru združenja psihoterapevtov, je izrazil prepričanje, da bodo sprejete rešitve, ki jih uveljavlja Evropa. S tem pa
je povezano tudi vprašanje licenc, pri katerem je treba biti pozoren
na tako imenovane posebne dejavnosti znotraj psihološke stroke.
Ne gre namreč samo za svetovalne oblike skupinskega dela,
temveč tudi za psihodiagnostiko in za druge pristope, za katere
ni potrebna specializacija, ampak dodatna tehtna izpopolnjevanja.
Menil je tudi, da bo zaradi nevedenega člen, ki govori o tem,
doživel spremembe.

Ob vprašanju specializacije se je dotaknila osnovne učne baze,
kjer bodoči diplomirani psihologi pridobivajo svojo osnovno
strokovno identiteto, ki pa morda pri vseh ni enako dobro "zaživela".
Zato je za prihodnost predlagala, da specializacija postane
medfakultetna. Ni namreč normalno, je dejala, da specializacija
poteka absolutno pod okriljem tuje izobraževalne ustanove.
Izrazila je tudi nekatere pomisleke glede delovanja zbornice. Profili
in znanja psihologov se po diplomi zelo različno oblikujejo in
razvejajo in ker naj bi zbornica odločala o strokovnih vprašanjih,
si težko predstavlja, da bi enako suvereno odločala o zadevah, ki
se tičejo klinične psihologije in klinično psihološke problematike,
področja dela šolskega psihologa, ki se ukvarja tudi s socialo in
podobno. Delovanja zbornice si tudi ne predstavlja kot glasovanja
o strokovnih zadevah, pač pa kot doseganje strokovnega
konsenza. Zato je predlagala, da bi zbornica delovala ali v obliki
področnih zbornic ali komisij. Te bi bile povsem suverene in
samostojne pri oblikovanju strokovnih sklepov, tičočih se področja,
ki bi ga pokrivala posamezna področna zbornica. Na ta način bi
se po njenem mnenju lahko izognili številnim konfliktom, do katerih
bi prihajalo v nasprotnem primeru in ki bi upočasnjevali delo
zbornice. Taka oblika organiziranosti bi bila smotrna tudi z vidika
koordinacije s posameznimi resornimi ministrstvi, ki strokovno
pokrivajo posamezne dele zbornice.

Absolutno je podprl predlog, da je treba v zakonu opredeliti tudi
odgovornost, zlasti to, da smejo psihologi delati le v okviru tistega,
za kar so usposobljeni. Ob tem je izrazil še svoje prepričanje, da
etični kodeks v civiliziranem svetu vendar velja in da kljub zakonu
o psihologiji etičnega kodeksa psihologov ne bi smeli podcenjevati.

Tatjana Arnšek se je glede na razpravo strinjala, da je potrebno
formulacijo o posebnih licencah v 9. in 11. členu bolj jasno napisati,
opozorila pa je, da ta zakon ne more vsebovati kazenskih določb
za delodajalce, ker spada to vprašanje v zakon o zaposlovanju.
Delodajalce bi skušali v tem zakonu posredno zavezati tako, da
so tudi oni odgovorni za obnavljanje višjih licenc na vsakih sedem
let.

Ob koncu razprave je navedla še oceno, da se je v zadnjih 30
letih področje klinične psihologije v zdravstvu izredno odprlo. Tako
je danes vsaj toliko kliničnih psihologov, kot jih je v psihiatriji, tudi
izven psihiatričnih ustanov: na področju kirurgije, nevrologije,
rehabilitacije, pediatrije, mentalnega zdravja. Področje klinične
psihologije je danes neprimerno bolj pestro kot je bilo včasih.

Kot drugo pa je dejala, da se ji ne zdi prav, da bi pridobili osnovno
licenco eni samo z akademskimi nazivi, drugi z enoletno prakso
in strokovnim nazivom, ker gre za čisto druga znanja, ki niso
primerljiva. Predlagala je, da bi ta odstavek črtali.

Maja Štante Vouk je povedala, da svetovalni delavci, psihologi v
predšolski vzgoji niso kaj dosti sodelovali pri oblikovanju tega
zakona, ker so se ukvarjali predvsem s svojim statusom in s
svojim delom. Vendar bo ta zakon pomemben tudi zanje. Pri
opredelitvah dela v predšolskem obdobju so se začeli lotevati
tudi sodelovanja s kliničnimi psihologi, ki delajo s predšolskimi
otroki, ker je predšolsko obdobje zelo pomembno za preventivno
dejavnost. Elemente preventivne dejavnosti psihologi lahko
vnašajo v izvajanje programov v vrtcu za predšolske otroke in v
sodelovanju s starši. Praksa in življenje zahtevata sodelovanje
psihologov tako pri oblikovanju kot pri izvajanju preventivnih programov za predšolske otroke, in sicer za spodbujanje otrokovega
razvoja, mogoče tudi za posebne skupine otrok, na primer za
otroke s posebnimi potrebami. Poudarila je, da je delo psihologov
v predšolskem obdobju zelo pomembno, saj se bo prvi vstop v
institucijo sedaj dogajal skozi vrtec, ne več skozi šolo. Za psihologe
v predšolski vzgoji bi bilo zelo pomembno, da se opredeli vrsto
specializacije, ker bo svetovalno delo zahtevalo specializacijo na
različnih področjih. Zato je tudi podprla povezovanje različnih
fakultet v različnih institucijah za izvajanje specialističnega študija,
kjer pa bo treba doseči tudi soglasje, da bo to veljalo za vse
profile svetovalnega dela v predšolskem obdobju, ne samo za
psihologe.

Dr. Zalar je kot zadnji razpravljalec predlagal, da se vprašanja,
povezana s specializacijami oziroma subspecializacijami in njihovim postopkom pridobivanja, dorečejo na skupnem sestanku
razširjenega strokovnega kolegija.

Dr. Zoltan Jan se je zahvalil sodelujočim za njihove prispevke in
izrazil zadovoljstvo ob tako rekoč enotnem mnenju, da je ta zakon
potreben in da bodo podprli prizadevanja za njegovo sprejetje.
Pozval je razpravljalce, da svoje pisne predloge posredujejo v
roku 10 dni, nakar jih bo pregledala posebna delovna skupina in
ocenila, kako njihovo vsebino vključiti v dokončno besedilo
predloga zakona. V delovno skupino je predlagal mag. Agato
Zupančič, Polono Matjan, Tatjano Arnšek, dr. Marka Poliča, iz
strokovnega sveta pa Marijo Lončar, Moniko Bren, sebe in državno
svetnico Darjo Odar.
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Državni svet Republike Slovenije in Svet društvenih organizacij Slovenije sta
4. julija 2001 pripravila posvet z naslovom PROSTOVOLJNO DELO - STANJE,
REZULTATI, PERSPEKTIVE.

Predvsem na socialnem področju bi bilo prostovoljno delo izredno
pomembno kot oblika pomoči ostarelim, saj je problem ostarelih
na kmetijah vsem dobro znan, je poudaril. Če bi na podeželju
ohranjali določeno število prebivalstva, bi lažje vzdrževali krajino,
ohranjali pa bi tudi kulturne posebnosti in etnološko bogastvo.
Tako bi preprečevali propadanje in zapuščanje podeželja, saj se
veliko ljudi izseljuje v urbane predele, je dejal.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je uvodoma pozdravil
vse zbrane ter namenil posebno dobrodošlico predsedniku Sveta
društvenih organizacij Slovenije Marjanu Jemcu, predsedniku
Turistične zveze Slovenije dr. Marjanu Rožiču ter predstavniku
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve Davorinu Dominkušu.
Posvet je bil pripravljen z namenom osvetliti pomen prostovoljnega
dela, je poudaril. Letošnje leto je namreč mednarodno leto prostovoljcev, je pojasnil, zamisli pa so se pridružile mnoge civilne
institucije. Menil je, da bo vsebina posveta pripomogla k temu, da
bi še v tem letu naredili kakšen korak za izboljšanje zakonodaje,
ki bi spodbujala tovrstno delo.

V nadaljevanju je navedel nekatere probleme, ki so značilni za
podeželje in jih ni mogoče reševati le s pomočjo državnih institucij
in zavodov. Prav tako jih ni mogoče rešiti le s finančnimi sredstvi,
lahko pa bi jih omilili s pomočjo sorodnikov, sosedov in prostovoljcev. Eden takih problemov, je pojasnil, je porodniški dopust za
ženske na kmetiji, ki je sicer plačan, vendar mora ženska kljub
temu opravljati vrsto gospodinjskih in kmečkih del. Takšnega
porodniškega dopusta ni mogoče enačiti s porodniškim dopustom
uslužbenke ali delavke v tovarni, je bil prepričan. Kot podoben
problem je izpostavil bolniški dopust in dopust za izobraževanje.
Slednji je v veliki meri oviran, saj ga je nemogoče izkoristiti v
tistem času, ko je potrebno opraviti kmečka dela. Poglavitna
pomanjkljivost pri reševanju tovrstnih problemov je v tem, je
pojasnil, da se ne dajo rešiti v okviru institucij in zakonodaje.
Ljudje jih sami rešujejo tudi tako, da ne gredo na redni, porodniški
in bolniški dopust. Nemalokrat jim pomagajo sosedje, je dodal.
Zaposlenim na kmetiji je izjemno težko oditi na dopust predvsem
poleti, ko je največ dela, za živino pa je tako ali tako potrebno
skrbeti vse leto, je pojasnil. Človeka na kmetiji postavlja takšno
delo v neenakovreden položaj, zato bi bilo potrebno slediti
nekaterim sistemom, ki so v svetu že vzpostavljeni. Predlog je
ponazoril s primerom, ki ga poznajo v sosednji Avstriji.

Nekaj zakonov, ki so vsebinsko povezani s prostovoljnim delom,
je že v postopku. Med njimi sta tudi predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb in predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini, ki ju je
v postopek vložil državni svet, je pojasnil. Oba predloga še čakata
na obravnavo. Posvet te vrste je lahko spodbuda zakonodajnemu
telesu, da sprejme takšno zakonsko regulativo, ki bo v podporo
prostovoljnemu delu.
Prisotne je pozval, naj svoje prispevke in predloge oddajo v pisni
obliki, da jih bo pravna služba lahko strnila v predloge za izboljšanje
zakonodaje, saj so prav ti predlogi za izboljšanje zakonodaje ena
od ustavnih pristojnosti državnega sveta.
Državni svet je kot zastopstvo socialnih, kulturnih, lokalnih in
gospodarskih interesov v neposredni povezavi z institucijami civilne družbe, je poudaril. Že v sedanji ustavni ureditvi se je uveljavil
kot prenašalec interesov civilne družbe ter posebej strok in
znanosti v zakonodajne predloge.

Tam so kmetje organizirani v medsosedsko pomoč, ki praviloma
ni plačljiva, organizirana pa je v t. i. strojnih krožkih. Ta pomoč
vključuje nadomestilo delovne sile takrat, ko je ženska na
porodniškem dopustu, ob letnem dopustu cele družine, pomoč
družinam ob naravnih nesrečah, ob bolezni v družini in ob podobnih
situacijah, ko je delovne sile premalo. V okviru omenjenih strojnih
krožkov se ljudje izobražujejo. Pomagajo pri kmečkih opravilih ter
nadomeščajo porodnico, ko gre za gospodinjska dela. Navedel
je, da so tudi v Sloveniji že primeri medsosedske pomoči, ki
temeljijo predvsem na pomoči s stroji. Posamezna družina ima v
lasti en stroj ali pa več specializiranih strojev in naredi uslugo
drugi družini, ta pa uslugo vrne s svojo mehanizacijo, je pojasnil.
V tem primeru je stroj bolje izkoriščen. Nekdaj so obstajali strojni
krožki oziroma strojne skupnosti, kjer je en stroj pripadal vsem
članom, je dodal.

V nadaljevanju je tudi sam predstavil poglede na pomen prostovoljstva ter tako prispeval k bogatejši vsebini posveta. Uvodoma
je navedel nekaj misli, kje tudi sam vidi možnosti za rešitev
problemov prostovoljnega dela, ki bi lahko precej prispevalo h
kvalitetnejšemu življenju prebivalstva.
Organizacija združenih narodov je leto 2001 razglasila za mednarodno leto prostovoljcev. Zamisel je nastala po temeljitem
premisleku nekaterih velikih mednarodnih nevladnih organizacij,
in sicer znotraj sistema Združenih narodov. Osnovno sporočilo
se glasi, da se družbe bolj kot kadarkoli prej s pomočjo prostovoljnega dela lahko spoprimejo s prednostnimi problemi na
socialnem, ekonomskem, humanitarnem in mirovniškem področju.
Za uresničitev teh idej so potrebni širše priznanje in pospeševanje
prostovoljnega dela ter njegova večja promocija, da bi se tako
vanj vključil čim širši krog ljudi, je bil prepričan. V Organizaciji
združenih narodov so poudarili potrebo po spremljevalnih aktivnostih, ki bi se odvijale vse leto, da bi lahko ideja resnično zaživela.
Med take dejavnosti sodi tudi pričujoči posvet, na katerem so
predstavniki različnih nevladnih organizacij, združenj in društev
predstavili praktične izkušnje.

Menil je, da bi država na tem področju naredila zelo veliko, če bi
za prostovoljstvo in podobne oblike pomoči, ki jih je navedel,
priznala davčno olajšavo oziroma delo pod posebnimi pogoji.
Zavedati bi se morali, da je bilo, predvsem izven urbanega okolja,
s prostovoljnim delom zgrajene tudi veliko infrastrukture. Marsikje
ne bi bilo ne telefona ne elektrike ne vodovodov niti cestne
infrastrukture, če ne bi bilo prostovoljnega dela, je bil,prepričan.
Kot eno najstarejših oblik prostovoljnega dela je izpostavil gasilstvo, ki je s svojo dejavnostjo ohranilo prenekatero okolje. Velik
pomen je pripisal delu v turističnih društvih, kjer člani skrbijo za
promocijo svojega kraja. Dodal je, da se prebivalci organizirajo
sami in prispevajo tako finančna sredstva, kot tudi lastno delo.
Zahvaljujoč prostovoljstvu je nemalo mikro regij doživelo neko

Ključna značilnost prostovoljstva je, da se globalno pričenja na
lokalni ravni. Izhajajoč s tega stališča je menil, da je prostovoljno
delo za Slovenijo pomembno predvsem na naslednjih področjih:
socialnem, turistično-etnološkem ter pri medsosedski pomoči.
Na podeželju je prostovoljno delo že od nekdaj izrednega pomena.
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države, ki sta temu delu že dala visoko oceno, ampak tudi državni
zbor in vlada resneje obravnavati problematiko društev in sprejeti
ukrepe, ki bi olajšali delo tem organizacijam. Za vso državo bi bilo
velikega pomena, je nadaljeval, če bi vlada in ministrstva, pa tudi
občinski sveti, ovrednotili delo društev in ekonomske učinke tega
dela ter z večjimi koncesijami, pa tudi z diferenciranimi davki v
večji meri pomagali društvom k lažjemu delu. Če društva za izvedbo
vitalnih nalog, za katere država in občine ne namenjajo nikakršnih
sredstev, spreminjajo namembnost sprejetih programskih
sredstev ali delujejo po postopkih, sprtih z veljavno zakonodajo,
tega ne počno z lahkim srcem, je dejal. Menil je celo, da jih država
in občine skorajda silijo v nezakonitost.

stopnjo razvoja, ki ga še danes ne bi bilo, če bi čakale na državno
intervencijo. Tem prizadevnim ljudem moramo dati priznanje, je bil
odločen, saj so s svojim prispevkom pripomogli k napredku celotne
države.
Ob koncu je poudaril, da je poglavitni cilj, ne samo v letošnjem
letu, ampak tudi za naprej, doseči večje priznanje prostovoljnemu
delu, kar pa je mogoče le ob zagotovitvi vseh mehanizmov, ki jih
vzpostavlja predvsem zakonodajna veja oblasti. Organizacija
združenih narodov je v svojih smernicah poudarila tudi pomoč
državam pri izboljšanju tehnične opremljenosti za delo, za
varovanje prostovoljcev in njihovo socialno varnost. Tako bi bili
prostovoljci v enakovrednem položaju z ostalimi zaposlenimi.
Seveda pa moramo začeti pri sebi, je opozoril in nadaljeval, da se
moramo vprašati, kako lahko pomagamo sami. Morda lahko tedensko namenimo uro ali dve za prostovoljno delo in tako zanetimo
iskro veselja nekomu, ki je morda že opustil upanje za vsakršno
pomoč. Menil je, da so udeleženci posveta tisti, ki bodo spodbujali
te iskrice in širili pozitivno idejo prostovoljstva.

V društvih se že dolgo časa sprašujejo, zakaj država načrtno
pospešuje ustanavljanje dragih institucij, zavodov in agencij, ki
hote ali nehote odvzemajo društvom njihove izvirne naloge, ne
glede na ceno, ki jo mora plačati. Država je v vsakem trenutku
pripravljena kritično ocenjevati delo društev, je bil prepričan,
pozablja pa, da društva za svoje delovanje vendarle potrebujejo
več denarja, kot so ga jim bile doslej pripravljene zagotoviti država
in občine. Društva zbirajo denar iz sponzorskih in donatorskih
prispevkov, posredno tudi iz članarine, država pa jim z davki
odtegne velik del tega denarja, nekaterim celo več, kot ga od
države z dotacijami prejmejo, je ugotavljal. Država ne priznava
niti tistih dejavnosti društev, ki posredno ali neposredno lajšajo
proračunske tegobe. Ob tem je manj pomembno, je nadaljeval, ali
država to počne načrtno ali iz preprostega razloga, ker se v
problematiko društev in potencialnih učinkov njihovega dela sploh
ne poglablja. Spodbudno je dejstvo, da je sedanja zasedba na
ministrstvu za notranje zadeve pokazala veliko razumevanja za
probleme društev in pripravlja novelo zakona o društvih, je navedel.
Manj spodbudno pa je, da v društvih doslej niso zasledili, da bi
vlada vsaj v letu prostovoljcev sprejela kakšen društvom prijazen
ukrep.

Nato je besedo predal vodji posveta Marjanu Jemcu, predsedniku
Sveta društvenih organizacij Slovenije.

Vodja posveta Mar|an Jemec, predsednik Sveta društvenih
organizacij Slovenije, je predstavil probleme in izkušnje, ki jih
imajo v njegovi organizaciji, ki združuje 16 osrednjih slovenskih
društvenih organizacij.
Generalna skupščina Združenih narodov je ob razglasitvi leta
2001 za leto prostovoljcev pozvala vse države sveta, da prostovoljcem v tem letu namenijo posebno pozornost, je poudaril.
Svetovna skupnost je spoznala, da ima prostovoljno delo poleg
povsem ekonomskih še mnoge druge učinke in različne vrednote.
Kaže, je dejal, da je svet končno prišel do spoznanja, da ima delo
ljudi, ki iz lastnega prepričanja nudijo drugim ljudem svoje znanje
in sposobnosti brez pričakovanja plačila, posebno etično vrednost.
Mnoge države, ki tako delo že dolgo načrtno razvijajo, ga skušajo
še pospeševati z ustrezno zakonodajo in s priznavanjem pomembnosti tega dela ter z različnimi stimulacijami, je navedel. V
državah, v katerih se ljudje borijo za golo preživetje, je načrtno
razvijanje prostovoljnega dela težje kot v državah blagostanja.

V nadaljevanju je navedel podatek iz konca leta 2000, da deluje v
15.864 društvih okrog sto tisoč ljudi, kar predstavlja izjemen
narodov potencial, ki je v mnogih dejavnostih nepogrešljiv. Slovenija
je po številu društev na število prebivalcev četrta med evropskimi
državami. Vprašal se je, ali si lahko predstavljamo Slovenijo brez
prostovoljnih gasilskih društev, Rdečega križa, kulturnih, turističnih
in športnih društev, brez reševalcev iz vode in gorskih reševalcev,
brez invalidskih, humanitarnih in strokovnih združenj ter brez
društev prijateljev mladine. Prostovoljci, združeni v teh organizacijah, premorejo veliko mero humanizma, patriotizma in ljubezni
do skupnih ciljev. Zahtevnost dela amaterskih vodstvenih delavcev
je z vidika sprejete zakonodaje velika, je menil, zato bi bil največji
dosežek v letu prostovoljcev, da bi zakonodajo, ki zadeva društva,
poenostavili in sprejeli takšno, da bi bila razumljiva tudi ljudem, ki
nimajo visokošolske izobrazbe. Korektno bi bilo, je bil prepričan,
da v demokratični družbi ob deklariranem prostovoljnem združevanju država društvom ne bi postavljala predpisov, ki jim omejujejo
svobodo delovanja in ki jih niti odgovorni občinski uradniki pogosto
ne razumejo ali jih razlagajo po svoje. Dodal je, da so prav pri
ustanavljanju društev razlage posameznih upravnih enpt lahko
zelo različne, kar povzroča veliko nepotrebnih težav.

Organizacija združenih narodov je s proglasitvijo leta 2001 za
mednarodno leto prostovoljcev ne le priznala velik pomen in vlogo
prostovoljnega dela, ampak je to delo dvignila na višjo vrednostno
raven in opozorila na nujnost drugačnega vrednotenja in priznavanja. Zanesljivo pa samo počastitve in priznanja prostovoljcem,
ki velik del svojega življenja namenjajo delu za druge, ne bodo
imele posebnega učinka, je opozoril, če ne bodo države poskrbele
za to, da bo njihovo delo lažje in učinkovitejše.
V nadaljevanju je pojasnil, kako je s stanjem prostovoljstva v
Sloveniji, kakšen je odnos upravnih struktur do tega dela in kako
vidijo organizacije prostovoljcev vrednotenje svojega dela. Navedel
je, da se prav tako zaveda tudi pomena dela mnogih, ki povsem
individualno delujejo za skupno dobro na prostovoljni podlagi. Menil
je, da slovenska država ali nekateri njeni upravni deli pomena
prostovoljstva še niso doumeli. Slovenija ni bogata država, zato
bi ji moralo biti vsako prostovoljno delo, pa naj prinaša še tako
majhne pozitivne učinke, zelo dobrodošlo. Kako bi se sicer lahko
zgodilo, da se v strategiji razvoja Slovenije na društva ne računa,
se je vprašal. Menil je, da vlada bolj zaupa posameznim uradnikom
v ministrstvih kot organizacijam in da do društev goji neupravičeno
nezaupanje ter jih obravnava le kot porabnike, ne pa tudi kot
koristne soustvarjalce prihodnosti države.

Navedel je dve pomembni nalogi za delovanje društev, ki bi se ju
morali lotiti z vso resnostjo. Prva naloga je, da vse društvene
organizacije najdejo način, kako se med seboj povezati in skupno
nastopiti pri pogovorih s pravnimi službami na občinski in državni
ravni. Druga nujna naloga pa je, da se izvede študija o ekonomskih
in drugih učinkih delovanja društev, ki bi argumentirala pomen in
smisel tega delovanja.
V sklepnih mislih je poudaril, da je prostovoljstvo v slovenskem
narodu močno zakoreninjeno, da je pripravljenost ljudi za prostovoljno delo velika, česar smo vsi lahko zelo veseli. Izhajajoč iz
tega upa in pričakuje, da bodo v prihodnje tudi institucije države

Izrazil je prepričanje, da bi morala ne le Državni svet in predsednik
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saj so ti problemi v njih prav tako zelo pereči in včasih tudi nekoliko
zanemarjeni. Navedel je, da je bil v sredini 90. let že oblikovan
poskus, da bi pripravil zakon, ki bi normativno uredil področje
prostovoljnega dela, vendar se to ni zgodilo. Izrazil je trdno
prepričanje, da je potrebno zakonsko področje bolj urediti.
Takšnega mnenja so tudi v ministrstvu. Definirati je potrebno status prostovoljnega dela in rešiti vprašanje, kaj je z nagrado oziroma
s plačilom za prostovoljno delo. Navedel je, da imajo že nekaj let
težave z računskim sodiščem, saj društva, ki prijavljajo programe,
predvidijo tudi neko vrsto minimalne nagrade za izvajalce ter
udeležence v projektih, ki vključujejo tudi prostovoljno delo.
Računsko sodišče ocenjuje, da v programih s prostovoljnim delom
te postavke ne more biti in da nagrad prostovoljcem ni mogoče
dajati.

spremenile svoj odnos do prostovoljcev in njihovih organizacij in
z ustreznimi ukrepi omogočile še večjo sprostitev ustvarjalnih
sposobnosti ljudi ter zavzetosti za prostovoljno delo.

Davorin Dominkuš, Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, je pojasnil nekatere vidike, ki jih upoštevajo v sektorju za
socialno varstvo. Menil je, da se kljub kritičnim besedam, ki so
bile izrečene v dveh uvodnih referatih, na ministrstvu zavedajo
pomembnosti prostovoljnega dela in poudaril, da so v nekatere
strateške dokumente zapisali, kako pomembno je to delo, kako
ga bodo cenili in spodbujali. Opozoril je na Nacionalni program
socialnega varstva, ki je bil v parlamentu sprejet v lanskem letu.
V enem od petih temeljnih ciljev je posebej izpostavljen razvoj
prostovoljnosti, samopomoči, razvoj humanitarnih organizacij in
solidarnosti.

V zaključku je dejal, da bo v letošnjem letu strokovni svet dokončno
izvedel nacionalni program in zatorej zapisal tudi jasne usmeritve
za spodbujanje prostovoljnega dela na področju socialnega
varstva.

V operacionalizaciji programa nacionalnega varstva do leta 2005,
je nadaljeval, so tudi področju prostovoljnega dela dali poseben
pomen. Trudijo se, da bi s pomočjo različnih mehanizmov, ki jih že
od leta 1998 pospešeno uvajajo v delo ministrstva, vendar jih še
razvijajo, rešili določene probleme, ki so za državo in družbo zelo
pereči. Eden takšnih mehanizmov je prav gotovo spodbujanje
prostovoljstva, je bil prepričan.

Dr. Verica Trstenjak, Pravna fakulteta Maribor, je izrazila zadovoljstvo, da se ob mednarodnem letu prostovoljstva spregovori
tudi o pravnih, ekonomskih in socialnih vidikih tega dela. Navedla
je nekatere pravne vidike za podlago prostovoljnemu delu in
predstavila elemente zakona o društvih.

Nujno je sodelovanje s sistemom javnih institucij ter z vsemi drugimi, ki rešujejo probleme predvsem na področju socialnega
varstva. Na podlagi zakona o društvih so v letu 1998 oblikovali
Pravilnik za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu,
je navedel. Od leta 1998 redno deluje komisija, ki podeljuje statuse
te vrste. Na to je opozoril predvsem zaradi tega, ker je bilo v
pripravljalnem gradivu za posvet zapisanih nekaj kritičnih besed
v zvezi s podeljevanjem statusa društva, ki deluje v javnem
interesu. Menil je, da so v ministrstvu dokaj aktivni, in trditev
podkrepil z naslednjo številko: do junija 2001 so ta status podelili
37 društvom, ki pa ne delujejo le na področju socialnega varstva,
ampak tudi na drugih sorodnih področjih, kot so zdravstvo, šolstvo
in kultura. Ob reševanju statusnih vprašanj se uspešno povezujejo
z drugimi resornimi ministrstvi, je dejal.

Društvo je temeljni institut civilne družbe, je dejala, in tako v Sloveniji
kot tudi v svetu najprimernejša pravna oblika za organiziranje na
področju prostovoljnega dela. Zakon iz leta 1995, ki v Sloveniji
ureja delo v društvih, je že doživel nekaj sprememb, a je potreben
nekaterih dopolnitev. V času, ko so ga pripravljali, so vzeli za
zgled zakonodajo, ki ureja javnopravno delovanje društev, vendar
bi se morali zgledovati po zakonodaji, ki ureja civilnopravno
delovanje društev, je pojasnila.Tako so status društev sicer uredili,
kar je zahteval Svet Evrope in je bil eden od pogojev za članstvo
Slovenije v Svetu Evrope, vendar pa manjkajo še nekatere civilnopravne določbe.
V posameznih evropskih državah je pravna ureditev društev
definirana v civilnih zakonikih. Slovenija civilnega zakonika žal še
nima, je navedla, vendar pa to ne pomeni, da tudi druga zakonodaja,
tako davčna kot različna področna zakonodaja, društvom ni
naklonjena. Nobena zakonodaja ne sme omejevati delovanja
društev, je nadaljevala, kajti zakonodajno telo lahko sprejme optimalno civilno regulativo, omejitve pa so še v drugih zakonih. Status društva mora biti urejen tako, da je njegovo delovanje lahko
svobodno. Poudarila je, da mora biti ureditev liberalna, dopuščena
mora biti tudi zasebna avtonomija, ki je temeljno načelo na področju
zasebnega prava. Zato delovanja društev in njihove pravne
ureditve nikakor ne gre zamenjevati z javnopravnimi ureditvami,
ki so veljavne pri nekaterih drugih pravnih osebah.

V nadaljevanju je navedel nekaj podatkov, ki so osvetlili delo
ministrstva v korist in spodbudo prostovoljstvu. Že tretje leto
razpisujejo natečaje za različne dodatne in dopolnilne programe
na področju socialnega varstva. Povedal je, da je odziv oziroma
interes društev za te programe izredno velik in da precej programov
vključuje tudi elemente prostovoljnega dela. Vsako leto je povprečno za 30% do 40% več sredstev, ki so namenjena za te
programe. Opozoril je, da se programi delijo v dve skupini; obstajajo
krajši programi, rok za njihovo izvedbo je eno leto, ter programi
za srednjeročna obdobja, rok za njihovo izvedbo pa je pet let.
Predvsem v slednjih programih je veliko društev, ki kot eno izmed
komponent programa vključujejo tudi prostovoljno delo. Dodal je,
da se tudi sami srečujejo z nekaterimi vprašanji v zvezi s tem
delom, zato menijo, da bi z bolje urejeno zakonodajo prostovoljstvo
lahko še bolj spodbujali. Poudaril je, da se zavedajo, da je na
nekaterih področjih tradicija prostovoljstva v slovenski družbi že
zelo dolga, nekatera področja pa so nova, se šele razvijajo in
bodo potrebovala posebne spodbude.

V nadaljevanju je izrazila upanje, da bodo spremembe zakona o
društvih, ki jih pripravljajo v ministrstvu za notranje zadeve,
sprejete še v mednarodnem letu prostovoljcev, glede na to, da
bodo zagotovo predlagane v sprejem po skrajšanem postopku.
Poudarila je pet točk, kjer sama vidi nujnost sprememb zakona.
Nanašajo se na ustanovitev društva, prenehanje delovanja društva, opravljanje društvenih dejavnosti, status društva v javnem
interesu in na davke. Glede števila oseb, potrebnih za ustanovitev
društva, so bile že narejene zelo velike spremembe. Pojasnila je,
da število ustanoviteljev ni več omejeno na deset, saj danes
društvo lahko ustanovita že dve osebi.Tudi tujci lahko ustanavljajo
društva, vendar je glede ustanovitve že ob registraciji še vedno
preveč omejitev. Registracija društva je zahtevna v tem smislu,
da upravne enote velikokrat postavljajo nepotrebne birokratske
ovire, je dejala, pri tem pa njihova praksa sploh ni enotna. Med

Nato se je osredotočil na vprašanje skrbi za starejše v Sloveniji.
V ministrstvu se zavedajo, da se delež starejših prebivalcev
Slovenije veča veliko bolj, kot je bilo ocenjeno v 90. letih, ko je bil
pripravljen vladni program pomoči starejšim do leta 2005. Posebej
pereče je, da so s tem povezani mnogi izzivi in da cele vrste
problemov ne bodo mogli ustrezno rešiti, če ne bodo vključili tudi
prostovoljnega dela. To pa velja zlasti za izvajanje socialne oskrbe,
pri kateri gre za stike, za pomoč, za pogovore z ljudmi v ruralnih
območjih. Ne smemo pa pozabiti na urbana območja, je opozoril,
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pripravljenost ljudi, da kaj storijo tudi brez plačila. Če so ljudje
pripravljeni prostovoljno delati, potem mora biti država tudi
pripravljena in sposobna urediti pravne oblike tako, da rezultatov
prostovoljnega dela ne obdavči. Državni svet je vložil dva predloga
za spremembe zakona: predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dohodnini in predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb. Nekatere
določbe v teh dveh predlogih predvidevajo delne oprostitve ter
predvsem večje olajšave za neprofitni sektor. Poudarila je, da
bodo glede na probleme v praksi potrebne tudi nekatere
spremembe zakona o davku na dodano vrednost.

drugim zahtevajo dopolnitve statutov v zvezi s spremembami, ki,
pravno gledano, v statutih niso potrebne. Kot primer je navedla,
da mora biti v statutu zapisano, da bo delovanje društva v skladu
z zakonom. S pravnega vidika so to povsem nepotrebne pripombe,
je navedla, kajti če društvo ne deluje v skladu z zakonom, tako ali
tako ne sme delovati.
Precejšnja omejitev, s katero se ustanovitelji društva večkrat
srečujejo, se nanaša na določitev sedeža društva. Zakon jasno
določa, da pomeni sedež pravno gledano kraj ali mesto, da se
lahko določijo pristojnosti upravne enote. Sedež je na primer
Ljubljana, je pojasnila. Na upravnih enotah pa vedno znova
zahtevajo, da se kot sedež navede naslov društva. Trditev je
ilustrirala s primerom, ki so ga imeli v Zvezi društev pravnikov
Slovenije, ki ima sedež vedno na Pravni fakulteti. Ker je Pravna
fakulteta prenesla sedež iz stavbe Univerze na Poljanski nasip,
je bilo potrebno spremeniti statut društva, sklicati skupščino, na
upravno enoto poslati sprejete akte in prečiščeno besedilo, kar je
pravno gledano povsem nepotrebno.

V zaključku je poudarila, da ne bo dovolj, če bo spremenjen le
zakon o društvih, ki je statusni zakon in ureja zgolj status društev.
Spremeniti bo potrebno tudi druge zakone, ki urejajo dejavnosti in
davčno zakonodajo. Šele ko bo ta sklop zaokrožen, bo mogoče
govoriti o tem, da je zakonodaja naklonjena društvom, je zaključila.

Glede ustanovitve je navedla še eno omejitev, ki v veljavnem
zakonu še ni odpravljena. Ustanovitev je dopustna le fizičnim, ne
pa tudi pravnim osebam, v tem primeru pa gre za neenakopravnost pravnih subjektov v pravnerr sistemu. Podala je primer, da
sta Slovenski znanstveni inštitut na Dunaju ustanovili obe slovenski univerzi, ki sta pravni osebi.

Dr. Andreja Črnak-Megllč, načelnlca Oddelka za zdravstvo
In socialno varstvo, Mestna občina Ljubljana, je menila, da bi
morali izrečene predloge in priporočila slišati tisti, ki sprejemajo
zakonodajo in organizacijske rešitve, če želijo spremeniti odnos
družbe do prostovoljnega dela. Predstavila je izsledke raziskave,
ki so jo na Fakulteti za družbene vede izvedli v letih 1996/1997.
Naredili so raziskavo o neprofitno-volonterskih organizacijah,
poseben sklop pa se je nanašal tudi na obseg in vrednost prostovoljnega dela.

Dodatne spremembe bodo potrebne glede ureditve prenehanja
društva, je dejala, zlasti določbe, komu pripada premoženje ob
prenehanju. V sedanjem zakonu niso jasne določbe, ali gre za
društvo v javnem interesu ali za društvo, ki deluje s povsem
zasebnimi interesi. Veljavne določbe se smiselno bolj nanašajo na
društva, ki delujejo v javnem interesu, vendar društev z zasebnimi
interesi ni dopustno tako zelo omejevati glede delitve premoženja
ob prenehanju, je pojasnila.

Poudarila je, da se prostovoljno delo ne nanaša zgolj na neprofitnovolonterske organizacije, vendar pa je za njihovo delovanje zelo
pomembno. Dejstvo je, je nadaljevala, da je lastnost prostovoljnosti
pravzaprav eden izmed temeljnih elementov definicije neprofitnovolonterskega sektorja. Definicija tega sektorja se imenuje strukturalno operacionalna definicija in govori o tem, da so neprofitnovolonterske organizacije tiste, ki so organizirane privatno, institucionalno ločene od države in neprofitno distributivne, kar pomeni,
da lahko ustvarjajo dobiček, vendar morajo del celotnega zneska
ponovno vlagati v svojo osnovno dejavnost. V osnovni definiciji, v
srži tega sektorja in organizacij je vsebovano prostovoljstvo.

Kot naslednjo pomembno omejitev je navedla določbe glede
opravljanja dejavnosti društev. Za društva velja načelo zasebne
avtonomije in vsakomur je treba dopustiti svobodo v zasebnem
pravu, da si izbere pravno obliko, v kateri bo opravljal določeno
dejavnost. Zatorej si lahko izbere tudi obliko društva, je bila jasna.
Omejitve, ki jih v področni zakonodaji najdemo v tujini, so zelo
redke, večinoma so v bančništvu, investicijskih družbah in
zavarovalništvu. Posebno področje, pri nas zelo aktualno, je
področje izobraževanja in zasebnih šol. V tujini ima ta panoga
zelo pogosto status društva, ki je zaradi enostavnega načina
delovanja izredno pomembna oblika. V tujini tudi ni omejitev v
zakonu o društvih, ampak v različnih zakonih, ki ne dopuščajo
svobodne izbire statusa, ampak določajo, da se lahko določena
dejavnost opravlja na primer v gospodarski družbi ali pa v obliki
zavoda.

Pojasnila je, da je vprašanje, od česa je odvisen obseg prostovoljnega dela, mogoče razčleniti na tri pomembne faktorje. Prvi je
stopnja razvitosti družbe, ki se odraža tudi v obsegu srednjega
sloja, saj je prav srednji sloj tisti, iz katerega se rekrutira največ
prostovoljcev. Drugi pomemben faktor je število oziroma delež
zaposlenih v neprofitno-volonterskem sektorju. Osebe, ki aktivno
delujejo v teh dejavnostih, dobro vedo, da je potrebno prostovoljce
usposabljati, voditi in nadzorovati, dokler ne dosežejo določene
stopnje samostojnosti. Obseg prostovoljnega dela je največji prav
v tistih državah, ki imajo največjo stopnjo zaposlenosti v tem
sektorju, je pojasnila. Kot tretji element je navedla finančno
podporo, ki bi jo morala država zagotavljati neprofitno-volonterskemu sektorju. Podatek, da 85 % slovenskih prostovoljskih
organizacij dela izključno na prostovoljni osnovi, zelo jasno kaže
na premajhno podporo države, ki jo uživa ta sektor v Sloveniji, je
bila kritična.

Četrti sklop, ki je potreben sprememb, je opredelitev statusa
društva, ki deluje v javnem interesu. Ureditev v praksi je povsem
nekonsistentna in neprimerljiva z določbami v zakonu. Na nekaterih področjih je takšen status urejen v zakonih, ponekod je urejen
v pravilnikih, pogoji za pridobitev in postopki podeljevanja tega
statusa pa na posameznih področjih niso enotni. Pojasnila je, da
takšna podelitev statusa nikjer ni pravnoformalno izpeljana. To
pomeni, da bi moralo društvo, ki pridobi status društva v javnem
interesu, uživati poseben status v davčni zakonodaji. Lahko bi
bilo deležno tudi prednosti pri razpisih za podeljevanje proračunskega denarja in drugih prednosti, ki so povezane s tem statusom,
saj gola formalna podelitev statusa nikakor ni dovolj, je menila.

Mednarodni podatki kažejo, da je krepitev neprofitno-volonterskega sektorja nekaj, kar strokovnjaki imenujejo sprememba
razvojne paradigme države blaginje, je pojasnila. Zato ne preseneča podatek, da je rast zaposlovanja v tem sektorju izredno
dinamična. Povprečna stopnja rasti v zadnjih petih letih je znašala
4% letno, medtem ko je zaposlovanje v vseh ostalih sektorjih
skupaj naraščalo le za 1% letno. Primer je ilustrirala s podatkom
o deležu zaposlenih v neprofitno-volonterskem sektorju v različnih
državah. V sam vrh se uvrščajo države, kot sta Nizozemska in

Zadnje področje, ki ga bo prav tako potrebno spremeniti, je
področje davkov, je dejala. Davčna zakonodaja društvom ni
naklonjena niti ni ugodna za neprofitni sektor nasploh. Strinjala se
je z navedbo, da nobena država ni tako bogata, da bi zavrgla
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Zahodna Evropa daje večji poudarek neposrednim oblikam, v
ZDA, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji pa država kombinira
posredne in neposredne oblike podpore. Navedla je primer ZDA,
kjer je višina neposrednega prispevka iz javnih virov 31%; temu
odstotku pa je potrebno prišteti še davčne olajšave in delež se
skoraj podvoji.

Irska, ki zagotavljanje skupnih dobrin in storitev na področju
družbenih dejavnosti v glavnem vežejo na neprofitno-volonterski
sektor. Na konec lestvice se uvrščajo nekdanje socialistične
države ter relativno majhen delež držav s socialdemokratskim
tipom države blaginje, kajti tam so podpirali predvsem javni sektor,
je navedla. Podatke je podkrepila s tezo, da je državna blaginja in
s tem povezano število zaposlenih močno odvisno od tega,
kakšen je delež prostovoljcev. Navedla je podatke, ki so bili izračunani za vzorec 22 držav sveta, ki se združujejo v štiri velike
skupine. Prva skupina predstavlja zahodno Evropo, druga ostale
razvite države, tretja vzhodno Evropo in četrta Latinsko Ameriko.
Sama je v analizo dodala podatke za Slovenijo. Prispevek
prostovoljcev je izražen v delovnih urah zaposlenih. V zahodni
Evropi je delež zaposlenih v neprofitno-volonterskem sektorju
6,9%. V skupino ostalih razvitih držav sodijo ZDA, Kanada,
Avstralija; tu je delež 2,5%. V vzhodni Evropi je delež nekoliko
večji kot v Sloveniji, pa kljub temu znaša le 0,7%. če delež
preračunamo v število ljudi, znaša približno 2.800 ljudi. Povzela
je, da so navedene primerjave popolnoma korektne in so bile
ugotovljene na reprezentativnem vzorcu slovenskih neprofitnovolonterskih organizacij.

Strinjala se je z navedbami dr. Trstenjakove, da ni dovolj, če
spremenimo samo zakon o društvih, saj je bil v Sloveniji relativno
liberalen že v 70. letih. Prav zato je Slovenija že sredi 70. let doživela pravi razcvet neprofitno-volonterskih organizacij, je spomnila. Spremeniti je potrebno odnose znotraj posameznih sektorjev,
področno zakonodajo in davčno zakonodajo. Veliko pripravljenost
na sodelovanje je pokazal državni svet, prav tako okoljevarstvene
organizacije. Menila je, da so v predlogih za spremembe obeh
zakonov, ki jih je navedla dr. Trstenjakova, upoštevane realne
možnosti in vizija stanja v državi. Izrazila je upanje, da bosta
vendarle obravnavana v državnem zboru in posledično tudi
sprejeta, saj bosta omogočila neprofitno-volonterskim organizacijam bolj kvalitetno delo in nove vire sredstev.

Kar 96% tovrstnih organizacij v Sloveniji predstavljajo društva,
vendar v status neprofitno-volonterskega sektorja sodijo tudi
fundacije, privatni zavodi, cerkvene organizacije, cerkvene dobrodelne organizacije in stanovanjske zadruge, je pojasnila. Število
društev se giblje okrog 15.500 in zato se po tej kategoriji uvrščamo
v sam svetovni vrh.

Ob koncu je posebej opozorila, da so v okviru projekta Matra, v
katerem je sodelovalo pet slovenskih neprofitno-volonterskih
organizacij ter organizacija Simco, pripravili okrog 16 priporočil,
kaj bi bilo potrebno storiti za to, da bo ljudem v teh organizacijah
olajšano delo. Priporočila so v pisni obliki in jih ima tudi ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Izrazila je upanje, da bodo
čimprej izvedena.

Prispevek prostovoljcev ni popolnoma enak v vseh organizacijah;
primerjava prispevka prostovoljcev in zaposlenih kaže, da so
pravzaprav največji prispevki prostovoljcev na področju delovanja
strokovnih društev, nato športnih društev, varstva živali in gasilskih
organizacij. Zanimivo pa je, je dodala, da je bila ocena invalidskih
organizacij, da je prispevek prostovoljcev pri njih relativno majhen
- znaša le okrog 9%.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je zahvalil dr.
Črnak-Megličevi in izrazil strinjanje s pripombo, da bi se posveta
morali udeležiti tudi predstavniki zakonodajnega telesa. Zavzel
se je za idejo, da pobude in zaključke posveta pošljejo na vse
pristojne institucije. Opozoril je, da oba predloga za spremembe
in dopolnitve zakonov čakata na obravnavo v državnem zboru
že skoraj dve leti. Menil je, da bi bilo nujno vložiti tudi predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano
vrednost. Zbrane pa je pozval, da s predlogi, naslovljenimi na
državni svet, pomagajo pri oblikovanju predloga.

V nadaljevanju je prikazala ekonomski profil prostovoljcev. V
Sloveniji predstavlja največji delež prostovoljcev skupina zaposlenih. Sledijo ji dijaki in študentje ter strokovnjaki različnih strok.
Na podlagi teh podatkov je opozorila, da prostovoljno delo ni
nekaj, kar bi lahko odpravili z besedo laičnost, ampak gre nemalokrat za visoko profesionalne strokovnjake, ki sodelujejo v mnogih
organizacijah in nudijo svoje storitve, voljo in čas. Skupina
upokojencev je bolj na koncu lestvice, je navedla, čeprav je splošno
znano dejstvo, da sodijo v tisto kategorijo, ki pomaga svojim
otrokom pri varovanju otrok in podobnih opravilih. Povzela je
besede Miša Jezernika, ki je nekoč dejal, da je v tej skupini
izjemno velik potencial, zato bi veljalo upokojence bolj pritegniti v
delovanje neprofitno-volonterskih organizacij.

Mag. Tone Jagodic, Olimpijski komite Slovenije, je predstavil
prostovoljno delo v športu. Izrazil je prepričanje, da je na tem
področju že marsikaj storjeno, zato je prepričan, da bodo lahko
uspešni tudi v prihodnje. Menil je, da je pomen športa na
mednarodni ravni zelo velik, tako z vidika nevladnih organizacij
kot tudi z vidika Evropske športne listine, ki je zavezala vlade
držav podpisnic, med njimi tudi Slovenijo, k nekaterim določilom.
V 3. členu je poudarjeno, da imajo vlade predvsem dopolnilno
vlogo v odnosu do športnega gibanja, zato je tesno sodelovanje
z nevladnimi športnimi organizacijami bistvenega pomena. Evropska športna listina, ki je nastala v Mednarodnem olimpijskem
komiteju, države zavezuje, da spodbujajo prostovoljstvo, je poudaril.

Obseg prostovoljnega dela je močno povezan s podporo družbe
oziroma države. Za ilustracijo te teze je prikazala podatke, kako
se viri prihodkov neprofitnih organizacij kažejo v 22 državah,
zajetih v mednarodno raziskavo. Povprečen prispevek države in
občine znaša v 22 državah kar 42%, medtem ko je v Sloveniji le
27%. Največ denarja namenjajo gasilskim organizacijam, nekaj
manj pa socialnim. V prispevek države za organizacije, ki se
ukvarjajo s socialo, so všteli tudi sredstva iz loterije, saj so to
odstopljena sredstva države za izvajanje dejavnosti neprofitnovolonterskih organizacij. Države, v katerih prevladujejo prihodki
iz javnih virov, v sam vrh se uvrščajo Irska, Belgija, Nemčija,
Izrael, Nizozemska in Francija, namenjajo prostovoljstvu nad 50%
prihodkov. Te države so spoznale, da so neprofitno-volonterske
organizacije njen partner pri zadovoljevanju skupnih potreb in
storitev. Obstajata dva načina za državno podporo, je navedla.
Možne so davčne olajšave, to je posredni vidik, ali neposredno
pri dodeljevanju sredstev prek javnih razpisov oziroma pri
podeljevanju koncesij. Tretja možnost so tudi plačila za storitve.

Navedel je, da je v 1. členu zakona o športu posebej izpostavljeno,
da je delovanje v športu interesno in prostovoljno, kar pomeni, da
je prostovoljnemu delu že v osnovi priznan velik pomen. Kljub tem
določilom pa v športnih društvih in združenjih le niso povsem
zadovoljni. Prostovoljci predstavljajo večino aktivne delovne sile,
ki skrbi, da delo nemoteno teče. Skorajda na vseh nivojih
predstavljajo prostovoljci več kot 90% celotne strukture. Pojasnil
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Anita Albreht, sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije,
je predstavila skrb za otroke in mladino, predvsem s prikazom
izkušenj o prostovoljnem delu, ki jih imajo v njihovi zvezi. Ta deluje
že od leta 1953 kot prostovoljna, nepridobitna, humanitarna
nevladna organizacija z namenom, da se dvigne kakovost življenja
otrok, mladostnikov in družin, je pojasnila.

je, da so to trenerji, sodniki, zdravniki, fizioterapevti, funkcionarji
in sekretarji, ki niso redno zaposleni, ampak namenjajo svoj čas
in svoje znanje za napredek športa. Strinjal se je z dr. ČrnakMegličevo, da je podatek, da so to neprofesionalni delavci, zelo
zavajajoč in absolutno nedokazljiv. V Olimpijskem komiteju
Slovenije namreč ugotavljajo, da velika večina prostovoljcev v
športu deluje na strokovno zelo visoki ravni. Mnogi vrhunski
trenerji sodelujejo v športu kot prostovoljci. Podatek je ilustriral s
primerom Miloša Janše, uspešnega trenerja z Bleda, ki pripravlja
kandidate za vrhunski šport, podobne primere pa je najti tudi med
zdravniki in sodniki, je dejal.

Organiziranost zveze je opredeljena skladno z zakonom o društvih, zato je organizirana kot zveza društev in občinskih ter
mestnih zvez, ki delujejo na ozemlju celotne Slovenije v 149 društvih. V njih deluje 10.000 članov in prek 200.000 prostovoljk in
prostovoljcev, je navedla. Osredotočila se je na prikaz prostovoljnega dela v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki ga označuje
dolgoletna tradicija delovanja, ki je prispevala k oblikovanju lika
prostovoljca in s tem tudi k razvoju prostovoljnega dela v Sloveniji.

Strinjal se je s pravnim mnenjem dr. Verice Trstenjak, da je potrebno
razlikovati med organizacijami in posameznimi društvi, v katerih
delujejo prostovoljci v športu. Športne zveze, ki vzdržujejo športna
društva in se združujejo v organizacijo, kot je na primer Olimpijski
komite Slovenije, imajo pomemben razlikovalni znak, ki jih ločuje
od drugih organizacij. Te so bodisi javni zavodi, agencije, zasebniki
ali pa gospodarske organizacije, kot so delniške družbe ter družbe
z omejeno odgovornostjo, je navedel. Društva nimajo namena
ustvarjati dobiček oziroma ga vračajo v svoje delovanje, torej so
nepridobitna. Tu je bistvena razlika v primerjavi z organizacijami,
ki delujejo na podlagi dobička. Prav tu vidi razlog, da bi morala
država tovrstno delo še posebej ceniti.

"Prostovoljka ali prostovoljec, ki deluje pri Zvezi prijateljev mladine
Slovenije, je oseba, ki svoj čas namenja družbeno koristnemu
delu in se za to delo odreka plačilu." Pojasnila je, da je takšna
uradna definicija prostovoljca v njihovi organizaciji. Na tisoče
prostovoljk in prostovoljcev je skoraj pol stoletja prispevalo svoj
čas, znanje in delo v dobro otrok. Navedla je, da je pri izvajanju
programa zveze kar 80% takšnih del, ki jih opravljajo prostovoljke
in prostovoljci.

Prostovoljci opravijo tudi mnogo administrativnega dela, ki je prav
tako strokovno, je nadaljeval. K temu sodi organizacijsko delo,
finančno-računovodsko delo, zbiranje in obdelava podatkov,
tehnična podpora in organizacija športnih prireditev. Država je na
področju športa poskrbela za statusno oblikovanje določenih
kategorij. Navedel je, da 34. in 35. člen zakona o športu jasno
opredeljujeta status zasebnega športnega delavca ter status
zasebnega športnika. Za pridobitev enega in drugega mora
zaprositelj izpolnjevati določene pogoje, ki se vežejo na ustrezno
izobrazbo, usposobljenost za licenco, če je predpisana, na znanje
slovenščine in stalno prebivališče. Po pridobljenem statusu ima
oseba po davčni zakonodaji nekaj prednosti, je pojasnil. Menil je,
da bi država prostovoljce v športu ter v drugih panogah lahko
bistveno bolje izkoristila in zato podprl predloge, ki jih je že podal
državni svet ter tiste, ki jih je podalo ministrstvo za notranje zadeve.
Strinjal se je z navedbami predsednika državnega sveta Toneta
Hrovata, da je potrebno upoštevati nekatere tuje izkušnje. Menil
je, da je bistvenega pomena, da se doseže tesno sodelovanje
med prostovoljci in redno zaposlenimi.

Opisala je izobrazbeno strukturo njihovih prostovoljcev, ki so
večinoma ljudje z višjo ali visoko izobrazbo, kar zagotavlja izredno
visoko stopnjo kakovosti in strokovnosti pri izvajanju programov
v korist otrok. To je tudi ena od pomembnih značilnosti, ki bogati
izvajanje njihovih programov. Poklicna struktura je naslednja:
največ je psihologov, sociologov, pedagogov, vzgojiteljev, specialistov za delo z otroki s posebnimi potrebami in podobno. Glede
na spol je več prostovoljk kot prostovoljcev, je navedla, glede na
starosti pa je 60% mladih do 25 let, 20% oseb do 50. leta starosti
in 20% nad 50. letom starosti. Podobne podatke je prikazala tudi
dr. Črnak-Megličeva v izsledkih svojih raziskav. Zveza prijateljev
mladine Slovenije je največji delež programov izvajala na področju
organiziranja prostega časa otrok, zato je največ prostovoljcev
opravljalo različna dela pri organiziranju letovanj in zimovanj ter
šole v naravi, organiziranju različnih oblik ustvarjalnih delavnic,
kulturnih in zabavnih prireditev za otroke ter izletov in potovanj. V
zadnjem času narašča delo mladih prostovoljcev na področju
nudenja učne pomoči, pri spremstvu in pomoči otrokom s
posebnimi potrebami, pomoči pri svetovanju otrokom v stiski ter
vključevanje v različne humanitarne projekte, s katerimi prispevajo
k zmanjševanju socialne izključenosti otrok, je navedla.

Pojasnil je, da so za zagotavljanje nemotenih priprav najboljših
slovenskih športnikov na olimpijske igre v Sydneyu potrebovali
veliko število prostovoljcev, ki so omogočili optimalne priprave.
Že pred dvema letoma, ko olimpijske vasi še ni bilo, so slovenski
športniki hodili na priprave v Sydney in izseljenci so jim pomagali
po svojih najboljših močeh. Brez njihove pomoči jim slovenski
olimpijski komite ne bi mogel omogočiti tako kvalitetnih priprav,
zatorej tudi rezultati ne bi bili tako dobri, je pojasnil. Vrhunski šport
nujno potrebuje prostovoljce, ki so pripravljeni pomagati s svojim
znanjem in zmožnostmi. Podoben primer je pri organizaciji športnih
prireditev. Svetovno znani pokal v poletih in skokih v Planici ter
smučarski pokal na Pohorju ter mnoge druge prireditve ne bi bile
to, kar so, brez stotine ur prostovoljnega dela, je poudaril.
Prostovoljcem bi morali zato omogočiti, da se tudi ustrezno
izobražujejo.

Izrazila je veselje, da deluje v njihovi zvezi precej strokovnjakov,
ki s svojim delom prispevajo k reševanju aktualnih družbenih
vprašanj v dobro otrok, mladostnikov in družin. Med temi je izpostavila skrb za uresničevanje otrokovih pravic, kot jih določa
Konvencija o otrokovih pravicah, skrb za urejena igrišča, dobro
igračo, otrokom prijazno šolo, vpliv na otrokom naklonjeno
zakonodajo s področja družinskih razmerij, zmanjševanje socialne
izključenosti, ustvarjanje pogojev za participacijo otrok pri odločanju
o vprašanjih, ki jih neposredno zadevajo, skrb za zdravje in
celostni razvoj otroka, spodbujanje za sprejem nacionalnega
programa za otroke v Sloveniji, spodbujanje k ureditvi vprašanj,
ki zadevajo zaščito in varstvo otrok v postopkih pred sodišči,
ustvarjanje pogojev za kakovostno preživljanje prostega časa,
osveščanje staršev, vzgojiteljev in pedagogov, pomoč otrokom v
stiski in mnoge druge.

V zaključku je navedel, da je Olimpijski komite Slovenije podal
iniciativo, da bi v letu prostovoljcev nagradili tiste prostovoljce v
športu, ki so bili še posebej aktivni v zadnjih letih. Ob deseti
obletnici ustanovitve olimpijskega komiteja, ki jo bodo praznovali
v oktobru 2001, bodo zatorej nagradili najbolj prizadevne člane.
Doslej so od članskih organizacij prejeli že več kot 100 predlogov,
je navedel Z nagradami in s priznanji pa se bodo skušali tem
ljudem na nek način oddolžiti, je zaključil.

V zadnjem času opažajo primanjkljaj predvsem na področju
organiziranega strokovnega pristopa k delu s prostovoljci. Pojasnila
je, da gre za delo pri pridobivanju prostovoljcev, izobraževanju
prostovoljcev in spodbujanju k prostovoljnemu delu, ki seveda
zahteva profesionalen pristop in namenska sredstva za financiranje posebnega programa za delo s prostovoljci. Neredko se
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Poudarila je, da se pri mladih veča zavest o prostovoljnem delu,
kar je verjetno posledica nekaterih sistemskih pristopov k učnim
programom, ki jih uveljavljajo posamezne šole.

ljubna". Poudaril je, da gre za največji projekt urejanja okolja in
najbolj množično ekološko in turistično gibanje v Sloveniji, pri
katerem prav letos sodeluje toliko ljudi kot še nikdar. Dejavnosti
so organizirane kot tekmovanje, ki poteka v organizaciji turističnih
in drugih društev, občinskih in območnih turističnih zvez, krajevnih
skupnosti, občin, podjetij in drugih ustanov, kar je izraz civilne
iniciative in prostovoljnosti, je pojasnil. V tekmovanju sodelujejo
vsa slovenska mesta in kraji, zdravilišča, avtokampi, osnovne in
srednje šole ter še nekateri drugi. Projekt tekmovanja in izbira
najbolj urejenih krajev prispevata h kakovosti življenja in trajnostnemu razvoju in urejanju okolja, prav tako pa tudi h kvalitetni
turistični ponudbi in promociji turizma, je navedel.

Pobude Zveze prijateljev mladine Slovenije se nanašajo na to, da
država in prostovoljci potrebujejo definicijo prostovoljnega dela in
predlog zakona o prostovoljstvu. Znotraj takšnega zakona bi
morali opredeliti enotne kriterije vrednotenja prostovoljnega dela
ter sistem moralnih stimulacij dela, kot so priporočila in državna
priznanja. Opozorila je, da Slovenija potrebuje kodeks prostovoljca,
saj ima tudi prostovoljstvo različne kriterije v okviru posameznih
organizacij. Pripraviti bi morali enotna izhodišča in zagotoviti
materialne pogoje za organizirano in strokovno delo s prostovoljci.

Pojasnil je, da je projekt že v letu 1998 dobil mednarodne razsežnosti. Nekateri najbolj urejeni slovenski kraji so se prijavili k
sodelovanju na mednarodnih tekmovanjih in dosegli najvišja
priznanja. S sodelovanjem na uglednih mednarodnih, evropskih
in na svetovnem tekmovanju v urejenosti dobiva državno tekmovanje, ki ga prirejajo v njihovi zvezi, mednarodno potrditev. Zatrdil
je, da je tekmovanje postalo del splošnega razvoja, ki vključuje
tudi nova temeljna načela trajnostnega in okoljevarstvenega
razvoja.

Izrazila je zadovoljstvo, da se na pobudo državnega sveta in
Sveta društvenih organizacij Slovenije vendarle pospešeno pripravlja postopek za spremembe zakona o društvih. Dodala pa je,
da se je potrebno z enako zavzetostjo lotiti sprememb davčne
zakonodaje in sprememb zakona o dejavnostih. Ta zakon omejuje
planinska društva pri upravljanju planinskih domov, njihovo zvezo
pa predvsem na področju založniške dejavnosti.

Posebno pozornost posvečajo tudi prostovoljstvu med mladimi,
ki sodelujejo v turističnih dejavnostih, saj so mladi osnova njihove
društvene turistične dejavnosti. Prav s tem namenom delujejo že
v osnovnih šolah, kjer imajo vrsto podmladka. Program so razširili
tudi v srednje in strokovne šole, kjer prostovoljno delo z mentorji
postaja stalnica pri urejanju okolja, v katerem živimo. Menil je, da
je prostovoljno delo tudi osnova vseh turističnih prireditev in ena
najpomembnejših dejavnosti turističnih društev in zvez, predvsem
pri organizaciji prireditev v manjših krajih in na podeželju.

dogaja, da morajo stroške za delo s prostovoljci prikrivati, da v
strukturi poročil o uporabi finančnih sredstev ne navedejo
postavke stroška, ki ga imajo pri pridobivanju in delu s prostovoljci.
Brez tovrstnih finančnih sredstev tudi prostovoljnega dela ni
mogoče izpeljati na kvalitetni ravni, kot jo predvidevajo njihovi
programi, je opozorila. Menila je, da prepočasi poteka družbeni
proces, ki naj bi prispeval k oblikovanju prostovoljnega dela kot
vrednote.

Ob koncu je spomnila na prireditev Veseli december, ki je bila
dolga leta projekt Zveze prijateljev mladine Slovenije. Ker sistemskega financiranja, ki je bilo urejeno s prispevki zaposlenih, ni
več, je rezultat precejšnje razlikovanje pri obdaritvi in pri prireditvah,
namenjenih otrokom v prazničnih dneh. Zavzemali pa se bodo,
da bi zagotovili enotno obliko praznovanja in znotraj tega spodbude
za ureditev davčne zakonodaje pri obdaritvah otrok, je sklenila
svoje misli.

Navedel je, da je v publikaciji prireditev v letu 2001 naštetih več
kot 2.000 prireditev po tematsko urejenih področjih, ki potekajo
vse leto v 450 krajih Slovenije. V Turistični zvezi Slovenije
ocenjujejo, da bo vseh prireditev v Sloveniji v letu 2001 več kot
15.000. Realizacija večine teh prireditev sloni na delu več tisoč
prostovoljcev. Na področju urejanja okolja je bilo prostovoljno delo
vedno zelo pomembno, saj nekaterih posebnih infrastrukturnih
objektov za turistično dejavnost brez tovrstnega dela ne bi bilo.
Kot primer je izpostavil poti za pohodništvo in kolesarjenje, za kar
ima Slovenija vse naravne danosti.Te poti se povezujejo v lokalne
in vseslovenske transverzale, kar omogoča novo kvaliteto turistične ponudbe v Sloveniji.

Karel Trplan, sekretar za prostovoljno delo, Turistična zveza
Slovenije, je predstavil pomen prostovoljnega dela pri urejanju
okolja in v turizmu, ki se v teh dveh panogah uspešno uveljavlja,
vendar žal nima potrebne družbene veljave in deluje brez prave
podpore države. Prostovoljno delo je dejavnost večine turističnih
društev, ki jih je v Sloveniji več kot 520. Turistična društvena
dejavnost je v Sloveniji organizirana v turističnih društvih in zvezah,
ki delujejo v turističnih in drugih krajih ter lokalnih skupnostih.
Organiziranih je tudi 69 turističnih informativnih centrov, je navedel,
kjer se prepletata profesionalno delo in delo prostovoljcev.

Kot pomemben element turistične ponudbe je omenil vinske ceste,
ki jih je v Sloveniji že več kot 20. Le-te so primerno vzdrževane in
označene, da pa so zaživele, so vanje ljudje vložili ogromno prostovoljnega dela.
V njihovi zvezi menijo, da bodo pri razvoju prostovoljnega dela
pospešeno, organizirano in strokovno nadaljevali na vseh področjih urejanja okolja in v turizmu, seveda z željo, da k temu privabijo čim več prostovoljcev.

Menil je, da je pomemben podatek, da v osnovnih šolah deluje
prek 100 turističnih podmladkov. To so ustvarjalna žarišča prostovoljnosti in na tisoče ljudi s tem prispeva k razvoju, bogati turistični
ponudbi in k rasti dohodka nosilcev turistične ponudbe. Navedel
je podatek, da prostovoljno delo prispeva k rasti družbenega
bruto proizvoda v turizmu predvidoma za 20 odstotkov.

Strinjal se je z navedbami predhodnih govorcev, da bi morala
država z ukrepi in odločitvami spodbujati prostovoljno delo tudi
na področju turizma in urejanja okolja in zagotavljati minimalne
finančne pogoje za povečevanje rezultatov. Menil je, da je sodelovanje države in lokalnih skupnosti pri organiziranju in izvedbi
ter financiranju prostovoljnega dela nujno, ker bo le tako lahko
postalo še pomembnejši dejavnik nadaljnjih razvojnih prizadevanj.

Prostovoljno delo je pomembno pri urejanju okolja, urejanje okolja
pa v Turistični zvezi Slovenije organizirajo in vodijo v posameznih
projektih. V nadaljevanju je na kratko predstavil pomen prostovoljnosti na primeru projekta "Moja dežela, lepa in gostoljubna". Ta
projekt razvija Turistična zveza Slovenije že 25 let in ga bogati z
najrazličnejšimi aktivnostmi. Letos praznujejo tudi 10. obletnico
delovanja prenovljenega projekta "Moja dežela, lepa in gosto-

Ob koncu je poudaril, da je potrebno prostovoljno delo bolj ustrezno
vrednotiti tudi na področju gospodarskih dejavnosti, ne le na
humanitarnem področju, saj pospešuje tudi razvoj gospodarstva.
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bolj verni, njihova spoznanja so globlja in naravnana k širšim
ciljem. Poudaril je, da vsak posameznik zase ve, zakaj sodeluje v
enem od društev, ki so povezana v zvezo. Večkrat v zgodovini se
je že potrdilo, je nadaljeval, da je slovenstvo prestalo pretrese, ki
so druge narode razcepili ali tudi izkoreninili. Slovenci pa smo
ostali povezani predvsem zaradi notranje kohezije, je bil prepričan.
Le-ta je še danes podlaga naše obstojnosti in izhodišče za jutrišnji
razvoj v nenehno spreminjajočih se okoliščinah, je menil. Institucija
države ne more nadomestiti te organske trdoživosti slovenske
civilne družbe, lahko pa jo obsede paranoja nadzorovanja, ki je
nezdružljiva s stoletno kulturo društvene avtonomije, kar bi lahko
naredilo neizmerno škodo, je še navedel.

Franci Pivec, predsednik Zveze kulturnih društev, je menil,
da ima razprava o prostovoljstvu več namenov in ciljev, vsem pa
je skupno, da želijo javnosti dopovedati, da družba ne more
preživeti brez razvejane mreže dejavnosti, ki niso motivirane s
plačilom in ne potrebujejo statusa državne službe. Izrazil je prepričanje, da se pristojni mnogokrat sploh ne zavedajo, kako zelo
gosta je ta mreža in koliko bi stalo, če bi jo morali nadomestiti s
formalnimi institucijami. Vse to je tako imenovani socialni kapital,
ki je v sleherni družbi nepogrešljiv, je zatrdil.
Menil je, da je govora o temi, o kateri obstaja v svetu obsežna
bibliografija, kar očitno kaže na dejstvo, da je prostovoljno delo
drugod spremljano z večjo pozornostjo kot v Sloveniji. Pojasnil je,
da je pregledal del te bibliografije, med drugim tudi poročilo
Evropskega parlamenta iz leta 1997, ki ima naslov "European
Voluntary Service for Young People", in ugotovil nesporno povezavo: volontariat je enako benevolat - prostovoljna dejavnost je
vedno dobrodelna dejavnost. Takšna povezava je lahko neproblematična, saj izključuje le zlonamerno delovanje, ki ga pri
prostovoljcih tako ali tako ni. Vendar definicija ni tako preprosta, je
bil prepričan. Kakor hitro je dobrodelnost opredeljena bolj
natančno, ima status humanitarne dejavnosti, izkaže pa se lahko,
je nadaljeval, da pri celi vrsti dejavnosti ne gre zgolj za humanitarni
motiv. Prostovoljstvo se v literaturi nanaša na dejavnosti, povezane
z naravnimi in drugimi katastrofami, zdravjem, revščino, neznanjem, telesno in duševno prizadetostjo, socialno izključenostjo,
nedoraslostjo ali ostarelostjo, je pojasnil. Poteka v domačem ali v
tujem okolju. Prostovoljci po lastni odločitvi žrtvujejo del osebnega
ugodja in varnosti za pomoč drugim in za to ne pričakujejo plačila.
Napredne države znajo oceniti simbolni in praktični pomen take
dejavnosti in jo na različne načine spodbujajo in podpirajo, je
zagotovil. Zakonodaja mnogih držav priznava poseben status
prostovoljca. Nudijo mu osnovno zavarovanje, priznavajo davčne
olajšave prostovoljskim organizacijam in podobno.

V zaključku je izrazil mnenje, da so se v preteklosti podobne
stvari že dogajale, takih obdobij pa ni bilo lahko preživeti. Ljubiteljsko
kulturo rešuje dobrodelnost posebne vrste: prostovoljci si namreč
znajo pomagati sami. Take kategorije dobrodelnosti mednarodna
klasifikacija sicer ne pozna, vendar je najpogosteje odrešilna, je
zaključil.

Angelca Žiberna, Zveza društev upokojencev Slovenije, je
uvodoma izrazila veselje, da lahko spregovori kot predstavnica
najstarejše generacije, saj meni, da je tudi delo, ki ga opravljajo v
njihovi zvezi, vredno pozornosti. V svetu prevladuje spoznanje,
da sreča človeštva ni odvisna od materialnih in tehničnih dobrin,
ampak vse pogosteje od vrednostnih sistemov, o katerih je bilo
na pričujočem posvetu že mnogo povedanega. Kar lahko naredijo
prostovoljci, je nadaljevala, ne morejo storiti še tako strokovno
usposobljene državne ali družbene institucije. Prostovoljno delo
ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo, zato predstavlja starejšim
osebam tradicionalno vrednoto, ki jo prenašajo na mlade rodove.
Prostovoljno delo počasi postaja tudi partnerski odnos s strokovnimi državnimi institucijami, predvsem na področjih udejanjanja
socialne države, medčloveške solidarnosti in uresničevanja humanitarnih načel.

Ugotavljal je, da je v naši ureditvi takšnega razumevanja države
do prostovoljnega dela razmeroma malo. Vendar pa obstaja
določen vzorec posebnega odnosa države, ki ga je pojasnil s
primerom obravnavanja dejavnosti katoliške cerkve. Če bi tak
vzorec prenesli na druge prostovoljske dejavnosti, bi bilo že
marsikaj urejeno, je bil prepričan. Posebna oblika prostovoljske
dejavnosti je tudi prostovoljstvo kot nadomestilo za služenje
vojaške obveznosti v primeru ugovora vesti. V tem primeru je
ureditev v Sloveniji zelo podobna ureditvam v drugih evropskih
državah.

Izrazila je prepričanje, da prostovoljstvo ne sme pomeniti zgolj
razbremenjevanja dela državnih ustanov in strokovnih institucij,
temveč je lahko le dopolnilo pri izvajanju programov. S prostovoljnim delom se ustvarja dodaten socialni kapital za doseganje
večje kakovosti življenja vseh generacij. Menila je, da obenem
prinaša zadovoljstvo ljudem, ki želijo pomagati sočloveku.
V nadaljevanju je navedla podatek, da je v Sloveniji 451 društev
upokojencev, ki združujejo ljudi raznih poklicev in različne starosti.
Skupno pa je v teh društvih 280.000 članov. Prav letos praznujejo
55 let obstoja in tvornega delovanja. Zavedajo se vseh perečih
problemov, s katerimi se soočajo tudi društva v drugih dejavnostih.
Kot eno pomembnejših dejavnosti je navedla socialni program, ki
mu dajejo vse večji poudarek prav zato, ker se krčijo socialne
pravice ter nekateri programi na področju zdravstva in socialnega
varstva. Kot zelo pomembno dejavnost pri preprečevanju osamljenosti in izključenosti iz družbe je navedla, da je velika večina
včlanjenih v interesne krožke, ki jih je na področju kulture, športa,
rekreacije, izletništva in podobnega nad 500. Če je človek aktiven,
je tudi bolj zdrav, je dejala.

V nadaljevanju je poudaril, da je bila ljubiteljska kulturna dejavnost
na Slovenskem od nekdaj nadpovprečno razširjena, njen osnovni
namen pa je bil individualno in kolektivno kulturno izražanje in
izkazovanje identitete. Glede tega se ljubiteljska kultura ne razlikuje
od poklicne kulture, je menil. Ljubiteljska kultura je tesno povezana
z narodno politiko, z integrativnimi procesi v lokalnem okolju,
povezovala je ljudi, jih učila sobivanja, kazala pot k skupnim
projektom, utrjevala je solidarnost in na tej osnovi so lahko včasih
stekle tudi kulturne akcije z dobrodelnim namenom, je navedel.
Prepričan je bil, da ljudje vstopajo v pevske zbore zaradi petja, v
gledališke skupine zaradi odrskih uprizoritev ter v plesne skupine
zaradi plesnega giba. Tem dejavnostim je danes zapisanih okoli
1500 kulturnih društev, v katera je včlanjenih skoraj sto tisoč ljudi.

Med zanimive ugotovitve je vštela tudi analizo, ki so jo opravili
lansko leto. S pomočjo prostovoljcev so anketirali 5.600 starejših
oseb nad 63 let v 18 občinah, z namenom, da bi ugotovili, kakšne
so potrebe starejših ljudi. Želeli so ugotoviti, ali so se potrebe zelo
spremenile, kako lahko ljudem pomagajo, kako lahko te potrebe
zadovoljujejo. Kar 31% starejših ljudi živi samih, 44% jih živi v
dvoje, le 18% je takih, ki živijo sKupaj z mladimi oziroma v njihovi
neposredni bližini. Izsledki raziskave so pokazali, da so ljudje v
starejših letih zelo osamljeni in da jim predstavlja pomoč okolja, ki
jo tvorijo prav prostovoljci, zelo veliko. Starejši ljudje potrebujejo

Pojasnil je, da Zveza kulturnih društev temelji na pozitivni vrednosti
kulture: zveza, ki ji predseduje, je stkana iz tisoče letnih in večletnih
projektov, ki so si jih zamislili posamezniki in skupine, ker so želeli
v svoje družbeno okolje prenesti neko sporočilo.
Dejal je, da globoko verjame, da so ljudje zaradi ukvarjanja z ljubiteljsko kulturo boljši. Verjame tudi, da so boljši v družini, v družbi,
v službi, da so bolj humani, solidarni, demokratični, bolj pošteni in
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18 sodelujočih dežel. Obravnavali so prostovoljnost v Evropi in
sprejeli več dokumentov, ki bodo v kratkem objavljeni.

predvsem pomoč na domu, redno prehrano ter zdravstvene
storitve. Ugotovili so, da se pojavlja vse več materialnega in psihosocialnega nasilja nad starejšimi ljudmi. Celotne izsledke analize
bodo predstavili na Festivalu za tretje življenjsko obdobje 1. in 2.
oktobra 2001 v Cankarjevem domu.

Ob koncu je izrekla priznanje državnemu svetu, ki je pripravil
pričujoči posvet in tako pokazal, da mu veliko pomeni ustvarjanje
socialne države v slovenski družbi.

Navedla je, da v zadnjih letih ugotavljajo, da je vse več težav pri
izvajanju programov, predvsem zaradi nezadovoljivega
financiranja. V vseh 451 društvih in 56 občinskih in republiških
zvezah nimajo niti enega zaposlenega človeka. Vso dejavnost
vodenja, mentorstva in prostovoljstva izvajajo starejši ljudje, je
pojasnila, ki so stari od 60 naprej. Zelo pogrešajo mlajše
upokojence ter kot vzrok navajajo, da so nekatere storitve v
družbi preplačane.

Marjan Jemec, predsednik Sveta društvenih organizacij
Slovenije, je v repliki pojasnil, da je Svet društvenih organizacij
Slovenije koordinacija in ne zveza. Sestajajo se le v primerih, ko
gre za konkretne probleme. Menil je, da se je v zadnjem času pokazala nuja, da bodo ob oblikovanju centra slovenskih nevladnih
organizacij koordinacijo pretvorili v organizacijo na osnovi zakona
o društvih.

Poudarila je, da so zelo aktivni pri urejanju okolja, čeprav imajo
nemalokrat občutek, da se družba včasih izogiba podati prizrranje
starejšim ljudem. Trditev je ilustrirala s primerom Rdečega križa,
saj bi marsikateri odbor oziroma skupina že zdavnaj prenehala
delovati, če ne bi bilo prostovoljcev iz vrst starejših ljudi. Podobno
stanje je v turističnih in kulturnih društvih, pevskih zborih, v
društvih za ohranjanje tradicije in podobno.

Tomaž Slivnlk, predsednik Zveze organizacij za tehnično
kulturo Slovenije, je uvodoma pojasnil, da je njihova organizacija
stara že več kot 50 let. Ukvarjajo se s tehnično kulturo ter z
drugimi aktivnostmi, kot sta na primer geografija in etnologija.
Mnogo dijakov se je na podlagi sodelovanja ali članstva v tej
organizaciji odločilo za svojo študijsko in nato poklicno pot. Trditev
je ilustriral s primerom, daje tudi Rudi Bric, lastnik podjetja Hermes
Softlab, večkrat navedel, da dobi najboljše kadre iz tistih aktivnosti,
ki jih goji njihova zveza.

Menila je, da je velikokrat spregledana pomoč, ki jo nudijo svojim
otrokom in vnukom. Mnogo mladih ljudi ne bi moglo na delo, če ne
bi bilo babic in dedkov, ki varujejo otroke, je bila prepričana. V
njihovi zvezi menijo, da bi bilo dobro, da se pripravi analiza, ki bo
pokazala, kolikšen socialni kapital lahko nudi starejša generacija
in kaj lahko storijo v bodoče.

Nekdaj so se ukvarjali predvsem z modeliranjem, danes pa je
njihova dejavnost tudi ekonomsko pomembna. Navedel je, da je
na splošno v svetu problem, ker se mladina ne želi ukvarjati niti s
tehniko niti z naravoslovjem. Toda napredek v svetu se nagiba
ravno k tema dvema panogama in mlade bo nujno potrebno
zainteresirati za študij teh smeri. Lansko leto pa so doživeli celo
to, da so iz Silicijeve doline prišli k njim po "know-how" o delu z
mladino na področju računalništva.

Strinjala se je z navedbami predhodnikov, da prostovoljci potrebujejo opredelitev pravic in dolžnosti, kajti ni lahko biti prostovoljec,
zlasti na socialnem področju, ker so ljudje velikokrat zelo občutljivi.
Potrebujejo pa tudi znanje, kodeks in spoštovanje njihovih
uporabnikov, je bila jasna. Vse prevečkrat se namreč odloča o
starejšem človeku, kot da sam ne more sodelovati pri pogovorih
o lastni prihodnosti, je dejala. O njem odločajo v strokovnih
organizacijah, odločajo tudi svojci, starejši človek pa je zapostavljen.

Takoj ko zainteresirani dijak zaključi srednjo šolo ali gimnazijo,
postane prostovoljec v njihovi organizaciji, je pojasnil. Zajemajo
precejšen del šolajoče se mladine: okrog 15 tisoč jih vsako leto
uvedejo na tekmovanje iz logike ter okrog 12 tisoč iz kemije.

Navedla je, da pogrešajo večjo medijsko pozornost, saj bi tudi na
tak način lahko prispevali k vrednotenju prostovoljnega dela.
Pojasnila je, da se srečujejo z dilemami, kaj je dejansko prostovoljno delo in kaj je zgolj vključevanje v delo prostovoljne organizacije.

Za pokrivanje stroškov za to dejavnost pa potrebujejo precejšnja
finančna sredstva, je nadaljeval. V regionalnih centrih v vsej
Sloveniji imajo sedem zaposlenih, vendar potrebujejo sredstva
za dodatne dejavnosti, saj imajo že s prostori velike stroške.

Postavila je vprašanje, kaj storiti, da bi v to delo vključili več
moških, več mladih in pa več tistih, ki pripadajo višjim ekonomskim
slojem.

Spomnil je na izjavo, ki jo je nekoč podal prof. Križanič za
učitelje :"Pravi učitelj dela iz veselja in za veselje - ali naj ga mar
plačujemo?" Sam je menil, da pravi prostovoljec dela iz veselja,
zatorej naj kar sam plača tiste stroške, ki bi jih morala plačati
država, saj gre za obšolske dejavnosti.

Poudarila je, da se področja prostovoljnega dela širijo, kar jim je v
veliko zadovoljstvo. Podala pa je tudi nekaj predlogov za izboljšanje
prostovoljstva: nujno je spoznati potrebe ljudi in v ta namen dodatno
ovrednotiti to dejavnost z več vidikov; vzpostaviti je potrebno sodelovanje med vladnimi in nevladnimi organizacijami; poenostaviti
je potrebno pogoje za razpise ministrstev, da bodo vsem razumljivi,
dobro pa bi bilo uvesti tudi nagrade za prostovoljno delo. Obstaja
sicer socialna nagrada, vendar jo prejemajo v glavnem zaposleni
v državnih institucijah, med njimi pa je premalo prostovoljcev.
Nekoliko več bi morali postoriti na področju medsebojnega
informiranja in posredovanja gradiva. Pojasnila je, da je bila januarja
2001 v Niči sprejeta spremenjena Evropska socialna listina, pa
njene vsebine ne poznajo. Podoben primer je Deklaracija o
prostovoljnem delu, sprejeta v Amsterdamu februarja 2001. Le
Slovenska filantropija je pripravila zloženko, ki pojasnjuje vsebino
teh dveh listin, je pojasnila.

Med prostovoljci, ki sodelujejo v njihovi organizaciji pri delu z
mladino, so tudi univerzitetni profesorji, ki so srž večine dejavnosti
njihove organizacije. Dejal je, da ne more biti nikakršne primerjave
med njimi in učitelji v šolah, kajti slednji so za svoje delo plačani.
V nadaljevanju je navedel podatek, da se v njihovi zvezi že dolga
leta srečujejo s poskusi podržavljenja. Vsem sta dobro znana
dva modela, je dejal: eden zajema prostovoljce, ki so del civilne
družbe, drugi pa je tisti, na katerega želi v veliki meri vplivati
država. Izrazil je prepričanje, da je rezultat dela tako v njihovi kot
tudi v marsikateri drugi organizaciji pogosto cenejši, kot če bi
enako delo opravile državne institucije, ki imajo večinoma preveliko
število zaposlenih. Dejal je, da si v njihovi zvezi želijo, da bi se
odnos države do prostovoljnosti izboljšal.

Navedla je, da so pred nedavnim sodelovali z ljudmi iz sorodne
organizacije v Bratislavi, in sicer na zasedanju, na katerem je bilo
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invalidskih organizacijah. Menil je, da se skorajda vsak dan pojavi
kdo iz politike ali drug posameznik, ki skuša razvrednotiti njihovo
delo in ustvariti vtis nesoglasij znotraj njihovih organizacij.

Omenil je, da želijo že dalj časa organizirati srednješolsko računalniško olimpiado, vendar se vedno znova srečujejo s problemom
financiranja. Redko so deležni sponzorskih sredstev, ki pa vseh
potreb ne morejo pokriti. Pogosto so deležni opravičevanja
potencialnih sponzorjev, ki jim povedo, da bi veliko raje sponzorirali
določene dejavnosti, če bi bile le-te vštete v davčno olajšavo.
Zato je v zaključku pristojne pozval k čimprejšnjim zakonskim
spremembam v davčni zakonodaji.

Ob koncu je poudaril, da je zelo dobro, da že dve osebi lahko
ustanovita društvo, saj je tako veliko lažje sklicati občni zbor in
ustvarjati ozračje pozitivnih sprememb. Izrazil pa je zaskrbljenost
ob dejstvu, da se v zadnjem času tantje na civilnem služenju
vojaške obveznosti pogosto izogibajo vsakršnemu delu. Spomnil
je, da državni svet lahko vloži predlog zakona ter poudaril, da je
bilo na posvetu izrečenih veliko pozitivnih idej za zakonodajno
iniciativo.

Azra Kristančič, Zveza prijateljev mladine Slovenije, je izrazila
nezadovoljstvo ob dejstvu, da se vsi sodelujoči obračajo na
državo kot na abstraktno tvorbo. Menila je, da bi morali pripombe
poimensko nasloviti na predstavnike države, ki bi se morali
zavedati, da so prostovoljske organizacije nosilci državotvornosti
in kazalec stopnje razvoja v družbi. Šele ko se bodo predstavniki
države zavedli vseh navedenih dejstev, društvom ne bo več
potrebno dokazovati pomena svojega obstoja, je bila prepričana.

Bojan Korošec, državni svetnik, je pojasnil, da prihaja iz Prekmurja, po poklicu pa je zdravnik. Izrazil je veselje, da je iz prispevkov posameznikov različnih strok očitno, da sta na vseh
nivojih izraženi želja in pripravljenost, da se prostovoljnosti v družbi
priznata prava vrednost in vloga. Menil je, da bo vsebina posveta
pripomogla k pospešenemu izvajanju nalog in ciljev, ki so si jih
zadali v posameznih društvih.

Organizacije, ki gojijo prostovoljstvo, so zibelka kreativnega
preživljanja prostega časa vseh generacij in nosilci prihodnjega
razvoja, je poudarila. Prostovoljstvo ni le humana pomoč, ampak
je predvsem dobronamernost posameznika. Zaključila je z mislijo,
da je le od vodstva države odvisno, kako bo obravnavalo vse
akcije, ki jih pripravljajo v društvih že mnogo let.

S prostovoljnim delom skušajo ljudje doseči dva osnovna cilja,
olajšati in izboljšati delo na različnih segmentih, je dejal. S
spremenjeno zakonodajo bi morali pospešiti, izboljšati in poenostaviti delo na tem področju. Izpostavil je problem skrbi za vedno
številčnejšo starejšo generacijo, pa tudi za obolele, kjer ne gre
vedno za bolezen oziroma za njeno zdravljenje, pač pa za nego
na socialnem, zdravstvenem in kulturnem področju, je navedel.

Boris Šuštaršič, državni svetnik, je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da je državni svet pripravil posvet o prostovoljslvu, saj
se z njim srečuje že od svojega 12. leta, ko je bil v zdravilišču
Laško in je prvič sedel na invalidski voziček. Spominja se
negovalke, ki ga je peljala v kino, da je doživel neko spremembo.
Pojasnil je, da tudi to dejanje potrjuje, da je prostovoljstvo v Sloveniji
tradicionalno, čeprav meni, da ga je potrošniška miselnost nekoliko
načela.

Zaključil je z mislijo, da država mora in tudi bo dala večji pomen
neprofitno-volonterskim organizacijam.

Vodja Marjan Jemec, predsednik Sveta društvenih organizacij Slovenije, je ob koncu posveta povzel predloge in dejal, da
je bilo vsaj za tretjino preveč poročil o dejavnosti organizacij,
premalo pa o problemih, s katerimi se prostovoljci srečujejo.

Poudaril je, da je polna zaposlenost glede na trende tehnologije in
glede na daljšo življenjsko dobo iluzija, ki je v daljšem obdobju ne
bomo več dosegali. Realno je pričakovati, je dejal, da bodo ljudje
do svojega družbenega okolja zavzeli pozitivno stališče. Menil je,
da je prostovoljno delo izjemnega pomena predvsem za kvaliteto
življenja in nanj ne bi smeli gledati le z ekonomskega vidika.

Strinjal se je z navedbami, da je izraženih preveč posameznih
segmentov, saj je potrebno na prostovoljstvo gledati kot na
zaključeno celoto. Pozitivno plat posveta je videl v tem, da so
sodelujoči spregovorili o vseh vidikih, ki zadevajo prostovoljstvo.

Navedel je primer prostovoljstva v živalskem vrtu, kjer skupine
starejših ljudi z veseljem pričakajo obiskovalce, bodisi otroke ali
tudi starejše, da jim razložijo vse o živalih ter živalskem vrtu.
Takšna oblika prostovoljnega dela pomeni doživetje in zadovoljstvo
tako za obiskovalca kakor tudi za prostovoljce, ki jim je dana
možnost, da se vključijo v družbo.

Povedal je, da bodo skušali oblikovati delovno skupino in oblikovati
gradivo, v katerem bodo zajete vse tiste pobude, ki bi morale biti
uresničene, če naj bi bila društvena sfera zadovoljena.
Za vrsto odprtih vprašanj bo potrebno najti odgovore. Nekaterih
so se dotaknili tudi na prvi seji komisije, ki jo je sklical minister za
notranje zadeve dr. Rado Bohinc na temo sprememb zakona o
društvih. Kot enega temeljnih problemov je izpostavil status
društva, ki deluje v javnem interesu. O tem statusu se pojavljajo
različna razmišljanja, je pojasnil. Strogo je treba ločiti delo v ljubiteljskem društvu ter delo v organizacijah, kot so na primer društvo
Rdečega križa ali gasilska društva. Ljubiteljska društva zagotovo
ne morejo biti upravičena do olajšav in državne pomoči, medtem
ko bi bile le-te več kot dobrodošle za organizacije, ki prispevajo k
splošni blaginji, je bil prepričan.

Menil je, da v mnogih primerih tudi prostovoljci sami ne znajo ločiti
pojma "dobiček" in pojma "presežek sredstev". Prostovoljske
organizacije morajo imeti položaj neprofitne organizacije, zato ne
morejo ustvarjati dobička, ampak zgolj presežek, je pojasnil.
Ni se strinjal s težnjami, da bi na hitro oblikovali predlog zakona o
prostovoljstvu, predlagal pa je, da se dodajo spremembe v zakonu
o društvih, saj bi na tak način lahko zaživele dodatne oblike
prostovoljstva. Menil je, da ima društvo kot institucija v smislu
pravnega pojmovanja, ki ga je podala dr.Trstenjakova, zelo prožno
osnovo za različne oblike organiziranosti in ustvarjanja materialnih
pogojev. Strinjal pa se je z navedbami, da je Slovenija preveč
nagnjena k centralizaciji in birokratizaciji.

Med drugim je navedel, da je bil javni interes v nacionalnih programih nekoč opredeljen kot vse tisto, kar naj financira država.
Kakšen je status javnega interesa, ki naj bi povečal koeficient iz
0.3 na 0.6 in tako omogočil društvom večje donacije podjetij, je le
eno od vprašanj, ki jih je treba definirati, je pojasnil.

Poudaril je, da vsak človek, ki ima znanje, čas in denar, lahko
nekaj prispeva v korist drugih ljudi. Navedel pa je tudi nekatere
negativne pojave, s katerimi se srečujejo v slovenskih nacionalnih

Strinjal se je z navedbami, da je potrebno pozorno predelati vso
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zakonodajo, ki se nanaša na delo v društvih. Pri vseh zakonih, ki
jih je podrobno naštela tudi dr. Verica Trstenjak, je potrebno
izpostaviti tiste člene, ki so potrebni spremembe in take prilagoditve,
da bodo ustrezali društvom.

Jagodica, ki je navedel, na kakšen način bodo izrekli priznanje
prostovoljcem na področju športa. Pojasnil je, da so na tem
področju tudi ljudje, ki so prostovoljno delali tudi 70 let, a za vse
delo niso dobili nobene nagrade.

Temeljno načelo, o katerem se pogovarjajo v Svetu društvenih
organizacij Slovenije, je, kako prepričati javnost in državo, da je
prostovoljno delo ne le koristno, ampak tudi ekonomsko izjemno
pomembno. Ob koncu leta 2001, natančneje 5. decembra, na dan
prostovoljcev, bodo izrekli javno priznanje določenemu številu
posameznikov in organizacij za njihovo neizmerno požrtvovalno
prostovoljno delo, je navedel. Razveselil se je podatka mag. Toneta

Ob koncu se je zahvalil vsem zbranim za pozornost in sodelovanje. Posvet je zaključil z mislijo, da je potrebno prostovoljnemu
delu priznati vrednost, ki je predvsem moralna, ob tem pa nikakor
ne pozabiti na ekonomske učinke, ki jih prispevajo tisoči
prostovoljcev po vsej Sloveniji. Državni zbor in vlado pa je pozval,
da naj prisluhneta priporočilom in predlogom ter storita čim več
za izboljšanje zakonodaje.
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Ministrstvo za notranje zadeve, z dne 13. 3. 2001
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