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Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona
o njem še enkrat odloča

Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o zakonu o sistemu plač
v javnem sektorju
Državni svet Republike Slovenije je na 75. seji, dne 3. 5. 2002, ob
obravnavi zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki ga je
Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 16. izredni seji, dne
26. 4. 2002, sprejel

V teku sprejemanja zakonodaje niso bili javnosti in tistim, ki jih
zakon zadeva, nikoli predstavljeni povsem nedvoumni izračuni,
kaj zakon pravzaprav prinaša. Zaposlenim so bila dana le meglena zagotovila o tem, "da se plače v principu ne bodo zmanjševale".
Glede na spremembe, ki jih prinaša zakon, pa je očitno, da je to
realno pričakovati samo glede osnovnih plač, pa še te bodo
dolgoročno realno nazadovale. To je očitno nadaljevanje logike,
po kateri so plače zaposlenih edini vir težav tako v gospodarstvu
kot v negospodarstvu, čeprav je že pred meseci komisija
mednarodnih finančnih institucij po obisku v Sloveniji v svojih
stališčih zapisala, da je problem drugje in da plač, glede na raven
izobrazbe in drugih pogojev, ne bi bilo potrebno zniževati, pač pa
spremeniti način vodenja in izboljšati produktivnost na vseh ravneh.

SKLEP
da na podlagi tretje alinee prvega odstavka 97. člena Ustave
Republike Slovenije zahteva od Državnega zbora Republike
Slovenije, da ponovno odloča o zakonu o sistemu plač v javnem
sektorju.
Obrazložitev

Državni svet tudi ugotavlja, da predlagateljev namen usklajevanja
besedila s sindikati dejansko ni uskladitev s socialnimi partnerji,
temveč da predlagatelj absolutno podreja cilje zakona in njegovo
vsebino roku, ki si ga je zastavil - 30. 4. 2002.

Državni svet ugotavlja, da so bili kršeni dogovorjeni postopki
sprejemanja zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ker
predlagatelj ni upošteval sklepa državnega zbora, ki ga je sprejel
na 19. izredni seji, dne 27.1.1998. Predlagatelj zakona ni usklajeval
po fazah, kot je to predvideno za sprejem zakonov, ki zadevajo
socialno sfero s socialnimi partnerji. S pritiskom na državni zbor
je predlagatelj dosegel, da je bil zakon sprejet v časovni stiski, v
kateri sta se vsebina in medsebojna transparentnost v na hitro
doseženih parcialnih rešitvah porušila. Nerešena so ostala tudi
nekatera ključna plačna razmerja med posameznimi poklicnimi
profili in obveznostmi, ki jih je Vlada Republike Slovenije sprejela
na predhodnih dogovarjanjih s socialnimi partnerji.

Državni svet meni, da sprejeto zakonsko besedilo te ugotovitve
potrjuje v naslednjem:
1. Predlagatelj je vložil predlog zakona za vse tri obravnave
mimo sindikatov, sredi postopkov usklajevanja, neusklajene
z vsemi reprezentativnimi sindikati in ob nespornem neupoštevanju dveh pisnih sporazumov s sindikati (poslovnika o usklajevanju in dogovora o usklajevanju).
2. Usklajevanje osnovnih plač, kot določa 5. člen, je neprimerno:
višina uskladitve se dogovori s kolektivno pogodbo za javni
sektor (4. odstavek), ki pa se odraža izključno v spremenjeni
vrednosti plačnih razredov, kar pa ni izvedljivo, saj mora
državni zbor z zakonom določiti vrednosti plačnih razredov
iz plačne lestvice (5. odstavek),
če pogajanja niso zaključena, bo uskladitev predlagala vlada
(6. odstavek), ki je stranka v pogajanjih iz 4. odstavka, torej
bo lahko avtonomno izbirala med pogajanji ali zavlačevanjem
in uporabo pristojnosti iz 6. odstavka,
poslanke in poslance ni mogoče zavezati, da bodo upoštevali
voljo socialnih partnerjev in uzakonili njihovo voljo (5.
odstavek); odločijo lahko tudi drugače,
nedorečeno je, s katerim aktom bo državni zbor določil višino
uskladitve po 6. odstavku (z zakonom, odlokom in drugače).

Zakon zadeva pomembno materijo, saj poleg zakona o delovnih
razmerjih ureja vitalna vprašanja, povezana z zaposlitvijo zelo
velikega števila zaposlenih, zato bi moralo biti zakonsko besedilo
pripravljeno z največjo skrbnostjo in usklajeno zlasti s predlogom
zakona o javnih uslužbencih, ki pa čaka v drugi obravnavi v
državnem zboru. Zato državni svet meni, da s sprejetim zakonskim
besedilom ne bo mogoče uresničiti namena zakona in doseči
zastavljenih ciljev. Sprejeti zakon bi bil primeren za ureditev plačnih
razmerij na področju vseh treh vej oblasti.
Sprejeti zakon ne vzpostavlja skupnega plačnega sistema za
javne uslužbence in funkcionarje, ne določa ustreznih razmerij
med plačami javnih uslužbencev in funkcionarjev, ne vzpostavlja
fleksibilnega plačnega sistema, ki bi višino plač bolj povezoval z
učinkovitostjo in rezultati dela in predvsem ne omogoča transparentnega in obvladljivega plačnega sistema z vidika javnih financ.
Predlagatelj v postopku sprejemanja zakona o sistemu plač v
javnem sektorju ni opredelil pojma "javnega sektorja", niti ni ustrezno definiral, kdo vse sodi med javne uslužbence, na kar vse je
opozoril državni svet v prvi obravnavi.

3. Določbe o tarifnih razredih (8. člen) in razponih plačnih
podskupin (priloga 2) so nekonsistentne. Zakon določa spodnje vrednosti podskupin, v katerih so delovna mesta in nazivi,
za katere so zahtevane stopnje strokovne izobrazbe, medtem
ko bodo najnižje vrednosti posameznih tarifnih razredov določene šele s kolektivno pogodbo.

Državni svet meni, da s sprejetim zakonom tudi ne bomo uveljavili
načela enakega plačila za primerljive poklice v javnem sektorju in
preglednosti in primerljivosti plačnih in poklicnih skupin v javnem
sektorju ter stimulativnega načina nagrajevanja.

4. Način uvrščanja v plačne razrede z avtonomnim aktom delodajalca (13. člen) je diskriminatoren za zaposlene v državnih
organih in lokalnih skupnostih (skupina C), saj jim ne priznava
pravice do socialnega partnerstva in do kolektivne pogodbe,
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čeprav so tudi v teh dejavnostih in poklicih ustanovljeni sindikati
s priznano reprezentativnostjo na državni ravni. Enako velja
tudi za uporabnike plačne skupine I.

Državni svet tudi ugotavlja, da je v spremembah in dopolnitvah
kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje (Ur. I. RS, št. 56/
01) zapisana obveza, da bodo ustrezna razmerja med plačami
vseh zaposlenih v javnem sektorju določena z novim zakonom
(1. člen sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za vzgojo in
izobraževanje). V istem členu je tudi zapisano, da se bodo poklici
v vzgoji in izobraževanju primerjali s poklici podobne zahtevnosti
v zdravstvu in javni upravi. Iz primerjave najnižje osnovne plače
po posameznih plačnih podskupinah je razvidno, da je najnižja
osnovna plača v plačni podskupini D2 "Predavatelji višjih
strokovnih šol, srednješolski in osnovnošolski učitelji in ostali
strokovni delavci" v štirinajstem plačnem razredu (enako kot pri
policistih), kar je za en plačni razred niže od carinikov, ki so v C5.
To pomeni, da vlada s sprejetim zakonom ni izpolnila obveze, da
se bodo razlike za zaposlene v vzgoji in izobraževanju v primerjavi
z zaposlenimi podobnih poklicev v zdravstvu in javni upravi nižale.

Neustrezna je tudi zakonska rešitev, ki onemogoča delodajalcem v lokalnih skupnostih odločati ali vsaj soodločati pri uvrščanju zaposlenih v občinah v plačne razrede; vse pristojnosti
ima Vlada Republike Slovenije.
5. Prehodne določbe, predvsem 46., 47., in 52. člen, so problematične zaradi neusklajenosti z ustavnimi določbami, pravne
nedoslednosti in dvomov v možnost njihove uresničitve. Še
posebej pa je neustrezna zakonska rešitev, ki omogoča eni
stranki v socialnem dialogu, to je Vladi Republike Slovenije,
da lahko izbira ali med pogajanji s sindikati ali čakanjem na
iztek rokov ter samostojnim urejanjem plač v javnem sektorju.
Državni svet ne more sprejeti dejstva, da so v sprejetem zakonu
tudi novinarji RTV javni uslužbenci. Taka rešitev bistveno odstopa
od evropske prakse in je tudi v očitnem nasprotju s temeljnimi
načeli novinarske etike in poklica. Novinar kot družbeno politični
delavec je preživet pojem in danes v svetu merimo demokratičnost
držav tudi po stopnji neodvisnosti, ki jo je država s svojimi predpisi
sposobna zagotavljati novinarjem. Odločitev o tem, da se novinarje
opredeli kot javne uslužbence, vključene v zakon o sistemu plač
v javnem sektorju, je bila sprejeta kljub številnim protestom in
opozorilom novinarskih društev ter sindikatov v Sloveniji, pa tudi
mednarodnih novinarskih organizacij.

Za poročevalca je bil določen državni svetnik dr. Zoltan Jan.

Državni zbor je na izredni seji,
dne 7. 5. 2002, ob ponovnem
odločanju zakon sprejel.

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

Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o veterinarstvu - skrajšani postopek
Komlsl|a za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 44. seji,
dne 26. 2. 2002, obravnavala predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o veterinarstvu (EPA 378-III), ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložil v obravnavo in
sprejem poslanec državnega zbora Franci Rokavec.

živali skozi celotno življenjsko obdobje le-to bolje pozna, kar je
pomembno pri izdajanju dovoljenj pri premikih živali.
Predlog sprememb zakona na novo določa, da je za spremljanje
živali v notranjem prometu potreben potni list, ki spremlja ustrezno
označene živali od rojstva do zakola oziroma izločitve, ločeno od
preventive v notranjem prometu pa ureja tudi preventivo v
mednarodnem prometu.

V obrazložitvi je predlagatelj zakona poudaril, da sprememba
zakona omogoča hišnemu veterinarju izdajo veterinarskega
spričevala za žival, kar bo omogočilo konkurenco na tem področju
in zagotovilo večjo racionalnost pri opravljanju veterinarske službe
ter zmanjšalo stroške na strani veterine kakor tudi na strani
imetnika živali. Hišni veterinar, ki spremlja zdravstveno stanje

Predstavnik Veterinarske uprave Republike Slovenije pa je ponovil
stališče Vlade Republike Slovenije, saj so se glede tega vprašanja
že enkrat sestali. Stališče vlade se od takrat do predloga, ki je bil
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tem tudi zdravjem ljudi v ohlapnejše okvire ter s tem dopuščali
možnosti večjih kršitev; ali je to smotrno in primerno za ta čas,
kjer se vsi ostali okoli nas zavedajo problema, ki ga predstavlja
vama hrana.

vložen, ni spremenilo, zato je poudaril, da tudi tokrat v celoti
nasprotujejo temu predlogu.
Ne drži, da z zakonom spreminjamo finančne posledice za državo,
veterinarje in pa za imetnike. Veterinarji danes nimajo negativnih
finančnih posledic pri izdajanju zdravstvenih spričeval, Republika
Slovenija pa prav tako nima negativnih finančnih posledic pri
izdajanju zdravstvenih spričeval, ker se to obračunava v okviru
pristojbin. Ne drži tudi, da v evropskih državah ne poznajo posebnih
listin za promet znotraj države. To še posebej velja za Francijo,
kjer potrebuje govedo za premik iz enega na drugo posestvo
potni list, zdravstveno spričevalo in še poseben formular. Tam,
kjer služba za identifikacijo in registracijo deluje in kjer ima posebno
verifikacijo, lahko v prihodnosti opustimo izdajo zdravstvenih
spričeval, ker se lahko tisti del nadomesti s podatki, ki so v
operativni bazi. Ta trenutek v Sloveniji te operativne baze nimamo
ne za goveda, kaj šele za druge živali, kjer sploh ni predpisana
sama služba za identifikacijo in registracijo.

Predstavnik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije pa je poudaril, da predlagani predlog spremembe izdaje veterinarskih
spričeval podpirajo, saj je v bistvu naš sistem strožji kot v državah
Evropske unije. Menijo, da je sedanji sistem izdajanja veterinarskih
spričeval in opravljanje veterinarskega nadzora, kot ga predpisuje
20. člen zakona o veterinarstvu, ko se opravlja veterinarski pregled
na mestu izvora živali, potraten, saj vsak hišni veterinar, ki je
pristojen za zdravljenje živali na kmetiji, pozna razmere na svojih
kmetijah oziroma na območju, na katerem deluje.
V smislu varovanja hrane in višjega zagotavljanja kakovosti hrane
ter varovanja potrošnikov to v bistvu dobro zveni, vendar predstavlja zelo visoko obremenitev. Vsak veterinar na svojem področju
pozna rejce in pozna tudi zdravstveno stanje v hlevih, zato je
obvezno predpisovanje, da se ti pregledi opravljajo na mestu
izvora živali, nesmiselno. Lečeči veterinar je veterinar, ki pozna
razmere v hlevu in ko izda veterinarsko potrdilo, s tem v bistvu
tudi jamči za zdravstveno stanje živali. .

Glede hišnega veterinarja in pa njegovih odvisnosti ter soodvisnosti, ki jih ima ekonomsko do imetnika živali, je bilo že na prejšnji
seji jasno poudarjeno, da je hišni veterinar ekonomsko odvisen
od imetnika. Če mu ne naredi zahtevane usluge, ga imetnik potem
tudi ne kliče, kar pa ne sme veljati za veterinarja, ki izdaja zdravstveno spričevalo, zato pa imamo predpisano koncesijo. Če sedaj
porušimo sistem koncesije, nimamo več verodostojnega veterinarja, ki bi lahko izdajal zdravstvena spričevala ali pa potrjeval
potne liste, kar bo v enem ali drugem primeru potrebno tudi narediti.

Po razpravi so člani komisije predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o veterinarstvu po skrajšanem postopku
podprli ter hkrati ocenili, da se v predlaganih spremembah zakona
soočata dve ključni vprašanji: na eni strani strošek oziroma koliko
to stane ter na drugi strani sama kontrola. Zato predlagatelja
predloga zakona ter predstavnika Vlade Republike Slovenije
pozivajo, da v nadaljnji fazi zakonodajnega postopka glede na
neusklajenost poskušata najti kompromisno rešitev.

V Evropi se zavedajo problema varne hrane in seveda tudi potrošnje kmetijskih izdelkov, ki lahko rastejo le na način, da jim
država zagotovi ustrezno varnost. Pri nas gremo v drugo smer in
poskušamo s predlogi, ki jih dajemo, pravzaprav sistem sedanjega
nadzora zmanjšati oziroma ga narediti bistveno bolj ohlapnega.
Predlaga se v razmislek, ali je pametno, da v takem okviru
pripravljamo predloge, ki bodo dejansko spravili sistem nadzora
in monitoringa nad javnim veterinarskim zdravstvenim delom in s

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
- skrajšani postopek
Komisija za družbene dejavnosti je na 51. seji, dne 3. 4. 2002,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (EPA 450III), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije
predložila poslanska skupina Nove Slovenije.

Komisija je ugotovila, da predlagatelj v 2. členu predlaga tudi črtanje
5. odstavka 72. člena, ki je v veljavnem zakonu določal izjeme
glede na 3. odstavek tako, da je minister dovolil, da se v prostorih
javnega vrtca ali šole s koncesijo izven pouka dovoli opravljanje
konfesionalne dejavnosti v primerih, če v lokalni skupnosti ni
drugih primernih prostorov.

Predstavnica predlagatelja je obrazložila, da je zakon pripravljen
na podlagi odločbe ustavnega sodišča z dne 22. 11. 2001, ki je
odločilo, da je 3. odstavek 72. člena veljavnega zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v neskladju z ustavo
v delu, ki se nanaša na prepoved konfesionalne dejavnosti v
javnih vrtcih in šolah s koncesijo. V predlogu zakona je predlagatelj
oblikoval nov 3. odstavek, s katerim dovoljuje opravljanje
konfesionalne dejavnosti v javnih vrtcih in šolah s koncesijo,
vendar le izven programa, ki se opravlja kot javna služba.

Večina prisotnih članov komisije je sklenila, da je predlog zakona
primerna podlaga za nadaljnji zakonodajni postopek, vendar so
opozorili, naj predlagatelj pri pripravi zakona veže opravljanje
konfesionalne dejavnosti na pobudo sveta staršev in odločitev
pristojnih organov šole.
Član komisije akad. prof. dr. Veljko Rus je menil, da se mora
predlagatelj pri nadaljnji pripravi zakona zavedati, da je po ustavi
država ločena od verskih skupnosti, zato se po njegovem mnenju
konfesionalna dejavnost ne more financirati iz javnih sredstev,
kamor sodi tudi uporaba prostorov javnih vrtcev in šol.

Predstavnika Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ni bilo; naknadno so se opravičili, da še nimajo mnenja vlade in predlagali
komisiji, da točko preloži. Komisija je menila, da to ni opravičilo za
njihovo odsotnost, odraža tudi odnos izvršilne oblasti do državnega
sveta in predlog zakona obravnavala.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije dr. Zoltan Jan.
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Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o sistemu plač v javnem
sektorju - prva obravnava
Komisija za družbene dejavnosti je na 50. seji, dne 1. 2. 2002,
obravnavala predlog zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(EPA 414-11), ki ga je predložila v obravnavo državnemu zboru
Vlada Republike Slovenije.

Ker je državni svet na 73. seji, dne 20. 2. 2002, v mnenje ob
obravnavi predloga tega zakona vključil vse načelne in konkretne
pripombe komisije, jih posebej ne objavljamo.

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o delovnih razmerjih
- druga obravnava
Komisija za družbene dejavnosti je na 49. seji, dne 3.12.2001,
obravnavala predlog zakona o delovnih razmerjih - druga obravnava (EPA 274-II), ki ga je predložila v obravnavo Državnemu
zboru Republike Slovenije Vlada Republike Slovenije.

Komisija predlog zakona podpira in predlaga, da ga Odbor
državnega zbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in
invalide, kakor tudi poslanci državnega zbora sprejmejo v paketu,
kar pomeni skupaj z vloženimi amandmaji Vlade Republike
Slovenije, ker bo le tako izpolnjen dogovor med socialnimi partnerji.

Komisija je ugotovila, da je predlagatelj pri pripravi predloga zakona
o delovnih razmerjih za drugo obravnavo upošteval vse pripombe,
ki mu jih je Komisija za družbene dejavnosti posredovala pri prvi
obravnavi predloga zakona, dne 6. 10. 1998.

Za poročevalko je bil določena državna svetnica Vekoslava
Krašovec.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o graditvi
objektov - prva obravnava
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na 51.
seji, dne 16.1.2002, obravnavala predlog zakona o graditvi objektov
(EPA 396-III), ki ga je predložila Vlada Republike Slovenije.

spremeniti in izboljšati v skladu z ureditvijo v razvitih državah.
2. Komisija podpira namen pripravljalca zakona, da je vpletel
tudi pristojnosti pokrajin. Ob tem pa opozarja, da v tem trenutku
vprašanje regionalizma, ki je stvar politike, še ni urejeno.
Posledica tega je, da pripravljalec zakona ni uspel povsem
zajeti pristojnosti, ki se nanašajo na graditev objektov, saj še
ne poznamo pristojnosti, velikost in načine financiranja
pokrajin. Res pa je, da tudi v nekaterih lokalnih skupnostih ni
interesa, da bi bila Slovenija regionalno organizirana. Zato, da
bo možno pravilno razmejiti pristojnosti, pa je treba nujno
urediti dvostopenjsko državno upravo.

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Jože Novak
in državni podsekretar Tomaž M. Jeglič sta predstavila predlog
zakona o graditvi objektov, ki ne uvaja nobenih revolucionarnih
sprememb, saj ohranja vse tiste rešitve iz obstoječega zakona,
ki so se izkazale za ustrezne. Predlagani zakon na novo ureja
spremembe in izboljšave, ki temeljijo na že uveljavljenih rešitvah
v razvitem svetu Osnovni namen predlaganega zakona je poenostavitev vseh postopkov ter odprava sedanjih zamud, ki nastajajo
pri izdaji dovoljenj ter destimuliranju črnograditeljev. Glede na
zahtevnost objekta določa zakon različen obseg dokumentacije
ter razvršča objekte na enostavne, nezahtevne in zahtevne.
Predlog zakona tudi zagotavlja kakovostnejšo graditev objektov,
saj natančneje opredeljuje vsebino, način, postopke in
odgovornosti vseh udeležencev pri graditvi objektov. Prav tako
določa, da gradbena dovoljenja izdajajo pristojne pokrajinske
uprave oziroma do njihovega konstituiranja krajevno pristojne
upravne enote, gradbena dovoljenja za objekte, ki so v državnem
interesu, pa izdaja ministrstvo.

3. Komisija ugotavlja, da sedanja ureditev graditve objektov
motivira črnograditelje, saj se investitorji zaradi dolgotrajnih
postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja in enakih
predpisov za enostavne in bolj zahtevne objekte mnogokrat
odločajo za črne gradnje. Po mnenju komisije mora predlagani
zakon to vprašanje ustrezno rešiti. Komisija opozarja, da bi
moral predlagani zakon diferencirati pristop pri urejanju
gradbenih dovoljenj glede na razvitost občin.

Komisija je po razpravi oblikovala naslednja stališča:

4. Komisija se zaveda, da majhne občine, ki nimajo ustreznih
strokovnih kadrov, ne morejo zagotovi osnovnih pogojev za
izdajanje gradbenih dovoljenj. Ob tem pa opozarja, da se
lahko manjše občine povežejo s sosednjimi občinami in
prenesejo to pristojnost na širšo lokalno samoupravo. Vendar
ob tem opozarja na zakonsko predvidena pravila obnašanja
ter izvajalce aktov, na podlagi katerih bi lahko tudi občine
oziroma župani ob ustreznem inšpekcijskem nadzoru izdajali
gradbena dovoljenja. Komisija tudi meni, da lahko župani to
nalogo dobro opravljajo, saj so odgovorni za razvoj občine.

1. Komisija poudarja, da je treba čim prej sprejeti zakon o graditvi
objektov, saj je današnje stanje neurejeno, potrebno ga je

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Martina Lipnik je predstavila generalne pripombe Skupnosti občin
Slovenije, ki se nanašajo na izključitev lokalnih skupnosti iz
procesa sodelovanja pri izdajanju končnih odločb za poseg v
prostor. Po njihovem mnenju bi bili župani, ki so odgovorni za
razvoj občine, pri izdajanju gradbenih dovoljenj učinkovitejši od
upravnih enot.
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Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o urejanju
prostora - prva obravnava
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na 51.
seji, dne 16. 1. 2002, obravnavala predlog zakona o urejanju
prostora (EPA-397-III), ki gaje predložila Vlada Republike Slovenije.

načrtovanja v skladu s sedanjim družbenim sistemom v
Sloveniji, potrebami učinkovitega razvoja urejanja prostora
ter z zahtevami Evropske unije.

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Jože Novak
in državni podsekretar Niko Vladimirov sta predstavila predlagane
spremembe obstoječe pravne ureditve na področju prostorskega
urejanja ter odgovorila' na postavljena vprašanja državnih svetnikov. Splošne pripombe Skupnosti občin Slovenije k predlogu
zakona je predstavila Martina Lipnik.

2. Komisija podpira namen pripravljalca zakona, da je razmejil
pristojnosti za urejanje prostora med državo in lokalnimi skupnostmi ter vpletel regionalni nivo načrtovanja. Vendar pa v
tem trenutku druga stopnja lokalne samouprave še ni rešena.
Zato tudi predlagatelj ne more biti popolnoma prepričljiv pri
delitvi pristojnosti med občino, pokrajino in državo. Res pa je,
da tudi v nekaterih lokalnih skupnostih ni interesa, da bi bila
Slovenija regionalno organizirana. Zato, da bo možno pravilno
razmejiti pristojnosti, pa je treba nujno urediti dvostopenjsko
državno upravo.

Ker obstoječi predpisi (zakon o urejanju prostora, zakon o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor ter zakon o stavbnih zemljiščih)
temeljijo na cikličnem planskem sistemu družbenega planiranja,
pa tudi na ustavnih in pravno sistemskih ureditvah bivšega
družbenega sistema (status zasebne lastnine, položaj in pristojnosti občin), so sistemski okviri z družbenimi spremembami v
začetku devetdesetih let postali neprimerni. Predlagani zakon naj
bi na novo razmejil pristojnosti med državo in lokalnimi skupnostmi
ter uredil pravno osnovo za skupno načrtovanje prostorskih
ureditev; oblikoval osnove za regionalni ali pokrajinski nivo
prostorskega načrtovanja in vzpostavil povezave z regionalnim
razvojnim načrtovanjem; zagotovil večjo fleksibilnost pri
načrtovanju prostorskih ureditev, zagotovil ohranjanje narave in
kulturne dediščine ter varovanje okolja pri prostorskem
načrtovanju glede na prakso Evropske skupnosti; prav tako bi
zagotovil večjo participacijo javnosti pri urejanju prostora
(predvsem v začetni fazi); omogočil večjo zasebno iniciativo pri
urejanju prostora, ki hkrati zasleduje podjetniške interese ter na
novo pravno utemeljil instrumente za izvedbo načrtovanih
prostorskih ureditev in vzpostavil prostorski informacijski sistem.

3. Komisija podpira predlagano zasnovo prostorskega razvoja
Slovenije, saj je v državnem interesu, da se uredi prostorski
razvoj in na njegovi podlagi razmejijo pristojnosti. Ob tem
opozarja na smernice za urejanje prostora na državni, regionalni in lokalni ravni, saj ni jasno, kako bo med njimi potekalo
usklajevanje. Opozarja tudi na pojem strategije urejanja
prostora v odnosu do gospodarskih dejavnosti, saj bi moral
biti natančneje določen.
4. Komisija se zaveda, da mora biti zakon pregleden in jasen;
vseboval naj bi le osnovni princip prostorskega razvoja Slovenije, na njegovi osnovi pa podzakonski akti podrobneje urejajo
zakonske rešitve. Opozarja pa na veliko število predvidenih
podzakonskih aktov, saj izkušnje kažejo, da mnogi od predvidenih podzakonskih aktov ne bodo pravočasno uveljavljeni.

Po razpravi je komisija oblikovala naslednja stališča:

5. Komisija opozarja, da je treba za učinkovito izvajanje reforme
urejanja prostora zagotoviti ustrezno usposobljene kadre.
Komisija predlaga, da lahko organ, pristojen za urbanizem,
sam izdela vse prostorske akte na območju občine, če ima
zaposlene, ki izpolnjujejo vse pogoje za pooblaščeho prostorsko načrtovanje. Na ta način naj bi se zaposlenim v javni
upravi, ki so vezani na to delo, podelila licenca z omejitvami,
ki ne bo ogrožala skladnega delovanja trga intelektualnih
storitev na tem področju.

1. Komisija poudarja, da je treba čim prej sprejeti zakon o urejanju
prostora, saj je potrebno pravno urediti področje prostorskega

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.

Predlagani zakon tudi predvideva, da bodo pokrajine postale
osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, do njihovega
konstituiranja pa občinsko in državno prostorsko načrtovanje
rešuje s principom regionalnega načrtovanja oziroma partnerskim
odnosom med državo in občino.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o detektivski dejavnosti - prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 68. seji, dne 11.3. 2002,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o detektivski dejavnosti (EPA 442-III), ki ga je Vlada Republike
Slovenije predložila v zakonodajni postopek v prvo obravnavo.

V nadaljnji razpravi so člani komisije opozorili, da bi bilo lahko ob
pogoju vzajemnosti zagotovljeno opravljanje detektivske dejavnosti tudi državljanom iz držav, ki niso članice Evropske unije, če
je to skladno z evropskimi smernicami.

Po uvodni predstavitvi zakonskega predloga s strani predstavnika
Ministrstva za notranje zadeve so člani komisije opozorili na
določbe o nadzoru nad opravljanjem detektivske dejavnosti. V
primeru kršitev 2. točke 19. člena bi morala biti sankcija trajni
odvzem licence. Hitro In učinkovito ukrepanje je nujno za zagotavljanje varstva človekovih pravic.

Člani komisije so z navedenimi pripombami podprli predlog
zakona.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.
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Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi - prva obravnava
Komisija za politični sistem je 68. seji, dne 11.3. 2002,
obravnavala predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodniški službi (EPA 440-III), ki ga je Vlada Republike Slovenije
predložila v zakonodajni postopek v prvo obravnavo.

pravno precizirano besedilo. Prav tako ni določeno, kdo in po
kakšnem postopku bo ugotavljal primernost sodnikov na podlagi
4. člena zakonskega predloga.
Glede na predlog novega zakona o delovnih razmerjih je sporen
tudi predlog disciplinske sankcije premestitve na drugo sodišče v
40. členu predloga. Predlog zakona o delovnih razmerjih namreč
sankcije ukrepa prerazporeditve na drugo delovno mesto ne
pozna več, taka določba v zakonu o sodniški službi pa bi pomenila
lex specialis. Komisija predlaga ponovno preučitev navedenih
določb predloga zakona.

V uvodni razpravi so bili člani komisije enotni, da so predlagane
spremembe in dopolnitve potrebne. Tudi predlagani disciplinski
postopki bodo pripomogli k odgovornejšemu in kvalitetnemu delu
na sodiščih. Predlagane dopolnitve zakona precizirajo tudi
premestitve in dodelitve sodnikov, kar bo pripomoglo k učinkovitosti, enakomerni razporejenosti sodnikov po sodiščih in k njihovi
mobilnosti.

Komisija je z navedenimi pripombami podprla vsebino predloga
zakona.

V nadaljevanju so člani komisije opozorili, da so določbe 2. in 4.
člena o osebni primernosti sodnika preohlapne in bi jih vsebinsko
kazalo uvrstiti v sodniški kodeks, v besedilo zakona pa sodi

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za politični sistem k predlogu zakona o matičnih knjigah
- prva obravnava
Komisija za politični sistem je na 68. seji, dne 11.3. 2002,
obravnavala predlog zakona o matičnih knjigah (EPA 452-III), ki
ga je Vlada Republike Slovenije predložila v zakonodajni postopek
v prvo obravnavo.

morali poskrbeti za skrbno zavarovan dostop in onemogočiti
neupravičenim osebam vdor v baze podatkov.
Člani komisije so opozorili tudi na birokratizacijo državnih organov.
V odgovor je predstavnik vlade pojasnil, da upravne enote in
druga ministrstva dobivajo navodila za poenostavljeno delo z
državljani. Tako npr. osebna izkaznica ali potni list dokazujeta tudi
državljanstvo in dodatno potrdilo o državljanstvu ni več potrebno.

V uvodu je predstavnik vlade predstavil zakonski predlog, ki ga
je treba zaradi zastarelosti nujno uskladiti s pravnim redom.
Predstavljeno je bilo tudi elektronsko povezovanje podatkov v
okviru projekta t.i. elektronske uprave.

Člani komisije so z navedenimi pripombami podprli predlog
zakona.

Člani komisije so se strinjali, da je posodobitev zakona o matičnih
knjigah nujna. Izrazili so pomisleke pri uveljavljanju projekta
elektronske uprave pri zbirkah podatkov, ki so tajne, zato bi

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branko Grims.

Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o Banki Slovenije
- druga obravnava
Komisija za gospodarstvo je na 64. seji, dne 19. 2. 2002,
obravnavala predlog zakona o Banki Slovenije (EPA 1275-11), ki
ga je v obravnavo državnemu zboru predložila Vlada Republike
Slovenije.

in poseben status visokošolskih učiteljev, ki jim ga omogoča 2.
odstavek 37. člena predloga zakona in po katerem lahko le visokošolski učitelji opravljajo funkcijo članov Sveta Banke Slovenije s
sklenitvijo delovnega razmerja z Banko Slovenije za tretjino
polnega delovnega časa. Komisija predlaga, da se 2. odstavek
37. člena črta.

Komisija ugotavlja, da so bile pri pripravi predloga zakona za
drugo obravnavo upoštevane pripombe in predlogi, ki jih je imela
komisija že ob prvi obravnavi zakonskega predloga. Nanašale
so se na pogoje za opravljanje funkcije člana Sveta Banke Slovenije, ki naj bi jih po mnenju komisije dodatno zaostrili.

Prav tako komisija predlaga dopolnitev 1. odstavka 32. člena in
sicer, da se na sejah Sveta Banke Slovenije omogoči prisotnost
tudi predstavniku državnega sveta.

Komisija ponavlja pripombo, da ni zadostnega razloga za izjemo

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh.
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Mnenje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Komisije za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj k predlogu zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
- druga obravnava (z amandmaji)
■ Zastavlja se moralno vprašanje ali je uvajanje GSO sploh
primerno za slovenski prostor. Ali ne bi bilo umestno, da bi
Slovenijo ohranili kot nedotakljivo v smislu uvajanja GSO.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Komisija
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta na skupni
seji, dne 3.4.2002, obravnavali predlog zakona o ravnanju z
gensko spremenjenimi organizmi (EPA 1331-11), ki gaje Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo Vlada
Republike Slovenije.
V predstavitvi so predstavniki predlagatelja zakona za drugo
obravnavo v državnem zboru poudarili, da zakon ureja ravnanje
z GSO in določa ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje možnih
škodljivih vplivov na okolje, zlasti glede ohranjanja biotske
raznovrstnosti in zdravje ljudi, do katerih bi lahko prišlo pri delu z
GSO v zaprtem sistemu, namernem sproščanju GSO v okolje ali
pri pošiljanju GSO in izdelkov na trg.
Zakon podrobno ureja predvsem postopke za izdajo dovoljenja v
zaprtem sistemu; o dovoljenju na podlagi prijave odloča ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, bodisi v soglasju z Ministrstvom
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvom za zdravje.
Najpomembnejši del vsake prijave je ocena tveganja nameravanega ravnanja z GSO, v postopku s svojim predhodnim strokovnim
mnenjem o vsakem primeru posebej pa pomagata dva znanstvena
odbora, ki ju imenuje vlada za obdobje štirih let. Pred odločitvijo o
dovoljenju ima javnost zagotovljen pogled v prijavo in strokovno
mnenje znanstvenega odbora.
Zakon ureja tudi obveznost označevanja GSO in izdelkov, ki se
dajejo na trg. Najpomembnejše dopolnitve predloga zakona za
drugo obravnavo pa so določbe o uvozu in izvozu GSO in izdelkov;
urejajo pravno varnost in odgovornost za primer škode oziroma
v zvezi z odpravo ali zmanjšanjem posledic škodljivih vplivov
ravnanja z GSO. Dan je velik poudarek na vključevanje javnosti
v postopke dovoljenja in informiranja javnosti o ravnanju z GSO,
Z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi predpisi pa se v
slovenski pravni red prenašajo zahteve evropskih smernic.
V razpravi sta komisiji predlog zakona podprli, hkrati pa opozorili
na naslednja dejstva:

■

Področje, ki ga obravnava predlagani zakon, je vsekakor
potrebno urediti; različna mnenja pa se pojavijo pri vprašanju
kako lahko sproščanje gensko spremenjenih organizmov
vpliva na okolje.

■

Sproščanje GSO predstavlja veliko tveganje za okolje, saj
zaradi pomanjkljivega znanja o vplivih GSO na okolje ne
moremo predvideti posledic, zato je potrebno temeljito pretehtati argumente za in proti.

■

Republika Slovenija pri znanstveno tehnološki presoji zaostaja
za drugimi državami, zato je potrebno pospeševati znanstveno
delo tudi na tem področju.

■

Brez poznavanja jasnih posledic ni mogoče dati vrednostne
ocene o genski tehnologiji, zato bi veljalo razmisliti o možnosti
moratorija za sproščanje GSO.

■

Ni še znano, kaj vse je možno upoštevati pri oceni tveganja
za okolje z GSO, saj se postavlja vprašanje ali v Sloveniji
lahko zagotovimo sobivanje med konvencialno, ekološko in
gensko spremenjeno pridelavo hrane.

■

Velja posebej opozoriti in zaostriti odgovornost pri odločitvah
v tistem delu, ko se bo odločalo o območjih oziroma okoljih,
kjer naj bi se pridelovala gensko spremenjena hrana.

■

Pomembno je, da bi pri nadzoru nad GSO in njegovim
uvajanjem dosledno uporabljali mehanizme, ki jih omogočata
Zakon o kmetijstvu in Zakon o varstvu okolja.

Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj Janez Praper.
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POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije je 23. maja 2001 pripravil javno tribuno
o NEREŠENIH VPRAŠANJIH SLOVENSKE UMETNOSTI.

Podpredsednik državnega sveta dr. Avgust Majerič je na
začetku pozdravil navzoče in poudaril, kako pomembno je, da
družba ustvarja ozračje, v katerem se bo umetnost lahko razvijala
in živela. Vprašanjem in problemom umetnosti moramo prisluhniti
tudi tisti, ki nismo ustvarjalci ali poustvarjalci v umetnosti, je dejal,
kajti zelo pomembno je, da človek tretjega tisočletja ni samo
potrošnik materialnih, ampak tudi kulturnih dobrin, umetnosti.

naj postane večletno, ne za vsako leto sproti. Prav nasprotno pa
naj bi po mnenju razpravljalca veljalo za sofinanciranje ali subvencioniranje vzdrževanja in gradnje objektov, saj bi moral biti ta
sistem zelo dinamičen.
V nadaljevanju je omenil problematiko strokovnih svetov javnih
kulturnih zavodov; boljše delovanje le-teh bi po njegovem mnenju
zagotovili, če bi postali podobni nadzornim svetom v gospodarskih
organizacijah. Med drugimi vprašanji je omenil še status kulturnih
delavcev, kjer je odprtih več dilem, nato pa prešel k nekaterim
poudarkom nacionalnega kulturnega programa.

Državni svetnik In vodja javne tribune Polde Bibič je pozdravil
navzoče v svojem imenu in v imenu komisije za družbene dejavnosti
kot soorganizatorja posveta. Izrazil je še posebno veselje, da je
med udeleženci tudi ministrica za kulturo Andreja Rihtar.

Po njegovem prepričanju je nujno ustanoviti agencijo za kulturo z
imenom Primož Trubar, ki bi sistematično skrbela za mednarodno
sodelovanje in uveljavitev slovenske umetnosti. Izpopolniti bi morala celotni informacijski sistem, predvsem na področju umetniških
tokov in dosežkov. Poskrbeti bi morala za štipendiranje tujcev, ki
se zanimajo za slovensko kulturo, itd. Taka agencija bi usklajevala
oziroma sprejela v svoj delokrog vrsto parcialnih pobud, ki krožijo
po Sloveniji.

Javna tribuna o kulturi, katere vsebina se je zožila na pojem
umetnosti, je dejal, je bila organizirana zaradi ugotovitve, da se na
tem področju nabira vedno več problemov, začenši s samim
nacionalnim kulturnim programom. Za primer je nevedel tudi
nedorečeno zakonodajo, težave, povezane s filmskim skladom
in zbornico za kulturo, pri kateri gre predvsem za organizacijsko
vprašanje.

Naslednja točka je ustanovitev sklada za knjigo, kajti prav knjiga
je jedro slovenske umetnosti. Njeno sredstvo izražanja je materni
jezik, ki združuje v sebi tudi energije specifičnega pogleda na
svet, se pravi tistega, čemur lahko rečemo identiteta. Naloga
sklada bi bila skrb za knjigo od njenega nastanka pa vse do
bralca, torej štipendiranje avtorjev, subvencije, širjenje bralne
kulture, pomoč pri prevodih v tuje jezike, oblikovenje dostojne
mreže knjigam, ne samo knjižnic, itd.

Nadaljeval je, da želijo organizatorji zbrati čim več različnih mnenj,
pogledov in stališč, na podlagi katerih bi lahko oblikovali pobude
za spremembe na tem področju.
Rudi Šeligo je na začetku menil, da bi bilo naslov javne tribune
"Nerešena vprašanja slovenske umetnosti" primerno razširiti
tako, da bi zajemal tudi vsebino nerešenih vprašanj umetnosti na
Slovenskem, ne samo slovenske umetnosti. Pojasnil je, da se bo
v svoji razpravi osredotočil predvsem na delovanje umetnosti in
s tem kulture v celoti kot dela razpoznavnosti in identitete Slovenije
in slovenske države.

Eno osrednjih vprašanj je tudi ločitev med poklicno in ljubiteljsko
dejavnostjo, pri čemer je po njegovem mnenju, vsaj kar zadeva
glasbo, ljubiteljstvo tisti temelj, na katerem raste najbolj odgovoren
profesionalizem. Vendarle pa bi bilo z vidika javnega interesa
potrebno poseči v neke oblike pri nekaterih aktivnostih, na primer
pri mednarodnih izmenjavah, ki bi tudi morale potekati preko
agencije Primož Trubar. Mednje naj bi sodila tudi ustanovitev
mladinske filharmonije, kar obstaja povsod po Evropi. Tu ne gre
za stalno institucionalno obliko, ampak se zberejo glasbeniki z
različnih šol za posamezen projekt.

Nadaljeval je, da ga zanima predvsem, kakšna je ta identiteta in
kaj lahko naredimo z njo ob vstopanju v Evropsko unijo. V Evropski
uniji, ki bo po njegovem trdnem prepričanju postala dom vseh
nacij in narodov v Evropi, se bo ostro zastavilo vprašanje njihovih
identitet. Če naj Slovenija nastopa s svojo identiteto kot nujnim
elementom skupnega evropskega doma, bi želel izpostaviti dve
osnovni vprašanji, je povzel.

Posebno vprašanje je način posredovanja umetnostne glasbe
poslušalcem preko medijev. Temu je sicer namenjen tretji radijski
program, program Ars. Drugi mediji pa po oceni razpravljalca
puščajo to glasbo ob strani, pri čemer je kot posebno kritično
ocenil slovensko nacionalno televizijo. RTV Slovenija je tudi daleč
pod vsako normo lastne produkcije in to r,e samo na glasbenem
področju. Nacionalne televizijske hiše po Evropi dosegajo okoli
25 % lastne produkcije, medtem ko znaša ta delež na slovenski
televiziji le nekaj več kot 17 odstotkov.

Slovenska umetnost potrebuje v tem trenutku predvsem polet,
samozavest In propulzivnost, to pa je vprašanje javnega interesa,
katerega izražanje in izvajanje je dolžna zagotoviti država. Država
se ne vtika v kulturne vsebine, stile in tako naprej, upravljanje, za
katerega je zadolžena na področju kulture, pa izvaja z idejno in
vsebinsko distanco. Seveda mora spoštovati tudi druge prvine
kulturne politike v Evropi, to pa so svoboda izražanja, kulturni
pluralizem In krepitev varstva kulturne dediščine, je povedal.

Na področju uprizoritvenih umetnosti se kaže kot nujna gradnja
nacionalnega gledališča, kajti osrednja gledališka hiša ne ustreza
več zahtevam. Kritični so tudi prostori AGRFT, po njegovem
mnenju pa bi bilo treba poseči tudi v gledališča zunaj Slovenije,
predvsem v Celovcu, in pa v manjša gledališča, kot je na primer
na Ptuju.

Da bi slovenska umetnost lahko postala znotraj slovenske kulture
prepoznavna in propulzivna, je potrebno izvesti statusno spremembo javnih zavodov v ustanove, s čimer bi dosegli njihovo
večjo avtonomijo. Spremeniti ali dopolniti se mora tudi sistem
financiranja, ki ga zagotavlja država. Subvencioniranje programov
9

in delamo. Za kulturo bi država zato morala namenjati večji delež
družbenega bruto proizvoda. Več bi morali vlagati v jezik oziroma
v tiste umetniške zvrsti, ki izhajajo iz jezika ali pa temeljijo na
njem. Pospeševati bi morali tudi mednarodno sodelovanje, kajti
kultura, ki bo skrbela samo za ohranitev nacionalne identitete, bo
končala v izolaciji.

Na področju vizualnih umetnosti, je nadaljeval, bi najbrž nujno
potrebovali muzej slovenske umetnosti. Na področju filmske
umetnosti bi morali zagotoviti preko filmskega sklada produkcijo
najmanj 5 do 8 celovečernih filmov na leto in okoli 20 kratkih
filmov. Kot hudo napako je označil dejstvo, da ni bil sprejet predlog,
po katerem bi 2 % od prispevka za RTV naročnino odvajali v
filmski sklad, v katerega naj bi se stekalo tudi 7 % od distribucije,
9 % od javnega prikazovanja itd.

Po njegovem mnenju bi morala biti država odgovorna za razvoj
mreže repertoarnih gledališč, za razvoj domače dramatike, za
spodbujanje in raznovrstnost gledaliških snovanj, gostovanja
doma in v tujini, dostopnost do gledaliških predstav, predvsem
predstav za najmlajše in mladino, za snemanja za televizijo in
podobno.

Ustvarjalnost, posebej umetniška, je vrednota sama po sebi,
prinaša energijo celotni družbi, zato je skrb za oblikovanje in
artikuliranje slovenske kulturne in še posebej umetnostne identitete
prvo vprašanje ob vstopanju Slovenije v EU, je dejal. Danes smo
namreč v situaciji, je končal svoj prispevek, ko s svojo nacijo,
državo in politiko vstopamo v neko družbo, ki ji predajamo v roke
nekaj svoje suverenosti. To je enako usoden korak, kot je bilo
dejanje osamosvojitve. Reši nas lahko samo identiteta, ki izhaja
iz slovenske umetnosti in kulture, je poudaril.

Kot poseben problem je izpostavil vrednotenje dela ustvarjalcev
in delavcev v kulturi, saj zaostajajo za drugimi v družbenih
dejavnostih, predvsem v šolstvu in zdravstvu.
Strinjal se je z mislijo uvodničarja, da država ne more zakonsko
urejati umetnosti, lahko pa opredeli in celo mora opredeliti odnos
države do gledališke ustvarjalnosti kot enega dela umetnosti in
pokazati skrb zanjo tudi z ustrezno zakonsko regulativo. Po njegovem prepričanju bi morala biti v zakonu ali podzakonskih aktih
bolj izpostavljena vloga književnosti v dramskem gledališču, kljub
temu da kažejo trendi na vse manjši pomen besede in večanje
vloge giba, slike, zvoka in tehnologij.

Dr. Zoltan Jan, državni svetnik, je v svoji razpravi navedel
nekatere mejnike v zgodovini Slovencev, ki so nas preko kulture
in umetnosti, še posebej s pisano besedo, opredeljevali kot narod.
Zdaj, ko imamo svojo državo, je položaj drugačen, je nadaljeval,
in paradigma o narodu, ki se uresničuje preko umetnosti, je danes
na neki način preživela. Vprašati se moramo, kako naprej, s
kakšnimi zakonskimi in drugimi mehanizmi obvezati najbolj profitne
dejavnosti, da bi del dohodka namenjale tudi umetniškemu
ustvarjanju, kako zagotoviti boljše možnosti in socialno varnost v
svobodnih poklicih, zlasti na področju umetniškega ustvarjanja,
itd.

V zakonsko regulativo bi morali vnesti pojem umetnost in umetnik,
uvedba teh terminov pa zahteva tudi drugačen status ustvarjalcev
in posledično drugačno vrednotenje ustvarjalnega dela.
Naslednje vprašanje, ki se ga je dotaknil, je točna opredelitev
pristojnosti države in lokalnih skupnosti za kulturo in umetnost;
skrb za umetnost bi morali pustiti v pristojnosti države, ker je ni
mogoče nalagati občinam, del obveznosti - in sicer za vzdrževanje
stavb in večje investicije vanje - pa bi morale prevzeti tudi občine.
To je povezano tudi z vprašanjem ustanoviteljstva oziroma soustanoviteljstva (država, občine, pokrajine, ki bodo nastale),
vendar bi bilo treba pri tem prenosu vztrajati pri enakih kriterijih
financiranja tako na državni kot na lokalni ravni.

Svoj prispevek je končal z vprašanjem, ali se ne oddaljujemo od
tistega, kar smo že dosegli. V razvitem svetu se namreč spet
pojavlja potreba, da se kulturna razsežnost človeškega življenja
ne samo goji, ampak tudi pospešuje, pri nas pa ni tako.
Sergij Pelhan, Primorsko dramsko gledališče, Nova Gorica,
je svojo razpravo usmeril predvsem na področje odrske umetnosti,
to je operne, baletne, gledališke in plesne ustvarjalnosti.

V zvezi z zakonsko ureditvijo na področju delovnih razmerij je
dejal, naj bi zakondaja vendarle dopuščala, da bi bili umetniki
zaposleni samo za določen čas, v gledališču na primer največ 5
let, kolikor traja mandat umetniškega vodje. Zaostriti bi morali tudi
konkurenčno klavzulo.

Znano je, je poudaril, da se je repertoarno ansambelsko gledališče
pri nas razvilo v prevladujočo gledališko obliko, za katero sta
značilni usmeritvi v žlahtno umetnost ob podpori države in v
odprtost do novih iskanj. Za Slovenijo je značilno, je dejal, da
nismo izoblikovali reprezentančne nacionalne gledališke ustanove,
v kateri bi bil skoncentriran umetniški, tehnični in upravni ansambel.
Po drugi svetovni vojni se je v naši kulturni politiki uveljavil trend
policentričnega kulturnega razvoja, ki je gledališča enakomerno
razvrstil po vsem nacionalnem kulturnem prostoru, od Ljubljane,
Trsta, Gorice, Celja in Kranja prek Maribora do Ptuja. Taka gledališka mreža je po mnenju razpravljalca potrdila smiselnost obstoja
z razvojem kvalitete. Pomemben premik pa pomeni leto 1976, ko
se je z nacionalnim kulturnim programom preneslo na državno
raven sofinanciranje gledališč v razmerju 50 % država - 50 %
občina, ob koncu 80. let pa celo v 100-odstotno financiranje na
državni ravni. V 70. in 80. letih se je zaradi take politike razvila
zdrava tekmovalnost med ansambli, povečala pa sta se tudi
gledališka inovativnost ter pretok med institucijami in poklicnimi
gledališkimi skupinami. To je potrjevala nesporna kakovost,
dokazana tudi ob mednarodnih soočanjih. Po njegovi sodbi je
nesporno tudi dejstvo, da je postal prav tip stalnega repertoarnega
ansambelskega gledališča eden od stebrov gledališke dejavnosti
na Slovenskem.

In še zadnji predlog: država naj bi posebej spodbujala gledališko
ustvarjalnost mladih in hendikepiranih. Večina držav, ki so zadnja
leta popravljale zakonodajo na področju kulture, je vanjo posebej
vnesla skrb države za ustvarjalno dejavnost hendikepiranih.
Polde Bibič je izrazil bojazen, da družba kot celota ne kaže prave
skrbi za kulturo. To je ponazoril s podatkom, da sta na pismo
državnega sveta z vprašanjem, kaj konkretno naredijo za kulturo
parlamentarne in neparlamentame stranke, odgovorili le dve stranki.
Doro Hvalica, sindikat Glosa, je začel razpravo z ugotovitvijo,
da dobršen del slovenskeumetnosti nastaja in se dogaja v kulturnih
zavodih in v okviru ustvarjalnih In poustvarjalnih programov znotraj
zavodov. Pomemben del slovenske umetnosti nastaja torej v
delovnem razmerju umetnik-lnstituclja, ki je financirano pretežno
iz javnih sredstev. Delovno razmerje je po prepričanju zagovornikov liberalnega trga oklep, ovira svobodi, sproščenosti, cokla
pravemu kulturnemu razvoju, za druge pa pogoj, ki omogoča
redno in nepretrgano ustvarjalnost, zagotavlja socialno varnost,
dostojanstvo, enakopraven položaj z drugimi uporabniki javnih

Država ima po njegovem prepričanju v celotni viziji razvoja države
premalo v zavesti kulturno politiko, zato bi morali storiti več, da bi
bila kultura eden razvojnih pogojev celotne družbe, v kateri živimo
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sredstev in občutek pripadnosti neki ustvarjalni skupini, kar daje
tudi praviloma boljše rezultate. S tem v zvezi je navedel - po
njegovi oceni - tri glavne napake vlade RS.

umetniških programov tako rekoč ni v elitnih programskih pasovih,
kulturo pa vse bolj nadomeščajo oddaje, ki znižujejo kulturno
raven in tudi jezikovne norme.

Prva je nenapisan moratorij na zaposlovanje v kulturi, ki je v
veljavi vsa 90. leta in ohranja število zaposlenih pri številu okoli
3.700, medtem ko se je v istem obdobju bistveno povečalo število
zaposlenih v zdravstvu, šolstvu, policiji, carini, vojski in kar za
štirikrat v državni upravi. Posledica takega stanja je na eni strani
staranje kolektivov kulturnih ustanov, na drugi strani socialne
zadrege mladih.

Stanje je ocenil kot skrajno zaskrbljujoče ob dejstvu, da ni videti,
kdo bi imel na RTVS moč na novo opredeliti kulturno politiko in
poskrbeti za prenovo kulturnih programov.

Zmago Jeraj, ZDSLU, je začel razpravo z ugotovitvijo, da predstavlja Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov 9 področnih
društev, v katera je včlanjenih več kot 600 članov, kar je velik
ustvarjalni potencial. Ena od ovir oziroma pomanjkljivosti pri
njihovem delovanju je nedorečen status, ker niso kulturniška ustanova, ampak samo združenje, to pa ima za posledico nekatere
omejitve pri njihovih aktivnostih. Moti jih tudi, da jih včasih obidejo
pri vprašanjih, ki so povezana s kulturo in umetnostjo in tako
nimajo priložnosti povedati svojega mnenja.

Druga napaka je po njegovem mnenju v delovni zakonodaji.
Nasprotoval je predgovorniku, ki je predlagal tudi v novem zakonu
sporno določilo, da za nosilne poklice in zaposlitve v kulturi, to pa
je predvsem umetniški kader, predvideva zaposlitev za določen
čas za 5 let z možnostjo ponovitve mandata. V pogajanjih v zvezi
z novim zakonom o delovnih razmerjih obstaja tudi varianta zaposlitve za 2 ali 3 leta na tak način, treba pa je vedeti, je nadaljeval,
da je zaposlitev za določen čas odlična možnost za pritiske,
šikaniranja in da postavlja posameznika v neenakopraven položaj.
Branje in upoštevanje zakonskih določil samo po delih in odstavkih,
ki ti pač ustrezajo, je po njegovem mnenju zloraba in kršenje
pravnega reda. Takšnih pogodb o zaposlitvi je v zadnjih letih več
kot 70 %, torej ne gre za posamične primere.

Izpostavil je tudi vprašanje subvencij za likovno dejavnost, ki so
skromne, delovnih štipendij ministrstva za kulturo, ki jih dobivajo
prejemniki kot nagrade, te pa so obdavčene, in še splošno znano
dejstvo, da se načrtovani programi krčijo, ker sredstva za njihovo
izvajanje upadajo, namesto da bi naraščala. Tako je morala ZDSLU
v letu 2001 celo izločiti programe, ki so temeljili na mednarodni
recipročnosti, zanje pa niso dobili državne pomoči. Po mnenju
razpravljalca gre med ovire šteti tudi nerazumljivo dolg postopek
za izvoz del živečih likovnih ustvarjalcev.

Tretja napaka so plače v kulturi, ki jih urejata zakon o razmerjih
plač v javnem sektorju in deloma kolektivna pogodba za kulturne
dejavnosti. Razmerja plač so bila začrtana z zakonom leta 1994,
zatem pa še s pravilnikom o napredovanju. Višino osnovne plače,
tako imenovano izhodiščno plačp, določa kolektivna pogodba za
negospodarske dejavnosti. Vlada Republike Slovenije je ves ta
čas, to se pravi skoraj desetletje, s svojo restriktivno plačno
politiko vsiljevala princip realnega zaostajanja vrednosti izhodiščne
plače, kar pomeni skoraj 15-odstotno zaostajanje realne vrednosti
plače letno. Posledica tega je, da so sindikati v obrambo realne
vrednosti plač popolnoma porušili razmerja s tem, da so iskali
rešitve v najrazličnejših dodatkih. Sindikat kulture in zaposleni v
kulturi sta po njegovi izjavi pravzaprav edina, ki nista rušila plačnih
razmerij znotraj javnega sektorja. Zaradi naraščajočega nezadovoljstva je bila tako sprejeta odločitev o protestnem shodu z
naslovom "Za enakopraven položaj in dostojanstvo zaposlenih v
kulturi", napovedanem za 28. maj ob 13.00 na Gregorčičevi v
Ljubljani, pred vladno palačo, je povedal na koncu.

Razpravo je sklenil z ugotovitvijo, da je odkupna politika za domače
javne zbirke, ki naj bi predstavljale bodočo likovno dediščino,
šepava in da nikakor ni mogoče v praksi doseči izpolnjevanja
zakonske obveznosti dvoodstotnega deleža za likovna dela pri
novogradnjah.

Andre|a Rlhter, ministrica za kulturo, je uvodoma povedala, da
se je z veseljem odzvala vabilu na javno tribuno in svoj prispevek
k razpravi začela z najbolj perečo zadevo, to je s sistemom financiranja.
Dejala je, da bo s sprejemom proračuna za leti 2002-2003
odpravljena zagata, ki jo predstavlja začasno financiranje. Ministrstvo za kulturo pa tudi že pripravlja drugače naravnan razpis za
finančna sredstva v kulturi, ki naj bi bil objavljen junija.

Ervln Frltz, RTV Slovenija, je v svojem prispevku z naslovom
"Težave kulturnih programov na RTVS" najprej na kratko podal
svoje videnje svobode kulturnega programa v obeh nacionalnih
medijih v obdobju socializma in pojasnil pričakovanja, da se bosta
kultura in umetnost na RTVS razcveteli s spremembo političnega
sistema. Kmalu se je izkazalo, je dejal, da je šlo za zmoto. RTVS
postaja vse bolj komercialni medij, ukvarja se zlasti s politično in
ekonomsko reklamo, je dodal. Skupine nove konstelacije politične
moči se bojujejo za vpliv na RTVS na vseh področjih: hočejo vplivati
na vodenje in kadrovsko politiko, vsiljujejo politično barvo programa,
prizadevajo si izboriti ugodne programske pasove itd., je našteval,
kulturni program pa nima učinkovitega zagovornika. Zanj si
prizadevajo le ozka skupina kulturnih ustvarjalcev na Slovenskem,
ki pa je interesno razdrobljena, in programski delavci na RTV
Slovenija, ki ustvarjajo kulturne programe, vendar so v povsem
neenakem, podrejenem položaju v primerjavi z močnejšimi.

Povsem se je strinjala z mnenji predhodnih razpravljalcev o vlogi
in pomenu kulture, pa tudi z ugotovitvijo, v kako težkem položaju
so javni zavodi zaradi nedorečene pravne podlage v zvezi z
ustanoviteljstvom in načinom njihovega financiranja. Kot posebej
slabo je izpostavila stanje nacionalnih javnih zavodov.
Izrazila je željo, da bi pogovori pri pripravi nove zakonodaje z
obema sindikatoma delavcev v kulturi - tako s SIZ-om kot z
Gloso - ne bili samo pogajanja o plačah. Sestavni del teh pogovorov
naj bi bila tudi vsa druga področja delovanja ustvarjalcev,
umetnikov. Po njenem prepričanju naj bi k temu pripomogla tudi
javna tribuna s čim več konkretnimi predlogi sodelujočih.
Povedala je, da je najprej potrebno sprejeti zakon o uresničevanju
javnega interesa na področju kulture, ki opredeljuje položaj vseh
javnih zavodov in sistem njihovega financiranja, ta pa mora biti
usklajen z zakonom o financiranju občin. Zakon je v pripravi in bo
šel v kratkem v postopek obravnave, je dejala, na tej osnovi pa
bo po njenem mnenju tudi lažje dokončno oblikovati nacionalni
kulturni program. V predlogu tega programa, kakršen je pripravljen

Ker je ustvarjanje kulturnih in umetniških programov na RTV drago,
se njihovo število in obseg nenehno klestita in krčita, primanjkuje
strokovnega kadra, starostna stopnja zaposlenih je neugodna,
mladi se načeloma ne zaposlujejo, kulturni delavci so v primerjavi
z drugimi zaposlenimi nesorazmerno slabo plačani, kulturnih in
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sedaj, manjkajo konkretnosti tako v aktivnostih kot v njihovem
finančnem ovrednotenju, je ocenila.

povečali delež komercialnih prihodkov s prodajo oglasnega časa
v osrednjih programskih pasovih obeh sporedov nacionalne
televizije. Posledica je vse večja komercializacija programov,
izgubljanje lastne identitete, s tem pa TV Slovenija ogroža tudi
svoj moralni in družbeni status, je bila njegova ocena.

Za konec je povedala, da bo ministrstvo za kulturo pripravilo
statistični pregled stanja v kulturi, od števila zaposlenih do
ustvarjalcev, od podatkov o materialnih stroških do stroškov za
investicije in razvoj itd. Tako pripravljen pregled bo koristen za
vse, ki delajo v kulturnih dejavnostih, pa tudi za predstavitev
argumentov v prid razvoju kulture in umetnosti pred vlado,
parlamentom in v javnosti.

Za resnično preobrazbo v javni zavod potrebuje TV Slovenija
jasno izražen javni oziroma nacionalni interes, je nadaljeval. Tudi
vstop v evropsko skupnost narodov zahteva opredelitev glavnih
nosilcev nacionalne kulture, njihovih nalog in zagotovitev pogojev
za njihovo delovanje. Mednje zagotovo spada tudi nacionalna
televizija, je končal svoj prispevek.

Jernej Novak je udeležencem javne tribune predstavil svoj prispevek
z naslovom "TV Slovenija med tranzicijo in komercializacijo".
Alen Jelen, ZDUS, je posredoval udeležencem javne tribune
prispevek predsednika Združenja dramskih umetnikov Slovenije,
Marka Simčiča o statusu slovenskega umetnika.

Nerešenim vprašanjem, ki obremenjujejo slovensko televizijo, je
dejal na začetku, je mogoče poiskati skupen izvor v še vedno
aktualnih vprašanjih preobrazbe televizije iz državne medijske
hiše v javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena,
ki opravlja javno službo, kar naj bi bila RTV Slovenija po veljavnem
zakonu.

Iz prispevka je povzel naslednje konkretne zahteve združenja:
da se združenju kot delu civilne družbe prizna status društva v
javnem interesu; da združenje zastopa svoje interese v strokovnih
svetih vseh javnih zavodov, ki se tako ali drugače ukvarjajo z
gledališko umetnostjo; da združenje soodloča tudi v strokovnih
organih filmskega sklada, v strokovnih komisijah ministrstva za
kulturo in strokovnih organih lokalnih skupnosti, pristojnih za
kulturo; da sodeluje v strokovnih organih gledaliških, filmskih,
televizijskih in radijskih festivalov, zlasti pa v strokovni komisiji za
vpis v razvid samostojnih delavcev na področju kulture; da se po
šestih letih od sprejetja zakona o avtorskih in sorodnih pravicah
v najkrajšem času ustanovi kolektivna organizacija zavarovanja
avtorskih in sorodnih pravic. ZDUS terja zaščito strokovnega
dela svojih članov in pravico do umetniške svobode, kar pomeni
tudi odločilen vpliv na to, kdo bo umetniško vodil njihove programe.
Zahteva tudi zaščito sindikalnih organizacij ter takojšnji začetek
pogajanj in uveljavljanje kolektivne pogodbe na vseh ravneh
umetniškega dela.

Kar zadeva njeno ožje kulturno poslanstvo je dolžna predstavljati
slovensko kulturo, spodbujati kulturno ustvarjalnost in svobodo
umetniškega ustvarjanja, izobraževati in razvijati jezikovno kulturo.
Za uresničevanje tega svojega poslanstva ima TV Slovenija tako
ustvarjalne kot organizacijske in distribucijske možnosti, je nadaljeval, vendar vpogled v programske vsebine pokaže, da se TV
Slovenija iz leta v leto bolj oddaljuje od svojega temeljnega poslanstva.
To je podkrepil s podatki programskega kontrolinga RTV Slovenija
za leto 2000: delež izvirnega lastnega kulturnega pro-grama se
zmanjšuje; zmanjšalo se je skupno število ur lastnega programa,
pri čemer je posebej zaskrbljujoče, da beležijo največji padec v
uredništvu otroškega in mladinskega programa; padlo je tudi
skupno število ur predvajanega programa lastne proizvodnje v
vseh programskih enotah igranega programa, programa resne
glasbe, informativnih oddaj o kulturi in umetnosti in dokumentarnega programa. Nič boljše ni stanje na področju predvajanja
programa izobraževalnih oddaj lastne proizvodnje. Kulturni in
umetniški program z enotami umetniški, verski, otroški in mladinski
program je znotraj 25 % predvajanega programa lastne proizvodnje udeležen z vsega 4 %, ob dejstvu, da se skupno število ur
celotnega predvajanja programov TV Slovenija povečuje. Še bolj
od golih statističnih podatkov vzbuja skrb dejstvo, da je program
lastne proizvodnje, zlasti ko gre za kulturno-umetniške vsebine,
že skoraj povsem izrinjen iz tako imenovanega prime tirne programskega pasu.

K takim stališčem zavezujejo tudi resolucije, ki jih je ZDUS soglasno
sprejelo kot član mednarodne zveze gledaliških umetnikov FIA,
je dejal.

Metod Pevec, predsednik Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, je začel z ugotovitvijo, da ima slovenska kulturna politika
pravzaprav majhen manevrski prostor, ker je v prvi vrsti skrbnik
močnih institucij, včasih po mnenju članov njihovega društva tudi
nekoliko razvajene in etablirane množice zaposlenih izvajalcev.
Tudi film je bil na takem plačilnem seznamu do leta 1991, je
nadaljeval, takrat pa se je v kulturni politiki začelo govoriti o
programih, neodvisnih izvajalcih in podobno. V imenu te programske fleksibilnosti, kot je dejal, je šla v likvidacijo takratna Viba film,
okoli 70 zaposlenih filmskih delavcev pa so postali svobodni
ustvarjalci v kulturi. Država, ki je tako ukinila veljavni model filmske
produkcije in ga ni nikoli nadomestila, še vedno ne kaže izrazitega
namena, da bi ga. Posledica tega je dejstvo, je nadaljeval, da je
danes v celotni produktivni kinomatografiji 21 zaposlenih, podatki
pa povedo, da so sredstva, ki jih ministrstvo za kulturo namenja
filmskemu skladu, popolnoma na dnu, skupaj s skladom za ljubiteljsko dejavnost.

Dejstvo je, je nadaljeval, da država, državni zbor in vlada niso
jasno razmejili ločnice med javnim in zasebnim sektorjem na področju avdiovizualnih medijev, pa tudi civilna družba preko svojih
predstavnikov v najvišjem organu zavoda, Svetu RTV Slovenija,
ni jasneje in prepoznavneje izrazila interesov javnosti za vztrajanje
pri zakonsko določeni programski naravnanosti osrednje televizijske hiše na Slovenskem. V boju z domačimi in tujimi komercialnimi
televizijami skuša nacionalna TV hiša zmanjševati stroške
poslovanja predvsem pri sredstvih, ki jih neposredno namenja za
produkcijo programov. Javni zavod tudi ne vlaga v tehnološko
infrastrukturo, je dodal, zaradi česar grozi TV Slovenija tudi tehnološka nekompatibilnost z obdajajočim jo informacijsko družbenim
okoljem.

Po svetu in še posebej v Evropi je položaj filmske panoge drugačen.
Večina evropskih držav načrtno podpira domačo filmsko proizvodnjo in praviloma žanje uspehe doma in v tujini; najizrazitejša primera
sta Danska in Irska. Filmska proizvodnja v evropskih državah se
financira iz različnih virov: iz namenske takse, loterije, televizije in
podobno, pri nas pa za te vire ni posluha. Tudi zakon o kulturni

Poslovno vodstvo RTV Slovenija skuša po drugi strani okrepiti
ekonomski položaj zavoda z dajanjem prednosti komercialno
privlačnim vsebinam v svoji programski ponudbi, da bi tako
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dežele, tudi v ZDA, kjer imajo zagotovljene delovne prostore in po
enem do dveh letih tudi zasebno galerijo, ki jih skuša plasirati na
tržišče.

dejavnosti ne predvideva nobenega dodatnega vira oziroma so
prvotno predvideni viri umaknjeni iz sedanjega besedila zakona.
Evropa ima izdelano avdiovizualno politiko, zaveda se, da je film
eden pomembnih segmentov nove ekonomije, da je film množična
kultura, ki se z lahkoto konzumira in da je prav zaradi te
množičnosti toliko bolj pomembno, kako deluje. Slovenski film
imajo zaenkrat radi samo domači gledalci in mednarodni festivali,
je dodal in navedel nekaj podatkov. Štiri slovenske filme je v letu
2000 videlo 157.750 gledalcev. Povprečen obisk vseh 108 v
slovenskih kinematografih predvajanih filmov je bil 19.222 gledalcev
na film, povprečen obisk slovenskega filma je bil 39.438 gledalcev
na film. V petih letih so slovenski filmi prejeli na mednarodnih
festivalih več kot 60 nagrad, tudi nagrad za najboljši film v celoti.

Na koncu je izpostavil dilemo o pravilnosti zavzemanja predvsem
za večjo intervencijo države, za prerazporeditev oziroma povečanje javnih sredstev za galerije, muzeje in likovno umetnost
sploh in vprašal, kako novelirati davčno zakonodajo in preko nje
spodbujati javni in zasebni sektor, da bi postala večji sponzor ali
donator. Tako bi posredno dobili znanje in ozaveščenost o dobri
naložbi, ki jo predstavlja nakup likovnega dela za sedanjost in
prihodnost.

Dejstvo je, je dejal na koncu, da se bodo ti kazalci, ki sicer kažejo
na trenutno ustvarjalno vitalnost neke panoge, brez ustreznega
posluha in predvsem podpore že čez nekaj let spet približali točki
životarjenja.

Miroslav Slana - Mlros, pisatelj, je povzel skupno misel udeležencev v razpravi, da je želja vseh izboljšati položaj v kulturi.
Odgovor na vprašanje, kako to doseči, pa je še odprt. Najprej se
pričakuje, da bo država zagotovila upravno profesionalnost pri
servisiranju institucij in infrastrukture na področju kulture.
V zvezi s porabo sredstev je poudaril, da kaže na področju umetnosti ločevati med razrednim bojem in umetniško dejavnostjo.
Vemo, je dejal, da je umetniška dejavnost mnogokrat pomagala
razrednemu boju, vemo pa tudi, da je bil marsikdaj razredni boj za
umetniško dejavnost poguben.

Aleksander Bassin, Mestna galerija, Ljubljana, je začel razpravo z ugotovitvijo, da so se pri nas izgubila temeljna teoretična
razglabljanja o vlogi sodobne likovne umetnosti, pa tudi uresničevanje tržnih razmer na likovnem področju je privedlo do negativnih
posledic, ki jih lahko odpravi le država z vsebinskim razvijanjem
sistema javnih muzejev, centrov in razstavišč. Ta bi morala imeti
na razpolago dovolj finančnih sredstev za delovanje in urejanje
kaotičnega stanja. Izrazil je prepričanje, da bi taka profesionalizacija v zelo kratkem času, še pred vstopom v Evropsko unijo,
omogočila tudi dejanski miselni prestop v tržno sfero, kot jo pozna
v kulturi zahodni prostor. V nasprotnem primeru, je dodal, bomo v
ta prostor vstopili popolnoma nepripravljeni.

Naslednja tema, ki se jo je dotaknil, je bila veljavna delovna
zakonodaja in z njo povezan problem institucij na področju kulture,
ki so nujno potrebne prestrukturiranja. Gre za različne ukrepe v
okviru delovne zakonodaje, je nadaljeval, ne samo za delovno
razmerje za določen čas kot enega pomembnih elementov.
Osebno ne pozna razmerja za nedoločen čas, je dejal, je pa razmerje za določen čas na področju umetniške dejavnosti v svetu
pravilo, seveda z zelo močnimi in konkretnimi socialnimi
varovalkami, je dodal.

Zatem je osvetlil socialni status likovnih ustvarjalcev, od velikega
števila mladih diplomantov likovne in pedagoških akademij ter
tudi že zasebnih visokih šol do uveljavljenih likovnih avtorjev.
Izpostavil je problem delovnega prostora za likovno dejavnost,
posebej za kiparje, in kot primer navedel opuščene prostore nekdanje delovne organizacije Mostovne v Ljubljani. Ti so praktično
že opremljeni za kiparske ateljeje, s čimer bi rešili problem 15
mladih kiparjev, vendar stavbi zaradi nasprotujočih interesov
drugih grozi, da jo podrejo. Navedel je še podatek, da je bil v
Ljubljani po treh letih objavljen razpis za vsega tri slikarske ateljeje.

Miran Zupanlč, AGRFT, je osvetlil nekatera vprašanja univerzitetnega izobraževanja za umetniške poklice, ki poteka na akademiji
za glasbo, akademiji za likovno umetnost in akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.
Posebej je izpostavil prostorski problem AGRFT, saj je stavba
nefunkcionalna, neprimerna, premajhna in ne omogoča normalnega dela, poleg tega pa bo vrnjena cerkvi.

Tako kot eden od predhodnih razpravljalcev se je tudi on vprašal,
kaj je z odstotnim deležem od vsake investicije za javne novogradnje, ki bi šel v korist likovne opreme in tako razrešil socialni
status marsikaterega likovnega avtorja. Tak način je v veljavi v
kar lepem številu zahodnoevropskih držav, od naših sosed do
Francije, Belgije in Skandinavije.

Potem je načel kadrovsko vprašanje visokošolskih učiteljev in
problem njihove preobremenjenosti. Visokošolski učitelj naj bi po
veljavnih standardih opravljal 6, največ 8 ur predavanj in seminarjev, za večje število opravljenih ur pa ni priznano plačilo. Po
njegovih besedah je slaba tudi tehnološka opremljenost AGRFT
in celo pri nakupu nove literature morajo biti skrajno selektivni.

Tudi on je opozoril, da so maloštevilne delovne štipendije za mlade,
ki jih razpiše ministrstvo ali konkretno ljubljanska mestna občina
in so vezane na konkretne likovne projekte, obremenjene z
najmanj 15-odstotnim prispevkom, kot da gre za nagrado, ne pa
za avtorski honorar, čeprav umetniki porabijo ta sredstva predvsem za kritje materialnih izdatkov.
Vprašal je tudi, zakaj se likovni umetniki s statusom svobodnega
umetnika ne morejo zavarovati za čas bolezni, tudi za dnevno
odškodnino, pri nobeni zavarovalnici doma in zakaj so pri najemanju bančnih kreditov ali kreditov stanovanjskih skladov praktično onemogočeni.

Kot zadnjega se je dotaknil vprašanja priznavanja oziroma ustvarjanja pogojev za izvajanje umetniškega dela. AGRFT mora kot
umetniška akademija omogočati študentom razvijanje njihovih
talentov, to pa je mogoče samo s konkretnimi projekti. Na žalost,
je pojasnil, normativi in standardi ne omogočajo skoraj nikakršnega
praktičnega dela, za katerega bi dobili sredstva ministrstva za
šolstvo, znanost in šport. Tako je bil v zadnjem desetletju in pol
zgrajen nekakšen improviziran, zasilni sistem, pri katerem se je
AGRFT naslonila na filmski sklad Republike Slovenije, Televizijo
Slovenija, filmski studio Viba film itd.

Kot pozitivni primer je navedel skrb za mlade likovne diplomante
v sosednji Avstriji, s katero smo pred kratkim sklenili kulturni
sporazum. Izbrani diplomanti dobijo možnost odhoda v druge

Izobraževanje za umetniške poklice na vseh treh akademijah je
ena prioritetnih nalog, s katerimi bi se morala soočiti ne samo
šolska, ampak tudi kulturna politika, je poudaril na koncu.
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Albert Erjevlčnlk, predsednik Deželne stranke Štajerske, je
menil, da je srž problema ločiti nacionalno kulturo od regionalne.
Kulturo moramo razvijati v nacionalnem in regijskem pomenu,
vendar so sedanje regije neživljenjske oziroma nezgodovinske,
kar se vidi na vsakem koraku, je dejal.
Najprej bi morali opredeliti, katere kulturne ustanove v regijah naj
bi imele značaj in vlogo regijskih, potem pa bi bilo potrebno zagotoviti
njihovo ustrezno financiranje, tudi z izvirnimi prihodki. V zvezi z
vprašanji, povezanimi z delovnim razmerjem, ki so bila načeta v
razpravah, pa je predlagal ustanovitev zbornice delojemalcev v
kulturi, ki bi prenašala svoje zahteve na posamezno ministrstvo.

Naslednji razpravljalec je dejal, da kulturne politike pravzaprav
nimamo, kar je pred leti ugotovila in zapisala tudi komisija Evropskega sveta. Kot primerja navedel področje filma, ki je v veljavnem
zakonu slabo in nepopolno opredeljeno. Zakon pokriva samo
filmsko produkcijo in proizvodnjo filmov, distribucija, predvajanje
in šolanje pa so prepuščeni stihiji, krpanju, neredu.
Tudi nasledn|l razpravljalec je spregovoril o filmu in povedal, da
so po njegovem mnenju v predlogu nacionalnega kulturnega
programa zapisani cilji za področje filma več kot zadovoljivo
opredeljeni. Tako opredeljeni cilji bi morali biti tudi finančno
ovrednoteni, vlada pa naj bi glede na predvideni razvoj gospodarstva
v Sloveniji določila dinamiko njihovega uresničevanja.

Dr. Franc Krlžnar, RTVS, je predstavil problematiko glasbenih
programov na nacionalnem radiu.
Ugotovil je, da glasba predstavlja v vseh treh nacionalnih radijskih
programih več kot dobre tri četrtine oddajnega časa; za njeno
skrb, razen nekaterih redkih izjem, kot je glasbena produkcija s
svojimi ansambli, pa ni najti kakšne posebej svetle točke za
podporo nacionalni glasbeni razpoznavnosti slovenske glasbe,
je povedal. Še vedno je premalo povezav med glasbeno produkcijo
in glasbenim uredništvom oziroma sodelovanja ali pa tako imenovanega timskega dela, ki je pred desetletjem že obstajalo, pa ga
ni več. Ni zaznati vpliva glasbene uredniške politike, če ta sploh
obstaja, na glasbeno produkcijo, prav tako pa je skoraj zanemarljivo sodelovanje med glasbenim programom ter produkcijo in
Založbo kaset in plošč RTV Slovenija. Kljub več kot 70 letom
delovanja radia in 40 letom televizije, je nadaljeval, v vsem tem
času, razen res redkih izjem, med njima ni skupnih akcij. Delavci
radia in televizije bolj delujemo na ravni konkurenčnosti kot pa
vzajemnega in skupnega sodelovanja, je še dodal.
Kritično je ocenil sodelovanje med osrednjo radijsko hišo in
vertikalno postavljenim glasbenim šolstvom, ki je izrazito pomanjkljivo za področje zabavne glasbe. Po njegovem mnenju bi morala
biti prav RTVS, še posebej pa Radio Slovenija, pobudnik nove
visoke glasbene šole za področje zabavne glasbe, kar bi bilo v
prid posebej prvemu in drugemu programu Radia Slovenija, radijski
glasbeni produkciji, avtorjem radijskih oddaj, urednikom, komentatorjem, ocenjevalcem, poročevalcem, napovedovalcem in moderatorjem.
Opozoril je na to, da vloga in pomen tretjega radijskega programa,
programa Ars, v smislu nacionalnega programa kot največje
koncertne dvorane oziroma avditorija poslušalcev na Slovenskem, ni opredeljena.
Celotnemu RTV sistemu oziroma nacionalki je potrebno zagotoviti

in omogočiti, da s tonom in sliko pokrije in prevzame, s tem pa tudi
arhivira kompletno letno glasbeno produkcijo slovenskih umetnikov, je nadaljeval. Arhiviranje celotnega glasbenega arhiva, tako
na radiu kot na televiziji, naj postane nova naloga in skrb RTV
Slovenija za slovensko kulturno dediščino, kot nov vidik trajne
ohranitve tovrstne glasbene in druge umetnosti.
Tako radiu kot televiziji je potrebno naložiti skrb za enakovredno
uvrščanje vseh glasbenih vsebin in oblik, smeri in žanrov v glasbeni
umetnosti v programe. Ob tem se je treba posebej zavedati tudi
pomena trajne ohranitve zapisov zgodovine in dela slovenskega
radia in televizije v okviru slovenskega nacionalnega kulturnega
programa in novega krovnega zakona o kulturi na Slovenskem,
je poudaril na koncu.

Rajko Bizjak, Zavod za razvoj fotografije FAIR, je uvodoma
dejal, da je večina razpravljalcev govorila o kulturi, čeprav je
naslov javne tribune "Nerešena vprašanja slovenske umetnosti".
Če besede napačno opredelimo, ne vemo, o čem točno govorimo,
je nadaljeval. Prav zato je potrebno opredeliti besedo "umetnost",
da bomo sploh vedeli, o čem govorimo, je dejal. Vsaka kultura ima
namreč samo nekaj malega tistega, kar se imenuje umetnost, pri
uporabi besed umetnost in umetnik pa moramo biti zelo previdni,
je nadaljeval.
Umetnost po njegovem prepričanju ni tržno blago, predvsem zaradi
tega, ker je z novo ustvarjenimi sintaksami bolj ali manj nerazumljiva široki publiki. Kultura je po drugi strani tržno blago, je obrtno
izvajanje določenih znanih postavk, kot je dejal, in je lahko boljše
ali slabše, od česar je odvisna tudi cena. Je pa trženje umetnosti,
na primer v likovni dejavnosti, veliko zahtevnejše od trženja kulture,
v njem je veliko tveganja, je dodal.
Sodobno družbo pesti še en problem, ki ga v preteklosti ni bilo, je
nadaljeval. To je izjemno hitra izmenjava informacij, pri tem pa
prav država lahko delno pomaga tako, da se na določenih področjih
prepoznajo kvalitete nove sintakse in se tudi ponudijo svetu. Tako
se ustvarja nov sistem, na katerem sloni tista vrednost, ki jo
lahko prepoznamo kot umetnost in ki bo kot umetnost tudi obstala;
kot izvor neke nove smeri, nekih novih odgovorov na mogoče že
znana ali pa tudi na novo odprta vprašanja.
Ob vprašanju o muzeju slovenske likovne umetnosti, ki je bilo
postavljeno v razpravi, je dejal, da tak muzej imamo; to je Modema
galerija. Na žalost je njena vloga predstavljanje že uveljavljenih
avtorjev, s tem pa je izgubila vlogo, ki jo je imela ob ustanovitvi. Po
vsej verjetnosti, je dodal, potrebujemo institucije, ki bi lahko
predstavile nova dela z dovolj veliko kompetenco in močjo, z
dovolj močnimi argumenti, da bi lahko tudi zunaj to prepoznali kot
sodobno ustvarjanje v slovenskem prostoru, ne glede na to, da ti
ustvarjalci še niso uveljavljeni.
Ob koncu je podprl idejo, da bi k boljšemu položaju v kulturi
pripomogle davčne olajšave, se pravi, da bi se vlaganje v umetnost
oziroma v kulturo lahko štelo kot delna davčna olajšava. S tem bi
dosegli, da bi določene skupine ljudi raje vlagale neposredno v
umetnost oziroma v kulturo kot pa plačevale davke državi. Tako
bi se del sredstev neposredno zlil v ustvarjalnost in v tisti del, ki
predstavlja slovensko kulturo in s tem na neki način slovensko
bit tudi v svetu.
Polde Bibič je v repliki pojasnil, da so se organizatorji odločili za
tak naslov javne tribune, ker so želeli zožiti razpravo o sicer zelo
razvejanem področju kulture, kamor sicer spadajo tudi muzeji,
knjižnice itd.

Kot zadnjemu razpravljalcu je nato še enkrat predal besedo Miroslavu Slani - Mlrosu, ki je predstavil bistvo svojega prispevka z
naslovom "Ali je za nerešena vprašanja slovenske umetnosti
kriva država?".

z mariborskim kulturnim okoljem: Mariborčani nimajo več podružnice Društva slovenskih pisateljev, nimajo literarnega Štatenberga, še vedno ni novega lutkovnega gledališča, Maribor ima
še vedno samo eno gledališče, nima več nobene osrednje
založbe, nima odmevnega likovnega življenja kot nekoč, nima
več Forme vive v betonu, ki je včasih povezovala likovne umetnike sveta itd. Ali je za vse to res kriva samo država, je kriva samo
vlada, se je vprašal. Če živimo v demokratični pluralistični državi,
bi tudi naša beseda, naša prizadevanja kaj zalegla, če bi dovolj
jasno, dovolj odgovorno in dovolj pošteno zastavili svojo besedo
in svoj vpliv, je končal.

Najprej se je vprašal, ali niso včasih osnovni razlogi za neuspehe
in nerešena vprašanja slovenske umetnosti naša nesposobnost,
brezbrižnost, nestrokovnost, neetičnost, neorganizirano delo,
marsikdaj tudi izsiljevanje za denar itd. Poslušamo in beremo, je
nadaljeval, da se založništvo utaplja, kriv naj bi bil tudi DDV, rešitev,
vsaj delna, pa je v skladu za knjigo, ki naj bi razvil nove oblike
izhajanja nekomercialnih knjig itd. Ob tem pa moramo imeti tudi v
mislih, da je Slovenija doživela hiperprodukcijo najrazličnejših
založb, domala vse pa bi rade od države samo denar.

Polde Bibič se je zahvalil navzočim za udeležbo, razpravljalcem
pa za konkretne pobude in predloge.

Vprašanje, ki gaje zastavil v naslovu svojega prispevka, je ilustriral

Državni svet Republike Slovenije je 19. novembra 2001 pripravil predavanje z
naslovom TEORIJA IN PRAKSA TER NAŠE ZAVEDANJE ODLIČNOSTI V
SLOVENIJI. Predaval je prof. dr. Janez Gabrijelčič.

Tone Hrovat, predsednik državnega sveta, je pozdravil vse
prisotne, tudi bivše kolege v državnem svetu, še posebej pa dr.
Janeza Gabrijelčiča. Predavatelja je zatem tudi predstavil.

generacija Slovencev. Morda premalo poudarjamo, da se sedaj
Slovenija pojavlja kot avtonomen člen v Združenih narodih, da
imamo zaenkrat resnično vse tiste lastnosti in znake, ki jih mora
imeti suverena država. Verjetno bo čez nekaj časa, ko bo Slovenija
v Evropski skupnosti, precej drugače, je nadaljeval.

Dr. Gabrijelčič je v slovenski prostor vpeljal pojem odličnosti - o
tem je napisal tudi knjigo - in je zaslužen za vgrajevanje odličnosti
v naše življenje in naše ustvarjanje. Je tudi pobudnik ideje o Rastoči
knjigi, ki se je razvila že v široko gibanje in združuje mnoge
Slovence. Ustanovljeno je tudi Društvo Rastoča knjiga, v katerem
že vse od začetka prispeva svoj delež tudi državni svet.

Čas je izjemno pomemben tudi v teoriji odličnosti. Zelo znan teoretik
organizacije Peter Drucker je nekoč dejal: "Kdor ne zna ravnati s
časom, ta ne zna z ničimer ravnati." Žal to pomembno resnico v
naši praksi premalo poznamo. Prav zaradi tega imamo pri našem
delu in v življenju toliko frustracij. Ravnanje s časom je v odličnih
organizacijah poznana in potrebna kategorija, celo vrednota. Kdor
ne zna izkoristiti vsakega dne, tisti bo težko odličen. Tudi naš
odličnik Leon Štukelj je poudarjal, kako pomembno je vsak dan
narediti nekaj za svoje zdravje in kako pomembno je vsak dan
povečevati svoje znanje; vsak dan, dan na dan, dan za dnem.
Tako je bil še pri sto letih telesno in duhovno čil ter odličen
ambasador mlade slovenske države.

Ker je Slovenija majhna država, bomo z odličnostjo v svetu in v
Evropi ustvarjali svojo identiteto. To nam lahko pomaga v gospodarskem, kulturnem in tudi v vsesplošnem življenju v bodoči skupnosti, je dejal, potem ko je predavatelja uvedel z njegovo temeljno
mislijo: Slovenci smo suveren narod, ki se mora pričeti še bolj
zavedati odličnosti.

Imamo veliko znanja o kakovosti, toda odličnost je tista kategorija,
ki jo moramo Slovenci na novo osvojiti. Vedeti namreč moramo,
da so bili že naši predniki v marsičem odlični, je nadaljeval. Če hočemo, da se pojavi gibljejo na boljše, da se procesi usmerjajo k
odličnosti, moramo biti neprestano dejavni, proaktivni. Znanja o
sebi in okolju moramo vsak dan nadgrajevati. V tem smislu si je
dobro zapomniti kitajski pregovor, ki pravi: "Znanje, ki se ne
dopolnjuje vsak dan, se vsak dan zmanjšuje." Zato naj bi tudi s
pričujočim predavanjem pridobljena znanja plemenitili v vsakdanjem delu in življenju. Dobro je poznati in uveljavljati tudi resnico, ki
jo je povedal znani teoretik Hayes: "Osnovne stvari moramo delati
bolje in to vsak dan dolgo časovno razdobje." Že v latinskih šolah

Dr. Janez Gabrijelčič je uvodoma dejal, da je njegova naloga
predstaviti nekatere osnove odličnosti in tudi kako odličnost
praktično vpeljati v naše okolje in med naše ljudi. Z veseljem je
omenil tudi predvideno razpravo, v kateri naj bi skupaj ugotovili,
kako odličnost čim prej in učinkovito udejaniti v praksi.
Živimo v izjemnem času, je dejal.Ta čas ni samo prehod iz drugega
tisočletja v tretje, temveč mnogo več. Ta čas je prehajanje naše
države, ki leta 2001 praznuje desetletnico, v veliko skupino držav,
v Evropsko skupnost, v Nato. Tudi v svetu se dogajajo velike
spremembe. Državnost je privilegij, ki ga nI imela nobena druga
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so nas tudi učili, da je pomembno izkoristiti vsak dan, da zvečer,
ko gremo spat, lahko rečemo: Diem non perdidi - nisem izgubil
dne. Hudo je takrat, če moramo zvečer ugotoviti obratno. Odličnost
je neposredno povezana s teorijo časa, teorijo, ki sloni na tem, da
vsak dan nekaj pridobimo, nekaj izboljšamo, obogatimo svoje
življenje; obogatimo, oplemenitimo svoje delo. Biti aktiven vsak
dan, biti aktiven na področju svojega dela, na področju svojega
življenja, biti aktiven v svojem osebnem razvoju, biti aktiven v
svoji skupini, v družbi oziroma v oddelku ali pa v organizaciji, kjer
delam, in še širše. To je eno od pomembnih sporočil na naši poti
od kakovosti k odličnosti, je dejal.

Seveda nekateri kritizirajo to hipotezo; Slovenija ne more biti odlična,
pravijo, ker je premajhna, ker nima dovolj prostora, ker imamo
tako zgodovino, da smo bili zmeraj nekoliko podrejeni, da nas je
samo za predmestje NewYorka ali pa Londona. Tisti, ki se ukvarjajo
s teorijo odličnosti, se nikakor ne morejo strinjati s tem, je nadaljeval. Vsak človek, skupina, organizacija ali država je lahko
odlična, če ima ustrezno naravnanost in če potem to naravnanost
širi na svoje okolje. Resnica je ta, da ni druge Slovenije na svetu,
da ima 2 milijona Slovencev bogato zgodovino, na katero smo
lahko izjemno ponosni, in da Slovenija v sorazmerno kratkem
času lahko postane država odličnosti.

Teorija odličnosti poudarja multilateralno aktivnost v tem smislu,
da seješ v okolje pozitivno naravnanost, da skušaš uveljavljati v
okolju, kjer deluješ, pozitivne energije. Istočasno je potrebno
poznati tudi negativne lastnosti, ki jih skušaš zmanjševati. Torej je
treba bolje vedeti, kaj so pozitivne vrednote in kaj so, pogojno
rečeno, negativne vrednote.

To dejstvo je ilustriral s primerom našega nogometa, ki po njegovem
mnenju nakazuje pravi način razmišljanja in delovanja. Ob res
velikih dosežkih naših športnikov so vsi strokovnjaki govorili in
poudarjali veliko srce nogometašev. Pri tem pa se ni pozabilo na
to, je dejal, da ima nogometna reprezentanca tudi primerno vizijo,
dobro izdelano strategijo, ki je bila potem tudi odlično operacionalizirana. Verjeli so v svoje sposobnosti, vedeli so, da veliko znajo,
hoteli so promovirati svojo nacijo. Pri svojem delovanju se vnaprej
nikoli ne vdajo. In tako so premagali pomembne reprezentance
tako velikih držav kot sta petindvajsetmilijonska Romunija ali
petdesetmilijonska Ukrajina.

Naslednja pomembna vrednota v okviru odličnosti je celovitost.
Potrebno je razmišljati in delovati tako, da se ne izgubi smisel za
celoto. Razumljivo je sklepati, da je vsak človek sam sebi najbližji.
To je potrdila tudi raziskava, izvedena v ZDA. Na vprašanje,
katera beseda je največkrat uporabljena v pogovornem jeziku, je
bil odgovor "jaz". V teoriji in praksi odličnosti je pomembno, da je ta
"jaz" potem povezan in uravnotežen s skupino, usklajen z organizacijo in pa celo družbo. Pri uveljavljanju odličnosti je torej potreba
po celoviti povezanosti nujna.

Enako bi lahko rekli tudi za naša odlična podjetja, kot so npr. Trimo
Trebnje, Sava Kranj, Gorenje Velenje, Krka Novo mesto in še
nekaj bi jih lahko našteli. V vseh opisanih primerih obstaja izjemna
povezanost med posameznikom - strategom - generalnim direktorjem oziroma predsednikom uprave, posameznimi skupinami
in organizacijo kot celoto.

V procesu globalizacije niso pomembne samo velike entitete,
organizacije, pomemben in upoštevanja vreden je vsak posameznik, vsak del. Iz zgodovine vemo, kako lahko en sam človek
izrazito in globoko poseže v svetovna dogajanja. Vsak človek je
vesolje v malem, z izjemnimi in enkratnimi sposobnostmi, kar
teorija odličnosti nenehno poudarja. Poudarja pa tudi to, da se
posameznik mora povezovati s skupino, organizacijo in družbo.

To sporočilo je pomembno tudi za druga podjetja in za vso Slovenijo:
Slovenci smo močni takrat, kadar se povežemo. Lep primer za to
je naša osamosvojitev: bili smo enotni v viziji in neomajni v akciji,
je rekel. Ključno je to, da smo povezali svoje umske potenciale,
povezali smo roke, povezali smo tudi srca in nastalo je to, na kar
smo lahko ponosni.

Večkrat se o odličnosti govori, da je to sodoben pojem, ki je
predvsem povezan z gospodarskim razvojem. Vendar ni tako, je
dejal. Že Aristotel je razmišljal o teoriji odličnosti. Definiral jo je
takole: smo tisto, kar ponavljamo. Odličnost torej ni dejanje, ampak
navada. Odličnost je nekaj takega, česar ne naredimo samo enkrat
v življenju. Odličnost se mora ponavljati in težiti k celovitosti.
Navedel je primer iz šolstva: odličnjak je tisti dijak ali študent, ki ni
izjemen samo v enem predmetu, ampak v večini oziroma vseh.

Pri teoriji in praksi odličnosti je zelo pomemben pojem vizije, ki
nakazuje pot in dolgoročnost. Pomembno je, da se s to vizijo vsi
poistovetimo, potem pa moramo angažirati vse moči, da jo
udejanimo. Pri tem je potrebna vnema, zagretost, zagnanost.
Seveda se pri tem kažejo tudi razlike, ki pa jih ne smemo jemati
kot nekaj, kar nas omejuje, kar nas dela slabe. Če smo pravilno
usmerjeni, nas razlike bogatijo. In v tem smislu je francoski vzklik
"Vive la difference!" izjemno pomemben za našo pot k odličnosti.
Ni dobro, če v podjetju ali pa tudi v teamu vsi enako mislijo. Churchill
je rekel: "Kjer dva enako razmišljata skozi dolgo časovno razdobje,
je eden odveč. Kjer vsi razmišljajo enako dolgo, tam ni dobro ..."
Odličnost torej povezuje in uravnava vsebino pojmovnih dvojic
centralizacija, decentralizacija; kakovost, količinskost; odprtost,
zaprtost; statičnost, dinamičnost, pa tudi dvojice biti, imeti. Nekateri
se preveč navdušujejo samo za eno smer, za en ekstrem,
pozabljajo na drugega. Iskati je potrebno dinamično ravnotežje
med vsemi temi kategorijami.

Tudi v gospodarstvu obstaja težnja k povezovanju znanj. Odličen
menedžer naj bi imel čedalje več znanj in sposobnosti liderja in
obratno. Predvsem pa naj bi bil odličen človek-osebnost. Zanimivo
opredelitev odličnosti zasledimo pri Ervinu Straussu, ki je dejal,
da je odličnost v predanosti vsemu tistemu, kar delamo in v vseh
njenih sestavnih delih. Poudarek je zopet na tem, da je odličnost
povezana v vsemi deli neke celote. Pri svojem delu moramo biti
goreči, predani, zagnani, navdušeni. Delati moramo s srcem. To
pa ni dovolj. Prav tako moramo upoštevati našo glavo in spretnost
naših rok. Slikovit je takoimenovani tri H sistem (head-glava, heartsrce, hands-roke). V primernem povezovanju teh treh sestavin
se skriva odličen izdelek, odlična storitev, odličen rezultat, odlično
življenje. Tega povezovanja pa je premalo, saj v praksi prevečkrat
dajemo poudarek ali samo glavi, ali srcu, ali rokam. V sedanjem
času je potrebno imeti poleg specialističnega znanja tudi splošno
razgledanost, je dejal in to misel ilustriral z anekdoto o problematičnem presojanju neke simfonije.

Težimo k temu, da bi imeli Slovenijo, kjer bi bilo 2 milijona osebnosti,
kjer bi bili ljudje čim bolj zadovoljni, kjer ne bi bilo materialnih
revežev, predvsem pa ne duhovnih. In v tej smeri nas odličnost
uči medsebojne soodvisnosti in spoštovanja, je nadačljeval.
Potrebna nam je simbioza, to je tisti pravi pojem, kjer naj bi medsebojne interese povezovali in usklajevali, ne pa da eden raste in
se razvija na račun drugega. Ob tem je spomnil na zlato pravilo,
da nenarediš drugemu tega, kar sam ne želiš, da drug naredi tebi.

Nadaljeval je z ovrednotenjem teorije in prakse odličnosti v naši
državi, izhajajoč iz trditve, da ima Slovenija vse pogoje za odličnost.
Vendar bomo morali ustrezno delovati in v to vključiti čim več naših državljanov z vsemi njihovimi kapacitetami, je dejal.

Odličnost vključuje tudi modrost, je dejal zatem. Pri svojem
razmišljanju in delovanju moramo upoštevati izkušnje. Znan je
pregovor: "Kdor jezika špara, kruha strada." To Je res. Kdor je
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vedno tiho, to zanj ni dobro. Je pa zelo indikativen tudi drugi
pregovor: "Molk je zlato." Včasih je torej treba biti tiho, včasih je pa
treba govoriti z vsemi registri, kot se je izrazil.

majhnostjo. Saj majhno ni samo lepo, je velikokrat tudi priložnost
in prednost, ko gre za čedalje hitrejše spremembe. Sposobni
smo marsičesa in o tem nam govorijo tudi dosedanji rezultati na
vseh področjih človekovega delovanja.

Obstaja tudi latinski pregovor: "Hiti počasi." Vendar je treba včasih
tudi pohiteti in upoštevati pregovor: "Kar moreš storiti danes, ne
odlašaj na jutri." Dosegati je torej treba pravo razmerje, imeti
dinamično ravnotežje, skratka, modro pristopati k vsaki stvari;
čimbolj celovito upoštevati veliko znanj, ki jih imam sam, in hkrati
upoštevati tudi mnenje sodelavca, skupine in skupin. V teoriji in
praksi odličnosti je potrebna filozofija "zmagam-zmagaš". Poleg
tega je treba včasih počivati, včasih pa delati, oboje pa cum
grano salis - s ščepcem soli, modrosti.

Nato je obravnaval nekaj naših slovenskih posebnosti, gledano,
kot je dejal, z vidika pravirov življenja.
Da je naša zemlja še dokaj zdrava, lahko vidimo v primerjavah, ki
govore o tem, da pride v visoko razvitih državah približno 6 govedi
na ha, kar močno obremenjuje okolje. Sedaj se izvajajo akcije, da
bi to število zmanjšali samo na eno govedo na ha. Pri nas pa pride
še manj kot eno govedo na ha.

V udejanjanju odličnosti je pomembno tudi upoštevanje procesov
povečevanja in zmanjševanja. Pravimo, da moramo povečevati
pozitivne vrednote, ki so sprožila in ohranjevalci napredka. Po
drugi strani pa moramo vedeti, kaj so negativne vrednote in le-te
omejevati. Spoznati moramo, od kje izvirajo frustracije in depresije,
ki jih je toliko v našem življenju, te depresije pa potem omejevati,
jih zmanjševati ter jih nadgrajevati z upanjem, zaupanjem, pogumom, smislom našega življenja in dela. Ni dovolj, da vemo samo,
kaj je treba narediti pozitivnega v našem življenju; poznati in
zniževati moramo tudi negativne trende, ki so v vsakem človeku
latentno prisotni.

Izjemna je tudi Irietažnost" Slovenije z enkratnostjo našega podzemlja, s Krasom, dolinami in gorami.
Slovenija ima še dokaj ohranjene vode, ki so v mnogočem in
marsikje tudi zdravilne.
Tudi tretji element - zrak - je pri nas še dokaj neonesnažen. Skrb
o tem, da bi tak tudi ostal in se tudi izboljševal, naj bi se intemalizirala
v vsakem Slovencu. Omenil je tradicijo Riklijevih zračnih kopeli in
hotenje naših prednikov, da se na vsake toliko časa odpravijo v
gore. Tu je tudi fenomen in tradicija planinarjenja, saj je naša
planinska zveza relativno gledano med najštevilčnejšimi zvezami
tudi v svetovnih okvirih.

Ena izmed filozofskih podlag odličnosti je tudi vitalizem. Biti vitalen
pomeni biti vesel, imeti ustvarjalno moč. Biti aktiven oziroma
proaktiven pa je pomembna dragotina odličnosti in tudi mojstrstva.
Ne moreš biti odličen, če se ravnaš po španskem pregovoru:
"Kako lepo je počivati, potem pa nič delati!" Naslednja podlaga za
odličnost je meliorizem. Živeti in razmišljati je treba z miselnim
vzorceiri, da je prav vsako stvar ali proces možno izboljšati, je
dejal prof. dr. Gabrijelčič. Nikoli ne smemo reči, da je naš izdelek
dokončno dober ali storitev absolutno odlična. Vse je možno
izboljšati ali oplemenititi. To je pot k odličnosti.

Tudi za četrti element - ogenj - in z njim povezano toploto bi lahko
dejali, da simbolizira naše dolgoročno in celovito stremljenje po
privlačni Sloveniji, ki ne izžareva samo toplote temveč tudi toplino.
Peti pravir je sonce. Res je, da nam je sonce naredilo na naši
sončni strani Alp že marsikaj dobrega. S svojo posebno lepoto in
v zvezi z gozdovi, enkratnimi vodami in čistim zrakom pa bi lahko
dodatno prispevalo k promociji Slovenije kot zdrave države.

Nato je obrazložil, kaj odličnost pravzaprav je. Odličnost pomeni
nekoliko ali pa tudi veliko nad povprečjem, pomeni, da imamo
opravka s posebno izjemnostjo. Nadaljeval je z opisom še drugih
elementov odličnosti: optimizma, transcendentalizma, voluntarizma v smislu krepitve naše volje ter zdravega in uravnoteženega
perfekcionizma.

Kulturo razumemo kot dejavnost, s katero nadgrajujemo naravo
v vseh njenih elementih ter sestavinah. Razumemo jo lahko tudi
kot način življenja in dela. Tako moramo zlasti uveljavljali zamisel
simbioze zdrave pokrajine, zdravega življenja in dela.
Petim naravnim elementom naj bi v razmišljanju o privlačni Sloveniji,
ki je zdrava in daje zdravje tudi drugim, dodali "pentakoncept
zdravja". Celoviti pristop k zdravju vključuje skrb za vse čute, ki
jih je tudi pet:

Hrvatje imajo dokaj dober izraz za odličnost - pravijo ji izvrsnost.
Tudi mi večkrat uporabljamo to besedo za nekaj, kar stoji zunaj
vrste in je potem izvrstno, odlično, izjemno, izredno, tudi inovativno.

a) vid - lepota pokrajine, kultura, ekstremi, slovenske harfe kozolci; Slovenija zdravi tudi z razgledi na raznoliko in vabljivo
pokrajino;
b) sluh - muzika, harmonija; Slovenija je dežela blagoglasja, blagodejne tišine, miru in zvokov;
c) voh - eterična olja in druga aromatika; Slovenija je dežela
omamnih vonjav;
d) tip - estetika, bližina; Slovenija je država prijateljskih stiskov
rok in dobrohotnih dotikov;
e) okus - kulinarika, uravnoteženost; Slovenija je država izjemno
prijetnih okusov.

Kot Slovenci moramo težiti k temu, da z občutkom inplantiramo
odličnost v sebe in v nas. Že dr. Trstenjak nas je učil, da nas ideje,
če jih vzamemo za svoje, vodijo pri našem delovanju. Našim
mladim moramo še posebej vcepiti idejo odličnosti v njihovo zavest
in podzavest, da bo to njihova zvezda severnica in biološka
potreba. Da morajo biti odlični posamezniki, da morajo težiti k
temu, da bo njihova šola odlična in da bo tudi naša Slovenija
odlična. Uveljavljanje tega procesa bo že samo po sebi, brez
dodatnih investicij, vodilo k temu, da bodo rezultati boljši.
NI dovolj, da govorimo samo o kakovosti. Kajti kakovost je povprečje, je nek standard, ki velja v vsej Evropi in svetu. Če bomo
uveljavljali samo evropske standarde, se bomo kmalu utopili v
evropskem in globalnem morju. Iskati moramo nadpovprečnost,
pri tem pa ne smemo biti ošabni. Reči moramo, da smo preživeli
s tem, da smo imeli določene posebnosti, da imamo svoj slovenski
jezik, izjemen jezik, da imamo tudi neke navade, svojo kulturo, ki
je izvirno naša in da moramo to še naprej negovati. S tem se
želimo enakopravno vključevati v novo Evropo, v kateri ne bo
noben narod podcenjen ali precenjen. Predvsem pa je pomembno,
da se sami ne podcenjujemo in obremenjujemo z našo številčno

Domačim in tujim gostom moramo pripraviti tako ponudbo, da
bomo z njo pritegnili vseh pet čutov. Ponudba naj bi bila privlačna.
Šele tako lahko govorimo o odlični ponudbi, o odličnih proizvodih
in odličnih storitvah.
Z enkratno pokrajino in z aktivnostmi za naše zdravje in zdravje
naših gostov bi lahko našo državo naredili privlačno za marsikaterega gosta oziroma obiskovalca. Prav namenoma ne uporabljamo
izraza turist, kajti mi se ne moremo vključevati v velike in masovne
turistične tokove.
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Posebno pazljivo pa moramo gojiti naslednje vrednote, ki predstavljajo poleg jezika in kulture posebne dragotine nacionalnega
značaja: strpnost, marljivost, poštenje, medsebojno spoštovanje
in ustvarjalnost.

Predvsem pa je to projekt povezovanja Slovencev. Smo narod
Rastoče knjige; to je nekaj plemenitega, nekaj povezovalnega,
nekaj lepega. V tem smislu to idejo podpira veliko Slovencev. Že
sam naziv je izviren in ne obstaja v drugih jezikih. Projekt Rastoča
knjiga nosi v sebi moč nenehne rasti, uveljavljanje nenehne
odličnosti. Je tudi posebno povabilo in naročilo naši mladi generaciji,
naj se ne utaplja v alkoholu, v drogah in drugih negativnih
razvadah. Njihova svetinja naj bo znanje, knjiga, kultura, umetnost.
To je tisto, kar nas je promoviralo v zgodovini in po čemer naj bi
bili prepoznavni in uspešni tudi naprej.

Nosilec slovenske kulture in gibanja k odličnosti je naš človek. Ne
more biti odlične Slovenije, če ni odličnih Slovencev in Slovenk. K
temu pa lahko in mora prispevati prav vsakdo izmed nas s tem,
da se odvaja kajenja in drugih razvad, da vsak dan naredi nekaj
za svoje zdravje, da vsak dan naredi nekaj dobrega za člane
svoje ožje in širše družine, da naredi vsak dan nekaj koristnega
ter prijetnega za svoje sodelavce v organizaciji. Hobbsovo sintagmo, da je človek človeku volk, bomo morali nadomestiti s Spinozovo sintagmo, ki pravi, da naj bo človek človeku bog. Slovenec
naj bo skratka Slovencu prijazen in dobrohoten sodelavec.

Na koncu je še enkrat izpostavil nujnost, da težimo k nadpovprečnosti, saj so kali odličnosti v vseh nas. Vsakdo izmed nas je lahko
odličen, ne samo tisti, ki ima fakulteto. Odličen je lahko prav vsak
izmed 2 milijonov Slovencev. Bilo bi tudi dobro, da bi s pomočjo
Državnega sveta Republike Slovenije širili vizijo odličnosti naprej.

O odličnosti govorimo lahko tudi v povezavi s projektom Rastoča
knjiga. Povezana je z rodoljubjem. Poudarja, da smo narod, ki je
vesel tega, da gre v novo tisočletje zdrav, da imamo lepe perspektive. V sebi pa nosi tudi ambicijo, da bi nas poenotil, in sicer v
tem smislu, da smo narod knjige. Ker knjiga simbolizira znanje, s
tem že avtomatično povemo, da so naši izdelki odlični in da so
naše storitve odlične. V naši osebni izkaznici bi torej naša zavezanost "Rastoči knjigi" pomenila zavezanost vrhunski kvaliteti in
odličnosti. Novo tisočletje začenjamo s tem novim projektom, s
katerim bi se Slovenci čimbolj poistovetili, v manjšem prostoru v
starem delu Ljubljane pa bi predstavili ključne slovenske knjige.

Po predavanju je dr. Gabrijelčič odgovarjal na vprašanja, razmišljanja o odličnosti pa so dodali tudi nekateri razpravljalci.

Na vprašanji Marka Bulca, kaj je kriterij, če hočemo povečevati
pozitivno in zmanjševati negativno in kakšna je v bistvu temeljna
razlika med kakovostjo in odličnostjo, je dr. Gabrijelčič dejal, da
se pri odličnosti srečujemo s povezavo med dobrim in slabim ter
več in bolje. Ekonomija in etika torej. Ne moremo reči, da bomo v
sedanjem času profit odpravili, saj gre za velika vprašanja
strateškega razvoja sveta. Nekateri ekonomisti razpravljajo, da
bo treba profit nadomestiti z neko drugo kategorijo; profit nas
pelje v pomembne zagate. Menil je, da je pomembno kombinirati
ne samo več, ampak več in boljše. Prizadevati si je torej treba, da
bomo bolj kulturni, da bomo imeli več samo v materialnem, ampak
tudi v duhovnem smislu. V tej smeri je treba iskati ravnotežje na
poti od kakovosti k odličnosti. V Sloveniji obstaja že štiri leta
priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost. To priznanje
kaže pot. Pri dejavnikih inputa se poleg kriterijev, kot so kapital,
vodenje, okolje, obravnavajo tudi človeški viri. O človeških virih
so se včasih zelo malo pogovarjali. Človek je bil orodje, ki govori.
V modelu odličnosti se sedaj ocenjuje tudi zadovoljstvo delavcev
in zadovoljstvo potrošnikov. Ali so delavci zadovoljni ali ne je zelo
pomembno vprašanje, kajti zadovoljen delavec je bolj produktiven.

Ponosni smo lahko, da je s pomočjo Brižinskih spomenikov
slovenska beseda pisana že tisoč let. Tega žal marsikdo ne ve.
Neka anketa je pokazala, da ljudje mislijo, da so to veliki kamni in da
so na njih napisane prve slovenske besede oziroma besedila...
Poleg Brižinskih spomenikov bi prikazali tudi druge dokumente iz
srednjega veka, ki so izjemni in ki jih večina Slovencev ne pozna,
kaj šele tujci. Tam bi pokazali tudi Dalmatinovo biblijo. Smo med
prvimi narodi na svetu, ki imamo biblijo v svojem jeziku. Izjemen
dosežek je tudi vse tisto, kar so naredili naši protestantje s Primožem Trubarjem na čelu. Tudi njega lahko štejemo med velikane
slovenstva, med odličnike. Ni se bal tega, da živi Slovenec med
kolosi, kot so romanski svet, germanski svet in ostali Slovani.
Rekel je: "Ljubi Slovenci, dal vam bom pisano besedo." In držal je
besedo. Imel je izjemne težave. Ampak bil je pogumen mož in
človek akcije z jasno vizijo. Ni se predal in bil je uporen. In tako
smo dobili Slovenci svojo prvo knjigo, kar bomo tudi prikazali v
projektu Rastoča knjiga. Prikazali pa bomo še nekaj drugih najpomembnejših knjig. Rastoča knjiga je torej simboličen pojem, ki
ponazarja, da moramo naprej, v tretje tisočletje kot narod znanja,
kulture, kot narod strpnosti in odgovornosti. To je svojevrstni
imperativ dolgoročne naravnanosti. Res nismo številčno veliki,
tudi ne materialno bogati. Imamo pa bogato kulturno, znanstveno,
umetnostno dediščino in na teh solidnih temeljih lahko gradimo
naprej.

Erlh Šerbec, državni svetnik v prvem mandatu, je povedal, da
so delavci vse bolj odmaknjeni od odločanja, niso seznanjeni z
vsem tistim, kar bi lahko prispevalo k prehodu na odličnost.
Tone Hrovat je spomnil na besede dr. Galtunga, svetovnega futurologa, na predavanju v državnem svetu, ki jih je namenil svetovnemu ekonomizmu. Povedal je, da polovico svetovnega kapitala
obvladuje blizu 50 ljudi, druga polovica pa je razdeljena med drugih
pet do šest milijard ljudi. Svetovni problem je, da ta kapital nima
več vloge ustvarjanja nove vrednosti, ustvarjanje novih zaposlitev
in boljšega življenja, ampak ima pretežno špekulativno vlogo,
torej s špekulacijami poseči še po drugi polovici kapitala. Zelo
močan poudarek je namenil ustvarjanju ravnotežja glede bogastva
ljudi, saj nastaja posebno v islamskem svetu zelo veliko revnih.
Tam nastaja fundamentalizem, ki je nevarnost predvsem zaradi
tega, ker je reven. Če se ne bomo začeli pogovarjati z islamom, s
temi revnimi državami in okolji, bo prišlo do zelo močne krize.
Revni namreč nimajo kaj izgubiti, bogati svet pa ima kaj izgubiti.
Razlika v odličnosti je najbrž v odnosu do kapitala, podjetja, gospodarstva, ekonomije in kar je bilo že povedano - v zadovoljstvu
ljudi.

Rastoča knjiga je simbol, je metafora, ki naj nas plemenito povezuje. Ta projekt je izjemno integrativen. Noben Slovenec ne more
reči: "Jaz pa nisem za knjigo" ali pa "Jaz pa knjige ne maram."
Izraelci se imajo za narod knjige, mi pa bi se imeli za narod
rastoče knjige, šele z našo osamosvojitvijo imamo vse pogoje za
to, da se kot narod in nacija resnično Izživimo; da resnično zaživimo s polnimi pljuči in s svetom komuniciramo preko Ljubljane in
ne preko drugih prestolnic. S pomnikom Rastoča knjiga bomo
počastili tudi desetletnico naše države, na kar je lahko naša generacija še posebej ponosna.
Z njo bi ne nazadnje proslavili tudi stoletnico prvega ženskega
društva. Ženske so sorazmerno malo zastopane v naših pisnih
dokumentih, kot da jih ni bilo v naši zgodovini. Vendar so bile
nosilke slovenskega jezika in nosilke kulture v širšem smislu.
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Ob ugotovitvi, da se je vse življenje razvijalo na podlagi nenehnega
iskanja in pridobivanja znanja, je naslednji razpravljalec postavil
dve vprašanji: o pridobivanju in vlogi znanja ter o kvaliteti življenja.

dala, da so v Evropi in v svetu izdelani določeni kriteriji, poznamo
pa celo orodja, ki pomagajo, da ljudje lažje razvijajo same sebe.
Ta orodja so začeli uporabljati tudi v slovenskem prostoru kot
nekaj inovativnega. Vendar ljudje delujejo tako, da bi lažje kaj
spreminjali pri drugih, ne bi pa spreminjali pri sebi. Prva nsloga je,
da se s tem spoprimejo, da gredo skozi določen proces in da
spoznajo: če deluje pri nas, potem ni razloga, da ne bi delovalo
tudi pri drugih ljudeh.

Dr. Gabrljelčič je omenil kitajski pregovor, ki pravi: "Znanje, ki se
ne dopolnjuje vsak dan, se vsak dan zmanjšuje." Zato sem večkrat
poudaril, je dejal, kako pomembno je bogatiti in vsak dan izboljševati
svoje znanje.

Omenjena je bila tudi frustracija; dejstvo je, da jo ustvarjamo ljudje
sami, je dejala. Namesto frustracij lahko izberemo tudi kaj drugega.
Od nas je odvisno, ali se dovolj zavedamo, da imamo svobodo
izbora.

Spomnil je tudi na pogovor z gospodom Leonom Štukljem, ki je
leta 1998 dobil prvo veliko nagrado odličnosti in mojstrstva. G.
Štukelj ni razmišljal o svojih sto letih, vsak dan je bil duhovno in
telesno aktiven.

Dr. Gabrijelčič je menil, da je pomembna aktivnost. Noben dan
naj ne mine, ne da bi nekaj naredili. In če nekaj narediš, si že
vesel. Najhuje je, če se utapljaš v frustraciji. Skratka, aktivnost,
da nekaj narediš, da se kaj novega naučiš, da imaš dolgoročni
cilj, vizijo, je zelo pomembna.

Boris Šušteršič, državni svetnik, je dejal, da je vesel kakršne koli
pobude za razvoj odličnosti v Sloveniji, verjetno pa je kriterije za
odličnost res težko najti.
Naslednji razpravljalec je poskušal pojasniti razlike med kakovostjo in odličnostjo. Izhajal je iz lastnih izkušenj pri uvajanju
odličnosti na področju nagrajevanja in na področju uvajanja
poslovnega sistema. Ta dva sistema sodita v okvir odličnosti
zaradi tega, ker se razlikujeta od vzvodov kakovosti; kakovost je
parcialna enota, odličnost temelji na celovitosti, mora veljati za
vse. Sistem nagrajevanja, je dejal, sem baziral na treh komponentah, ki morajo veljati v celotni družbi. Enaki elementi morajo
torej veljati za posameznika in za družbo. Drugi pa so uveljavljali
sisteme, ki so veljali samo za posameznika, ločeno za vodilne in
za vse druge dejavnosti.

Tone Hrovat je menil, da je tudi Rastoča knjiga poskus, kako
doseči čim več povezovanja, kako vzbuditi določen ustvarjalni
naboj v državi in pri njenih prebivalcih. Ta poskus letos nastaja,
najbrž pa moramo pri njem vsi sodelovati.
Velikokrat se postavlja vprašanje, ali je delitev na stranke res tista
prava demokracija. Je, vendar je ni dovolj, je odgovoril sam. To je
začetek demokracije. V strankah smo se mogoče preveč navadili
delati na način, da se podtikajo polena v kolesje. Tudi sporočilo
Rastoče knjige naj bi bilo, da to preprečujemo, ker bomo v svetu in
v Evropi kot narod in država rabili čim več naše različnosti in tudi
naših skupnih nastopov. Stopimo skupaj in prenesimo to sporočilo
predvsem našim mlajšim, je dejal, saj se velikokrat dogaja, da je
prav mlada generacija v različnih obdobjih, zelo hitrega razvoja,
presenečena. Vse kar narod doseže, napaja tudi posameznike.

Pri kakovosti izstopa še skupinski interes, ki mu določene sile
dajejo večjo podporo in prednost. Podjetje kot proizvodna dejavnost
je lahko perfektno organizirano, zanemarjeni pa so marketing,
finančni ali drugi deli.
ISO standarde smo uvajali z eno samo veliko napako: ne morejo
preiti v sistem kakovosti, ker nimajo skupnega merila za učinkovitost dela. Učinkovitost poslovanja znamo meriti, učinkovitosti dela
pa ne; tudi produktivnosti ne moremo meriti za splošno in za
skupno uporabo na podlagi tega, kaj in koliko kosov naredimo ter
koliko iztržimo. Vsi namreč različno delujemo na trg in trg različno
na nas; tu ni enotne kategorije. Lahko pa uporabimo enotno kategorijo, to je dohodek na učinkovitost dela, ki jo je treba v podjetjih
šele izmeriti, nato pa enako storiti še v družbi. Se pravi, meriti je
treba ne samo količinske produkte, ampak tudi tisto, kar ekonomija
dela ustvarja, kar smo res zaslužili z našim trudom, z našim
znanjem.

Uvajanja standardov ISO 9000 in ISO 14000 je povezano s
kakovostjo ter pozneje tudi z odličnostjo. S temi standardi smo
zelo temeljito razdelali 20 točk, je povedal naslednji razpravljalec,
s katerimi lahko opredelimo kakovost v posameznih podjetjih in s
tem vpeljemo red v proizvodni proces in v okolje. Pri odličnosti pa
gre za nekakšno nadgradnjo, kjer so popolnoma izkoriščeni
človeški viri in človeški faktorji. To pomeni, da so proizvajalci in
kupci popolnoma zadovoljni. Taka strategija se zelo širi po Evropi
pri podjetjih, ki se prestrukturirajo. Dosegajo celo do 30 odstotkov
večji učinek.

Dr. Hafnerjeva je ugotavljala, da je v Sloveniji veliko znanja in
temu znanju bi morali dati več življenja. Zlasti na višjem nivoju je
znanja dovolj, na nižjem ga morda malo bolj primanjkuje. Vprašanje
pa je, kaj storiti, da bi to znanje zaživelo.

Dr. Grandi se je v svoji razpravi navezal na predgovornike, ki so
opozarjali, da ni dovolj le znanje, potrebni sta tudi morala in zdrava
pamet. Pri nas pa moralne in državljanske vzgoje v šolah ni.
Propagira se samo znanje, medtem ko se vse premalo opozarja
na moralo in na poštenje. Znano je, da je fanatizem brez zdrave
pameti in brez morale lahko zelo nevaren; dinamizem, pa tudi
optimizem je lahko norost, če ni zdrave pameti.

Premalo je zavedanja, da moramo ljudje iskati potenciale in vire v
sebi; premalo je, če rečemo, da so ljudje viri. Ljudje sami po sebi
niso nobeni viri, če v tej smeri nič ne naredijo in če nimajo občutka,
da se razvijamo vse življenje, da je veliko v nas samih, da to odkrijemo in seveda potem uresničujemo. In če smo na to pripravljeni,
bogatimo sami sebe, bogatimo druge ljudi okrog nas in ustvarjamo
drugačno vzdušje. Tako vzdušje pa potrebujemo, da bodo tudi
drugi ljudje pripravljeni razvijati te svoje potenciale.

Problem je dejansko v šolah; dokler je v vsaki šoli dovolj denarja za
računalnik, ki je zgolj orodje, ni pa ga za enciklopedijo, je s to šolo
nekaj narobe. V mnogih šolah sploh nimajo Enciklopedije Slovenije,
kjer je zajeto vse slovensko znanje, slovarja slovenskega knjižnega
jezika in celo pravopisa. Če znanja ne spremlja tudi neka splošna
izobrazba, kultura ali vse tisto, čemur rečemo morala, je znanje
lahko nevarno. Stvari je treba začeti spreminjati v šoli.

Ker je bilo postavljeno vprašanje o kriterijih za odličnost, je pove19

Slovenci smo močni, kadar se povežemo; v demokraciji pa se ne
znamo povezati in zato nimamo nekaterih programov razvoja gospodarskega, socialnega, zdravstvenega - plačna politika ni
urejena in dorečena, so bile ugotovitve v naslednji razpravi. V
našem okolju moramo odpraviti zavist, kajti če bomo pripravljali
gospodarski program, ga bo 50 zavistnežev hotelo podreti. Enako
je pri pokojninski, izobraževalni, zdravstveni zakonodaji in tako
naprej.

Tone Hrovat je glede na to, da je državni svet vključen v projekt
Rastoča knjiga, posredoval nekaj informacij in dodal svoje
razmišljanje.
O državnem svetu se ne poroča veliko. Mediji se tržijo, v njih pa
se velikokrat dobro tržijo predvsem negativnosti, atrakcije in spektakli. Razprave na državnem svetu pa so večinoma konstruktivne,
tehtne, argumentirane, je dejal.
V nekaterih razpravah je bilo rečeno, naj bi državni svet ukinili.
Lepo je vladati, če nimaš nobene opozicije, če imaš poslušne
ministre, poslušne poslance in če nimaš državnega sveta, ki včasih
trka na vest.

Na državni ravni je potreben organ, ki lahko izvaja pritisk na
državne institucije, državni zbor in druge, da bi tudi na ravni
države dosegli odličnost, je dejal naslednji razpravljalec. 8odstotna inflacija ni odličnost; tudi ni odličnost, če imamo 12odstotno nezaposlenost in če imamo 3.500 dolarjev zunanjega
dolga na prebivalca. To niso znaki odličnosti. Čaka nas še veliko
dela, da bi na ravni države dosegli odličnost; če jo bomo dosegli
na ravni države, bo tudi v podjetjih in drugih institucijah dosti lažje
priti na dobro, na boljše in na odlično.

Visok konsenz v naši državi in narodu smo dosegli ob osamosvojitvi, odločitvi, da gremo v demokratični sistem ter pri sprejemanju
ustave. Demokracije kot cilj je bila postavljena na zelo visoko
mest in v tem okviru je imel državni svet vlogo drugega doma. To
vlogo smo izpolnili na sorazmerno moder način. Kakovost v sprejemanju zakonodaje je seveda treba doseči z razpravami prek
odborov, ne pa samo z odložilnim vetom.
V sedanjih razpravah o ustavi se pojavljajo ideje, kaj naj bi se
vzelo državnemu svetu. V nobenem besedilu ni obrazložitve, zakaj
bi se državnemu svetu vzelo referendum. Referendum je državni
svet uporabil samo enkrat - v zvezi z volilnim sistemom - torej
zelo restriktivno. Vendar ga je imel zmeraj v rezervi za ubranitev
demokracije v naši državi. V sedanjih razpravah o ustavi je čas,
da rečemo, daje večstrankarski sistem neka stopnja demokracije,
da pa se v Evropi in v svetu dvodomnost postavlja kot višji standard demokracije. Uveljavljanje civilne družbe ter njeno vključevanje
v razprave, v proceduro sprejemanja zakonodaje pa je najvišji
standard demokracije. Tudi tukaj bi bilo treba težiti k odličnosti.
Slovenija ima veliko priložnost, da si že omenjeni odnos "zmagam
- zmagaš" vzame kot svoj kriterij rasti, tudi v Rastoči knjigi in
kjerkoli drugje.

Ugotavljanje, da bodo država in strukture oblasti z nekakšnimi
pritiski začele odlično delovati oziroma da bodo odpirale vrata
odličnosti, je sicer zelo enostavno, vendar je iluzorno, je menil
naslednji razpravljalec. Odličnost je treba ustvariti najprej v sebi
ter v svojem delovnem okolju. Vprašanje morale in ekonomije je
treba povezati; morala mora biti povezana z ekonomijo, s pravom
in z vsemi oblastnimi strukturami, sistem pa mora rasti od spodaj
navzgor. Če tega ni, nimamo organske povezave; jedro te povezave pa so vrednote dela, zahteve dela, strokovne zahteve in
vrednote, z izpostavljenim ciljem za čim večji učinek.
Naslednji razpravljalec je menil, da bi morda v okviru državnega
sveta ali Rastoče knjige ljudje, ki se ukvarjajo z odličnostjo, skupaj
prispevali za njeno uveljavljanje, tudi na svojih konkretnih področjih.

Državni svet je sedaj predsedujoči v Evropskem združenju senatov, kjer se pojavljajo težnje in gibanje, da se v evropskem parlamentu uvede dvodomnost. Na zasedanju tega združenja v Ljubljani, junija leta 2002, naj bi govorili med drugim tudi o tem, kako
ohranjati harmonijo med posameznimi institucijami oblasti z demokracijo, seveda tudi v času po tranziciji, ter o začetku oblikovanja
dvodomnosti evropskega parlamenta.

Ker je bil govor o posamezniku, o skupini, zelo malo pa o državi
in družbi, je vprašal, kaj bo ta družba naredila za odličnost na
posameznem področju, na primer v turizmu. Kje smo Slovenci,
da bomo turizem sprejeli ne samo kot trženjsko priliko, ampak
kot svoj način življenja, dela, okolja, kvalitete življenja, zato da
bodo turisti prišli v naše okolje, se je vprašal. Tu se potem tudi
začenja čisto konkretna odličnost.

Miha Burger, oblikovalec, je podprl razmišljanja predsednika
Hrovata ter apeliral, da je treba podpreti državni svet. To in podobna
predavanja so preprosto nujno potrebna, je dejal in povedal, da je
borba za kakovost že 30 let tudi njegov osnovni projekt.

Ida Rebula je vprašala, kakšni smo Slovenija in Slovenci v luči
odličnosti. K že omenjenim podatkom je dodala, da imamo 70 %
funkcionalno nepismenih Slovencev. Kako se to kaže v luči
odličnosti, znanja, Rastoče knjige, na to si ne znamo in ne moremo
odgovoriti. Izrazila pa je upanje, da bomo to presegli.

Navezal se je predhodne govornike, ki so menili, da je treba najti
način, kako vrednote in modrost prenesti mladim. Opozoril je, da
je bila v razpravah omenjena besedica "nadmudrivanje". Če ne
bomo pokazali dovolj poguma, da rečemo ne, da rečemo, ne
gremo se "nadmudrivanja", ampak odličnost, če tega ne bomo
prenesli mladim, potem nismo naredili nič, je dejal. Smo namreč
pred ugotovitvijo,, ali smo sposobni učvrstiti nekatere vrednostne
sodbe ali pa bomo večno obsojeni na relativiziranje. To, kdo bo
koga, obvladajo drugje bolje, predvsem tistih 50, ki so lastniki
polovice svetovnega kapitala. Mi lahko uspemo s tem, kar je
povedal dr. Gabrijelčič; to je naša priložnost.

Tone Hrovat je ob zaključku pozval prisotne, da posredujejo
konkretne predloge in pobude, saj državni svet lahko sproža
spreminjanje zakonodaje ter drugih predpisov. Državni svet ne
deluje na podlagi pritiska, pač pa s konkretnimi, konstruktivnimi
predlogi, je zaključil.

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