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Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz
njegove pristojnosti

Mnenje državnega sveta ob obravnavi Poročila o izdvajanju in namenski porabi sredstev
za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest
v RS za leto 2001, Poročila DARS, d.d. za leto 2001 in Programa dela DARS d.d.
za leto 2002
Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 30.10. 2002,
ob obravnavi Poročila o izdvajanju in namenski porabi sredstev
za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu
izgradnje avtocest v RS za leto 2001, Poročila DARS d.d. za leto
2001 in Programa dela DARS d.d. za leto 2002, sprejel naslednji

1. Državni svet Republike Slovenije se je seznanil s Poročilom o
izdvajanju in namenski porabi sredstev za graditev državnih
cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest
v RS za leto 2001, Poročilom DARS d.d. za leto 2001 in
Programom dela DARS d.d. za leto 2002.
2. Državni svet Republike Slovenije se seznanja tudi s finančnim
načrtom, v katerem posebej opozarja na bolj dosledno odvajanje načrtovanega bencinskega tolarja za izgradnjo slovenskega avtocestnega križa.

SKLEP
da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu da državnemu zboru naslednje

3. Državni svet Republike Slovenije ne soglaša z zamikom, ki
ga doživlja realizacija avtocestnega programa v SV Sloveniji.
V tem delu Slovenije se izgradnja AC križa, ne glede na
načrtovanje, dosledno odmika v daljšo prihodnost z vsakim
letnim poročilom. Gre za nerazvit del Slovenije, kateremu je
ravno dokončanje AC eden od pogojev za hitrejši gospodarski
razvoj.

MNENJE
k Poročilu o izdvajanju in namenski porabi sredstev za
graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu
Izgradnje avtocest v RS za leto 2001, Poročilu DARS d.d. za
leto 2001 In Programu dela DARS d.d. za leto 2002

4. Posebej Državni svet pogreša poročilo o delih na celotnem
odseku Cogetinci-Vučja vas.
Mnenje državnega sveta ob obravnavi Poročila Nadzornega odbora Sklada
za financiranje razgradnje NEK in za odlaganja radioaktivnih odpadkov
iz NEK o poslovanju sklada za leto 2001
Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 30.10. 2002,
ob obravnavi Poročila Nadzornega odbora Sklada za financiranje
razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o
poslovanju sklada za leto 2001, sprejel naslednji

1. Državni svet Republike Slovenije pozitivno ocenjuje Poročilo
Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje NEK
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju
sklada za leto 2001. Državni svet ugotavlja, da sklad posluje
odgovorno in opravlja vse zastavljene naloge v skladu s
pričakovanji.

SKLEP

2. Državni svet Republike Slovenije podpira nemoteno in avtonomno delovanje sklada, ki mora ostati namenski sklad, saj
le taka oblika njegovega delovanja zagotavlja, da bodo zbrana
sredstva namensko porabljena.

da na podlagi prvega odstavka 55. člena zakona o državnem
svetu da državnemu zboru naslednje

3. Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo nadzornega
odbora sklada, da Vlada Republike Slovenije izvede revizijo
plana razgradnje NEK zaradi novih spoznanj, ki odstopajo od
prvotnih ocen iz leta 1996. Revizija plana je nujna, ker je treba
na novo ovrednotiti višino prispevka, vključenega v ceno za
kilovatno uro prodane električne energije iz NEK.

MNENJE
k Poročilu Nadzornega odbora Sklada za financiranje
razgradnje NEK In za odlaganje radioaktivnih odpadkov Iz
NEK o poslovanju sklada za leto 2001
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86. člen poslovnika državnega sveta - državni svet sprejema
sklepe v zadevah iz svoje pristojnosti

Sklep državnega sveta ob obravnavi zahtev Kmetijske zbornice Slovenije, Zadružne
zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije za izboljšanje razmer na področju
kmetijstva in podeželja
Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 30. 10. 2002,
v skladu s 86. členom poslovnika državnega sveta obravnaval
zahteve Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze
Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije za izboljšanje razmer na
področju kmetijstva in podeželja in sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije se je seznanil z zahtevami
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije za izboljšanje razmer na področju
kmetijstva in podeželja in poziva Vlado Republike Slovenije, da
preuči veljavno zakonodajo, ki ureja navedena področja in ugotovi,
katere zakone je treba spremeniti in v katerih delih in te
spremembe predlaga v čim prejšnji sprejem Državnemu zboru
Republike Slovenije.

Sklep državnega sveta o imenovanju državnega svetnika Borisa Šuštaršiča v Odbor za
pripravo in izvedbo evropskega leta invalidov
Državni svet Republike Slovenije je na 80. seji, dne 30.10. 2002,
v skladu s prvim odstavkom 86. člena Poslovnika državnega
sveta in z II. in III. točko sklepa Vlade Republike Slovenije o določitvi
leta 2003 za leto invalidov v Republiki Sloveniji, sprejel naslednji

SKLEP
Državni svet Republike Slovenije imenuje v Odbor za pripravo in
izvedbo evropskega leta invalidov državnega svetnika Borisa
Šuštaršiča.

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

Poročilo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k zahtevam Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata kmetov Slovenije za
izboljšanje razmer na področju kmetijstva in podeželja

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo In prehrano je na 48. seji,
dne 9. 10. 2002, obravnavala zahteve Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije za izboljšanje razmer na področju kmetijstva
in podeželja, ki sta jih Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in
Zadružna zveza Slovenije kot protestne zahteve izročile tudi
predsedniku Vlade Republike Slovenije in predsedniku Državnega
zbora Republike Slovenije.

V uvodni obrazložitvi je predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije Peter Vrisk predstavil zahteve za izboljšanje razmer na
področju kmetijstva in podeželja ter poudaril, da so na posameznih
vladnih resorjih ministrom in njihovim sodelavcem podrobno predstavili problematiko v kmetijstvu. Tako so obdelali vsa dogajanja v
kmetijstvu, predstavili težave v živinoreji, poljedelstvu, socialno
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za sladkor iz sladkorne pese pridobila še del kvote za uvoz
surovega sladkorja, s čimer bi se kvota za sladkor povečala na
predlaganih 72.000 ton, kar bi Tovarni sladkorja v Ormožu omogočilo normalno poslovanje. Pričakovanja glede višjih kvot pri mleku
in kravah dojiljah pa so manj optimistična, v zadnjem času pa se
za Slovenijo med nedokončanimi poglavji pogajanj pojavlja problem vinskih con, saj Slovenija zahteva za Podravje in Posavje
cono B (možnost dosladkanja vina), medtem ko Evropska unija
predlaga za omenjeni območji cono C.

problematiko podeželja in ugotovitve, kaj je in kaj še ni primerljivo
z ureditvami v državah v EU ter kaj bi se moralo spremeniti.
V kmetijstvu si želijo, da jim država zagotovi tudi po vstopu Slovenije
v Evropsko unijo najmanj take pogoje za delo in obdelovanje
svojih kmetij, kot jih imajo sedaj. Slovenske pogajalce z EU želijo
prepričati v upravičenost svojih zahtev in spremembe, ki so
potrebne na posameznih področjih.
V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so ugotovili, da pod
takšnimi pogoji, kakršne Evropska unija ponuja sedaj, velik del
slovenskega kmetijstva ne more preživeti, saj moderni kapitalizem
sledi samo logiki kapitala. Če je članstvo v EU ekonomska nuja,
so vsaj na področju kmetijstva razlike tako velike, da bodo posledice zelo hude. Proces vključevanja v EU se v zadnjem času
dogaja zelo hitro ter mimo Kmetijsko gozdarske zbornice, zato
so se odločili za javni protest s ciljem osveščanja javnosti.

V razpravi so člani komisije izrazili priznanje za prizadevanja
vsem v smeri dolgoročnih rešitev za kmetijstvo, saj je prevladalo
prepričanje, da je govora o rešitvah za podeželje, državo in za
vse ljudi. Predloge, ki so jih prejeli za razpravo v celoti podpirajo,
po drugi strani pa težko razumejo neprizadetost Vlade Republike
Slovenije in vladnih organizacij za probleme, ki bodo vsak čas
tukaj in jih bodo občutili vsi prebivalci Slovenije. Prav je, da se na
te probleme ves čas opozarja, da bo lahko mogoče s čisto vestjo
reči, daje bilo narejeno vse, kar je bilo v njihovi moči. Za slovensko
kmetijstvo od leta 1991 do danes, pa neposredno pred vstopom
v Evropsko unijo bi vendarle morali narediti veliko več, če bi
hoteli, zmogli ali želeli. Dejstvo je, da položaj takšen kot je danes
v kmetijstvu, nosi neko odgovornost pred zanamci, ki se bodo s
tem soočili in pred vsemi prebivalci Republike Slovenije.

Obsežne zahteve so predstavili ne le na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, temveč tudi na Ministrstvu za delo, družino
in socialne zadeve, na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo in
na Ministrstvu za finance. Med omenjenimi zahtevami so najpogostejše ureditev pomoči države pri škodah v kmetijstvu zaradi
naravnih nesreč in sprememba zakona o državni pomoči za
odpravo posledic lanskih ujm. Zahteve se nanašajo na pomoč za
odpravo posledic letošnjih naravnih nesreč in ureditev izdajanja
koncesij za vode (namakanje). Na socialnem področju pa imajo
prednost zahteve po izenačitvi socialnega položaja kmetov z
delavci v drugih gospodarskih panogah. Med zahtevami, ki se
nanašajo na neposredno zajemanje proračunskega denarja pa
izstopa višji obseg sredstev za izvajanje kmetijske politike in
dosledno izvajanje zakona o kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, ki opredeljuje financiranje javnih služb.

Samo primer hranilno kreditnih služb, ki so bile temelj zadružništva
in ekonomskega obstoja tako zadrug kot kmetij in jih je bilo pred
leti 61, danes pa samo 4, ki še delujejo kot samostojne HKS,
dovolj zgovorno priča o vseh posledicah, ki bodo sledile. Vloga
samostojnih finančnih faktorjev na podeželju je bila ukinjena,
nekatere HKS so se prodale bankam, vendar ne smemo pozabiti,
da te HKS imajo svoje lastnike ter da so se lastniki tako odločili; če
lastniki tega ne razumejo, je pač dejstvo, da niso razumeli poante
kaj HKS so.

Pomembne so tudi zahteve, da se zadrugam v shemah državnih
pomoči zagotovi enak položaj kot gospodarskim družbam in
podjetnikom in da se z zakonom zagotovi ustrezen institucionalni
okvir za preoblikovanje hranilno kreditnih služb v kreditne zadruge.
Velja opozoriti tudi na zahteve po ureditvi neustrezne zemljiške
politike, na težave zadružništva, hribovskih kmetij in veterinarskih
predpisov.

Predsednik Odbora državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano mag. Janez Kramberger pa je člane komisije informiral,
da bo parlamentarni odbor za kmetijstvo te zahteve obravnaval,
saj je bil dogovorjeno, da bo sejo sklical po seji Komisije državnega
sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in po možnosti tudi
po razpravi v državnem svetu. Želel bi pa odgovor na vprašanje,
je dodal, katere zakone je treba spremeniti in v katerih delih (npr.
zakon o zadrugah, zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o
kmetijstvu in še nekatere zakone), da bi lahko v odboru ugotovili
in v obliki sklepov zavezali tista ministrstva, ki so za te zakone
pristojna.

V nadaljevanju obrazložitve sta predstavnika Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije poročala o
dosedanjih pogovorih v zvezi z uresničevanjem zahtev s protestnega shoda ter poudarila, da so imeli na kmetijskem ministrstvu
že tri sestanke, ob tem paiše nekaj drugih razgovorov, na katerih
so se pogovarjali o konkretnih rešitvah. Izrazili so zadovoljstvo z
dogovorjenim na Veterinarski upravi Republike Slovenije, ki naj bi
ukinila veterinarska spričevala za govedo, kjer se sistem
številčenja zaključuje in naj bi bila do konca leta evidenca povsem
pregledna; sicer pa se živali itak pregledajo ob zakolu v klavnici.
Zmanjšale naj bi se tudi veterinarske pristojbine, ki se stekajo v
integralni proračun in se v kmetijstvo ne vračajo. Dogovorjeno je
bilo tudi, da se bo za lažje poslovanje turističnih kmetij spremenil
Pravilnik o veterinarsko sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil
živalskega izvora, ki gredo v javno porabo.

Osebno pa je menil, da je v slovenskem kmetijstvu od leta 1991
do danes bilo storjenega premalo, saj je slovensko kmetijstvo
investicijsko zelo podhranjeno. V prvih letih samostojne države
smo reševali industrijo, kmetijstvo pa pustili ob strani. Še tistega
dela zadružnega premoženja (45 %), ki ga je dajal zakon o
zadrugah, je po pravno formalni poti prešel v druge roke. Dokler
ne bo povezave med pridelavo, predelavo in prodajo, bo stvari
težko nadoknaditi, saj je trgovina v tej verigi treh naredila ogromen
skok naprej. Zadružni sistem bi se po njegovi presoji moral
organizirati branžno. Znotraj države si mora kmetijstvo izboriti
tisti status, ki mu pripada, zato pa je nujno potrebno usklajeno
delovanje.vseh institucij v Republiki Sloveniji, ki so kakorkoli
odgovorne za kmetijsko-problematiko, saj se večino odprtih
vprašanj lahko uspešno reši z medsebojnim sodelovanjem.

Odprto pa še vnaprej ostaja vprašanje predpisane starostne meje
za testiranje bolezni BSE, saj Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije predlaga 24 namesto 30 mesecev, kot tudi vprašanje
kategorizacije klavnic v industrijske, obrtne in kmečke. V kratkem
naj bi predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije imeli
razgovore tudi na ministrstvu za delo, za gospodarstvo, za okolje
in za obrambo, kjer naj bi se predvsem pogovarjali o elementarnih
nesrečah oziroma uresničevanju zakona o pomoči po neurjih.

Državna sekretarka v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano dr. Vida Čadonič - Špelič pa je člane komisije seznanila,
da so na ministrstvu seznanjeni z kompletno problematiko, ki je
tukaj navedena. Z Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije so se
dogovorili za tako imenovana bilateralna srečanja, kar pomeni,
da se predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in

Glede pogajanj Republike Slovenije z Evropsko unijo pa je po
zadnjih vesteh pričakovati, da bo Slovenija poleg osnovne kvote
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Zadružne zveze Slovenije srečujejo na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano s tistimi strokovnjaki, ki so odgovorni za
posamezna področja.

4. Zagotoviti je potrebno ustrezna investicijska sredstva za razvoj
kmetijstva v predpristopnem obdobju in za prestrukturiranje
kmetijstva in živilstva.

Na mnogih področjih so že precej napredovali, vendar je potrebno
opozoriti, da so določena področja, kjer na neki način ne smejo
popuščati, saj se močno zavedajo odgovornosti pred državo na
eni strani in pred Evropsko skupnostjo na drugi strani, saj so kot
državni organ odgovorni za zdravje ljudi in živali. Ocenjujejo, da
gre za problematiko, ki se je kopičila in na katero opozarja
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in jo bo mogoče rešiti v
nekaj mesecih ali letih. Na ministrstvu so k reševanju problemov
pristopili resno, ugotavljajo pa tudi, da so želje in pričakovanja
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in želje Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije vsaj kar se tiče Evropske unije zelo podobna in da so že na prvem sestanku ugotovili, da so
eni drugim v pomoč.

5. Republika Slovenija mora zagotoviti izvozne spodbude v
prehodnem obdobju za tiste strateške proizvode v kmetijstvu,
ki pomenijo glavnino našega kmetijskega izvoza.
6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mora zagotavljati pogoje in vsa potrebna finančna sredstva za delovanje
strokovnih služb, ki delujejo v okviru Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije (kmetijsko svetovalna služba, služba za
kontrolo proizvodnje in selekcijo v živinoreji, gozdarska svetovalna služba).
7. Zagotovitev institucionalnega in gospodarskega okolja, ki bo
zadružništvu omogočalo in spodbujalo razvoj vseh možnosti
zadružne organiziranosti.
8. Zagotovitev položaja zadrug v shemah državnih pomoči, ki
za zadruge ne bo manj ugoden v primerjavi s položajem
gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov.

Po razpravi je komisija sprejela naslednje sklepe:
1. Komisija podpira protestne zahteve Kmetijsko gozdar-ske
zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije in Sindikata
kmetov Slovenije, ki so bile predane predsedniku Vlade
Republike Slovenije in predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije, dne 5. septembra 2002 ter predlaga, da jih
obravnava Državni svet Republike Slovenije na prvi naslednji
seji.

9. Ureditev preoblikovanja hranilno - kreditnih služb v kreditne
zadruge in dejavnosti, ki jih smejo opravljati zadruge.
10. Zagotovitev vračila zadružnega premoženja ob upoštevanju
vsebine in namena določb 65. in drugih členov zakona o
zadrugah.

2. Republika Slovenija naj zagotovi direktna plačila na isti ravni
kot jih imajo dosedanje članice EU, v kolikor v času pogajanj
ne dosežemo iste ravni plačil kot jih imajo kmetje v sedanjih
članicah EU.

11. Zagotovitev kvalitetnega srednje kmetijskega šolskega izobraževanja kot temeljne podlage za dobre gospodarje na kmetijah
(skupni projekt Ministrstva za šolstvo, znanost in šport in
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano).

3. Proizvodne kvote, bazne površine in referenčna števila morajo
biti takšne, da bodo zagotavljale razvoj slovenskega kmetijstva
tudi v prihodnje ter zagotavljale obdelanost slovenske krajine.

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Peter Vrisk.

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k Poročilu o jedrski in sevalni
varnosti v Sloveniji v letu 2001
Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na
56. seji, dne 9.10.2002, obravnavala Poročilo o jedrski in sevalni
varnosti v Sloveniji v letu 2001 (EPA 639-III).

z viri ionizirajočih sevanj. Sedaj je podzakonsko predpisana
vrednost 50 mSv, ki pa ni primerljiva z drugimi evropskimi
državami, kjer je letno dovoljena doza 20mSv. Zato komisija
poziva pristojna ministrstva, da v skladu z zakonom o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, ki je začel veljati
1. oktobra 2002, sprejmejo v predpisanem roku podzakonske
akte in s tem uveljavijo evropsko primerljive standarde.

Uvodno predstavitev poročila so podali predstavniki Uprave RS
za jedrsko varnost Maksimiljan Pečnik, dr. Milko Križman in mag.
Davor Lovinčič.
Komisija je po razpravi sprejela naslednje mnenje:

3. Komisija predlaga, da se v poročilo o jedrski in sevalni varnosti
vključi tudi informacija o neionizirajočih sevanjih.

1. Komisija pozitivno ocenjuje predloženo Poročilo o jedrski in
sevalni varnosti v letu 2001.
2. Komisija opozarja na predpisane doze, ki jih ne sme presegati
sevanje, kateremu so izpostavljeni prebivalstvo in tisti, ki delajo

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper.
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Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO
na vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi s financiranjem nekaterih
tradicionalnih prireditev, namenjenih ohranjanju kulturne dediščine
Za vprašanje so državnemu svetniku zahvaljujemo ter pojasnjujemo:

Ob tem ministrstvo opozarja tudi na novo zakonsko podlago v
Zakonu o zagotavljanju javnega interesa za kulturo, ki ga je Državni
zbor RS sprejel 25. t. m. in bo predvidoma stopil v veljavo še v tem
letu. Toliko v okviru, ki ga pri (so)financiranju prireditev nasploh
določajo predpisi in pristojnosti ministrstva. Ob tem pa bi gospoda
državnega svetnika želeli opozoriti tudi na dve drugi, praviloma
prevladujoči razsežnosti prireditev, ki jih omenja: na turistično in
družabno, ter na njihov izrazit pomen za lokalne skupnosti, ki jih
praviloma (preko društev, ki delujejo v njihovem okolju) prirejajo.
Delitev pristojnosti in obveznosti pri njihovi podpori je treba
razumeti tudi v opisanem kontekstu.

Ministrstvo za kulturo ali njen organ v sestavi Uprava RS za
kulturno dediščino v zadnjih letih, ki jih na primeru občine Železniki
navaja gospod državni svetnik Branko Grims, ni sofinanciralo
omenjenih prireditev, zato mnenja g. Grimsa ne more komentirati.
Tudi na Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti ne razpolagajo
s podatki, da bi bila v zadnjih letih neposredno iz državnega
proračuna sofinancirana katera od navedenih prireditev.
Na vprašanje o tem, ali so se merila za sofinanciranje javnih
kulturnih programov in projektov v zadnjih letih do te mere
spremenila, da so na ta način ogrožene izvedbe "nekaterih
tradicionalnih prireditev, namenjenih ohranjanju narodne kulturne
dediščine", pa ministrstvo odgovarja, da vse postopke, povezane
z javnimi razpisi, urejajo zakonski in podzakonski predpisi, med
njimi Pravilnik o postopku za izbiro kulturnih programov in
projektov, ki se financirajo in sofinancirajo iz državnega proračuna
(Ur.l. RS, št.74/01) ter seveda javno objavljeni posamezni razpisi,
ki za posamezna razpisna področja vključujejo tudi navedbo
kriterijev in meril.

Vprašanje državnega svetnika
Branka Grimsa je objavljeno
v Poročevalcu državnega sveta,
št. 15/2002

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
na vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi s preprečitvijo razširjene vzgoje
borilnih psov izredno agresivnih pasem ter njihovo treniranje za napad na človeka
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je preučilo vprašanje g. državnega svetnika Branka Grimsa in daje naslednji
odgovor:

V Zakonu o zaščiti živali (Ur.l. 98/99) 4. člen določa: "Vsako
ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči
hujšo poškodbo in dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali
škodi njenemu zdravju", je opredeljeno kot mučenje živali.

Zakon o zaščiti živali (89/99) določa načela ravnanja z dortiačimi
živalmi, temeljiteje pa se sicer ukvarja z rejno živino, manj s
hišnimi ljubljenčki. Zakon to vprašanje ureja v 40. členu, v tretji
alinei in sicer z določilom, da VURS pripravi predpis o pogojih za
rejo, šolanje in ravnanje z nevarnimi psi in navodila o vodenju
evidence nevarnih psov.

V drugi alinei 4. člena je kot mučenje opredeljeno tudi nepotrebna
ali neprimerna usmrtitev živali.
V 15. členu so opredeljena tudi prepovedana ravnanja. V šesti
alinei istega člena so konkretno opredeljena ravnanja, ki se
nanašajo na obravnavano temo in sicer: organiziranje borb
živali, uporaba živali za borbe, spodbujanje ter šolanje živali
za borbo z drugo živaljo. V kontekst tega vprašanja bi lahko
uvrstili tudi določbe naslednje alinee 15. člena, ki navaja: vzreja,
vzgoja In šolanje na način In s pripomočki, ki živali povzročajo bolečine ali kako drugače škodijo njenemu zdravju.
Drugi odstavek tega člena določa, da ravnanje iz prvega
odstavka tega člena storjeno naklepno In zaradi tega nastanejo posledice Iz 4. člena tega zakona, se šteje, da gre za
mučenje živali.

Pri obravnavi problematike borilnih psov in za pripravo zakonskega predloga je najprej potrebno zelo natančno določiti, kaj je
nevaren pes. Zakoni, ki so sledili definiciji nevarnosti kot posledice
pripadnosti določenim pasmam, so se glede izvajanja zakonov
pokazali za problematične in težko izvedljive. Za uspešne so se
pokazali namreč zakoni, ki temeljijo na dognanjih stroke in tako,
da je zakon mogoče izvajati. Definicija nevarnega psa mora biti
sestavljena generično, potencialno nevaren pes in napadalen
pes ter predpisani ukrepi. Pri tem je potrebno upoštevati, da so
psi nevarni predvsem zaradi vzgoje in vzreje oz. pogojev v katerih
živijo. Zato so pomembna naslednja izhodišča za razmišljanje o
vprašanju »prepovedi reje borbenih psov«.
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6. Priprava Zakona o kinologiji po vzoru Zakona o lovu, kjer
bi se podrobneje definirale in uzakonile gornje usmeritve
bodočega razmerja in sodelovanja med KZS in MKGP oziroma
državo.

Na vzrejo se nanašajo določbe 40. člena tega zakona, ki se
glasijo:
40. člen, prva alinea: pogoje za bivanje In rejo rejnlh in hišnih
živali, živali v živalskih vrtovih in prodajalnah, na razstavah
in tekmovanjih; tehnične, tehnološke ter veterinarsko-sanitarne pogoje za oskrbo, nego in nadzor nad živalmi ter natančnejše pogoje za izdajo dovoljenja za rejo živali ter
vsebino In način vodenje evidenc; tretja alinea pa določa:
pogoje za delo, šolanje in ravnanje z nevarnimi psi.

Predlagan je nadzor nad celotnim področjem reje, vzgoje, šolanja,
izobraževanja popularizacije vloge psa in lastnika v teh okvirih..
Kratek pregled kaže, da razen čistokrvnih pasem ni v Sloveniji
urejenega nič drugega na tem področju.

V Kazenskem zakoniku RS je v 342. členu določeno: Kdor surovo
ravna z živaljo ali jI po nepotrebnem povzroča trpljenje, se
kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev.

III.
S sprejetjem predpisa o prepovedi imetja, vzdrževanja, šolanja in
reje določenih pasem bi naredili le ponesrečen poizkus urejanja
tega problema. Nevarni psi pa bi ostajali in z njimi vse posledice.
Ukrep prepovedi nekaterih pasem je diskriminatoren poseg do
psa, do lastnika, ki ne upošteva stoletnega dela z rejo, vzgojo in
šolanjem teh psov. Reja in vzgoja večine teh tako imenovanih
borilnih psov ima sto in več letno tradicijo, ki jo ne kaže kar tako
zavreči. Zakonodaja mora upoštevati glavni vidik, to je odgovornost lastnikov psov, da zagotovijo vse potrebno, da njihovi psi ne
ogrožajo okolice. Sprejetje predpisa o prepovedi... se je izkazalo
za napako v državah, ki so take zakone brez pomisleka sprejele.
S tem so se spotaknile ob tradicijo, pravice ljudi, pravice živali do
humanega ravnanja z njimi, kar zakon o prepovedi reje teh psov
je, namesto, da bi zakon oz. predpis urejal izobraževanje in
usmerjanje lastnika pri nabavi psa in reji ter šolanju in evidentiranju
psa.

Pogoji reje, vzgoje, šolanja, izobraževanja, popularizacije vloge
psa in lastnika so tisti, ki zagotavljajo, ob upoštevanju gornjih
določb zakona to, da ne pride oziroma ne bo prihajalo do ekscesov
kot so v dopisu omenjeni. Povedati pa je potrebno, da osamelo
dejanje posameznika ni vzrok za zbris določene pasme z obličja
zemlje.

II.
Področje kinologije je področje dela Kinološke zveze Slovenije, ki
ji je bil v letu 2000 dodeljen status društva, ki dela v javnem
interesu. Področje kinologije zakonsko ni obdelano, zato je KZS
pripravila izhodišča za področje kinologije, ki se jih mora v bližnji
prihodnosti urediti. To so:

Ureditev le segmenta vodenja evidence nevarnih psov ali prepovedi reje teh psov ali za kar smo odločno proti, prepovedi določenih
pasem psov, ne rešuje problema. Zato je nujno pospešiti postopek
priprave predpisa o pogojih za rejo, šolanje in ravnanje z nevarnimi
psi in navodila o vodenju evidence nevarnih psov (na podlagi
Zakona o zaščiti živali) ter kinološke zakonodaje od reje, vzgoje,
šolanja do nadzora ter postopek o sofinanciranju KZS iz proračuna
za zadeve, ki jih bo KZS vodila v javnem interesu (navedena
izhodišča).

1. Enotna evidenca vseh psov (rodovniških, nerodovniških in
mešancev), ki bo vodena v skladu z Zakonom o zaščiti živali
(obvezna prijava vzrejališča). Evidenco in označevanje
(testiranje ali čipiranje) naj bi izvajala Kinološka zveza Slovenije
preko svojih vzrejnih referentov (to deluje brezhibno na
področju čistokrvnih psov).
2. Nadzor legel in svetovanje: izvaja KZS preko svojih referentov (to deluje brezhibno na področju čistokrvnih psov).

Gonja, ki je sprožena proti tem pasmam, je gonja predvsem proti
križanju teh pasem med seboj in ustvarjanju krvoločnih strojev
za človeške nizkotne namene. Padla je neselektivno na vse pasme,
katerih prvi opisi so narejeni v prejšnjem stoletju. V istem času so
bili ustanovljeni tudi klubi rejcev teh živali.

3. Evidenca nevarnih psov (NE PASEM). Evidenco vodi pristojna služba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- veterinarska inšpekcija (kinološka inšpekcija???).
Inšpektorji za to področje bi morali biti ljudje, ki so tudi kinološko
izobraženi (najmanj kinološki sodnik za delo z večletno prakso
v šolanju in predavanju).

Kinologi in njihovo združenje so tisti naslov, ki to ureja in bo v
javnem interesu naredil tudi za vse druge nerodovniške pse hišne ljubljenčke v javnem interesu.
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IV.
Pri vsem tem pa moramo vedeti, da ima pes v današnjem času
še druge vloge, kot jih je imel pes včeraj in ga v te namene že
uporabljamo. Na primer:

4. Uvedba obveznega šolanja nevarnih psov In Izobraževanje lastnikov teh psov (obvezen izpit za izdajo dovoljenja
za zadržanje psa). Izobraževanje bi prevzela KZS preko svojih
kinoloških društev, preverjanje znanja bi bilo opravljeno pred
komisijo, ki bi jo imenoval minister. Pravilnik o izobraževanju,
preverjanju znanja, kontroli ravnanja z nevarnimi psi bi
predpisal minister.
5. Nadzor ministrstva nad vodenjem rodovne knjige In
vzreje, ki je dokumentarno gradivo in bi moralo biti hranjeno v
skladu s predpisi o hranjenju dokumentov. V primeru, da KZS
preneha delovati, rodovne knjige prevzame RS in jih dodeli v
vodenju drugemu koncesionarju, če bo to področje urejeno
kot javen interes.

-
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terapevtska vloga pri zdravljenju oz. pomoči prizadetim otrokom, da ob stiku z živim bitjem začutijo toplino, privrženost,
življenje;
socialna vloga - v vrtcih, šolah, da otroci občutijo stik z živaljo,
da občutijo delček narave, ki ga je v današnjem svetu čedalje
manj, da se naučijo odgovornega odnosa do živali:
reševalna vloga - psi za iskanje ponesrečencev v snežnih
lavinah, za iskanje ponesrečenih v ruševinah;
varovalna vloga - psi čuvaji;
službeni psi - vloga psa pri iskanju drog, izgubljenih, poškodovanih divjih živali;

-

vloga psa pri lovu, ki je ena od prvobitnih vlog poleg čuvajske,
ki pa čedalje bolj ostaja del tradicije, ki jo ohranjamo.
Vprašanje državnega svetnika
Branka Grimsa je objavljeno v
Poročevalcu državnega sveta,
št. 15/2002

Pri reševanju konfliktnih zadev skoraj po pravilu pozabljamo na
tiste pozitivne vloge, ki jih pes ima in njegov pomen pri vplivu na
posameznika in skupine ljudi, zato ga moramo obravnavati neobremenjeno s trenutnimi ekscesi, ki so stvar kazenskega postopka
,in ne nekega resnega pristopa k reji psa generalno.

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
na vprašanja državnega svetnika prof. dr. Franca Vodopivca v zvezi s financiranjem
raziskovanja in razvoja
Ministrstvo je v odgovoru podalo podatke o financiranju tehniških
ved po posameznih letih za posamezne programe ministrstva.
Podatki so večinoma povzeti po letnih Poročilih o financiranju
raziskovalne dejavnosti iz proračuna RS, razen podatkov, ki so
posebej označeni in so interni podatki ministrstva. Upoštevani so
bili vsi pomembnejši programi, razen mednarodnega sodelovanja
in še nekaterih drugih manjših programov, ki jih ni mogoče razdeliti
oziroma niso razdeljeni po vedah, vendar bistveno ne morejo
vplivati na končne deleže.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Tehnika 343,24

342,4

336,5

358,6

354,1

348,0

Glede na celotno financiranje temeljnih in aplikativnih raziskav pa
je delež tehničnih ved naslednji;

Tehnika

K 1)
Nacionalno listo temeljnih in aplikativnih projektov Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport sestavljajo projekti, ki so izbrani na
podlagi javnega razpisa za (so)financiranje temeljnih in aplikativnih
projektov v letu 2001 in 2002 v skladu s Pravilnikom o pogojih in
metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in
aplikativnega raziskovanja. Nacionalna lista ne predstavklja vseh
raziskovalnih projektov, ki se financirajo v tekočem letu, temveč
samo tiste projekte, ki se začno na novo (so)financirati. Obseg
javnega razpisa je odvisen od razpoložljivih letnih proračunskih
sredstev na postavki 1884 - Temeljne in aplikativne raziskave, od
višine cene raziskovalne ure ter od obsega zaključenih raziskovalnih projektov v tekočem letu. Na osnovi vseh treh dejavnikov
ministrstvo določi obseg letnega razpisa za projekte. Pri tem
ministrstvo poskuša, ob rahlem in konstantnem dvigovanju
celotnega obsega raziskovalnih ur, doseči čim višjo ceno raziskovalne ure, se pravi takšno, ki bi se čim bolj približala določilom
kolektivne pogodbe in pokrila vsaj z inflacijo povečane materialne
stroške.

1997

1998

1999

2000

2001

2002

32,5

32,6

32,2

32,5

32,1

30,93

V letu 2002 je seveda opazen odmik od relativno konstantnega
deleža tehničnih ved. Odmik je nastal zaradi zavestne politike
ministrstva in po usklajenem predlogu NZRS, ko smo zaradi
izjemno majhnih proračunskih sredstev za leto 2002 morali reševati
posledice, ki so nastale zaradi uvedbe programskega financiranja
medicinskih ved. Obseg zaključenih raziskovalnih projektov je bil
namreč v letu 2002 večji od obsega razpoložljivih sredstev. Ce bi
ministrstvo in NZRS poskušala breme razdeliti proporcionalno
po znanstvenih vedah, bi bile glede na celoten obseg financiranih
temeljnih in aplikativnih projektov najbolj prizadete medicinske
vede, ki imajo zaradi svoje narave dela najmanjši delež raziskovalnih programov ter zato največji delež raziskovalnih projektov.
Zaradi letošnjega odmika od relativno konstantne ravni financiranja
znanstvenih ved je ministrstvo letos objavilo že drugi javni razpis
za temeljne in aplikativne projekte, ki se bo s proračunskimi
sredstvi za leto 2003 pričel financirati že s 1. 1. 2003. Letošnji
odmik bo v prihodnjem razpisu popravljen, kot je bilo že sprejeto
na seji NZRS in tudi javno objavljeno v razpisu s pregledom
financiranih raziskovalnih ur po vedah. Iz sredstev tega razpisa
bo v letu 2003 namenjeno tehničnim vedam 37.323 ur, s čimer se
bo delež tehničnih ved zopet uravnotežil.

Nacionalni znanstveno raziskovalni svet (v nadaljevanju: NZRS),
kot najvišje ekspertno telo ministrstva, v skladu s 27. členom
pravilnika opravi izbor projektov in razdelitev sredstev med
vedami, ki ga kot končni predlog skupne prednostne liste za
financiranje projektov preda ministru v potrditev. Tu moramo
omeniti, da je s tem členom NZRS zavezan, da mora pri pripravi
nacionalne liste upoštevati tudi usmeritve nacionalnega raziskovalnega programa.

K 2)

Podatki, ki jih navaja prof. dr. Franc Vodopivec ne odražajo
celotnega stanja financiranja temeljnih in aplikativnih raziskav v
tehničnih vedah, temveč samo na novo začete financirane
projekte v posameznih letih. Res je, da je v nacionalnih listah v
letu 2000 delež tehničnih ved 33,7 % in v letu 2001 le 26,3 %, toda
ne od vseh financiranih raziskovalnih ur, temveč samo od na
novo začetih financiranih projektov. Celotno financiranje temeljnih
in aplikativnih raziskav v tehniških vedah je razvidno iz spodnjega
pregleda števila financiranih raziskovalnih FTE v tehničnih vedah
po posameznih letih:

Deleže posameznih ved na nacionalnih listah projektov v okviru
razpisa ministrstva za temeljne in aplikativne projekte predlaga
NZRS na podlagi podatkov o sproščenih urah po vedah za
obravnavano obdobje. V okviru svojih pristojnosti NZRS predlaga
pristojnemu ministru predloge nacionalnih list v okviru javnih
razpisov za temeljne in aplikativne projekte,, mlade raziskovalce
in raziskovalno infrastrukturo. Sedanja sestava NZRS, ki je
obravnavala tudi razpis za temeljne in aplikativne projekte za leto
2001, je podana na spletni strani MŠZŠ pod rubriko ekspertni
sistem. Po spletni strani povzemamo:
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Sestava NZRS:

20. prof. dr. Janez Možina, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo
21. prof. dr. Dušan Kogoj, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo
22. prof. dr. Ivan Prebil, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
strojništvo

Člani Nacionalnega sveta so predsednik sveta ter predsedniki
znanstveno-raziskovalnih svetov za posamezne znanstvene vede. Člani znanstveno-raziskovalnih svetov so nacionalni koordinatorji raziskovalnih področij.
Ministrstvo poleg ekspertov znotraj ekspertnega sistema kot
podlago za odločanje pri financiranju in sofinanciranju znanstvenoraziskovalnega programa uporablja tudi znanje domačih in tujih
ekspertov zunaj tega sistema.

Ob tem dodajamo, daje znanstveno-raziskovalni svet za področje
tehniških ved na svoji 11. seji, dne 12.9.2002, obravnaval problematiko (deleža) tehniških ved. Svet je izrazil svojo zaskrbljenost
glede položaja tehniških ved in zmanjšanega deleža financiranja
iz javnih sredstev. Znanstveno-raziskovalni svet je sklenil, da bo
eno od prihodnjih sej sveta namenil tej problematiki. Seja ZRS ali
širši forum, na katerega bi povabili predstavnike različnih institucij
(univerzi, SZT, GZS itd.) naj bi potekala pod naslovom "Vloga
tehniških znanosti za razvoj Slovenije".

Člani NZRS:
1. predsednik: akademik prof. dr. Boštjan Žekš, Univerza v
Ljubljani, Medicinska fakulteta Ljubljana
2. namestnik predsednika: prof. dr. Jure Zupan, Kemijski
inštitut Ljubljana
3. prof. dr. Danilo Zavrtanik, Politehnika Nova Gorica,
Nova Gorica
4. dr. Andrej Kranjc, Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Ljubljana
5. prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut Jožef Štefan, Ljubljana
6. prof. dr. Peter Dovč, Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta
7. dr. Darja Mihelič, Znanstvenoraziskovalni center SAZU,
Ljubljana
8. prof. dr. Janez Sketelj, Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta
9. prof. dr. Slavko Splichal, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
družbene vede

K 3)
V spodnji tabeli je prikazan celoten delež financiranja vseh
tehniških ved v proračunu ministrstva, pristojnega za znanost.
Všteta niso sredstva za mednarodno znanstveno sodelovanje,
ki bistveno ne spreminjajo razmerja.

Tehnika

1997

1998

1999

2000

2001

2002

40,4

37,4

39,2

37,4

36,3

36,8

Razvidno je, da delež celotnega financiranja tehničnih ved glede
na ostale znanstvene vede v proračunu ministrstva pada od leta
1995 do leta 2000. Delež tehniških ved je največji delež med
vsemi znanstvenimi vedami. Naravoslovne vede, ki so po deležu
takoj za tehniškimi vedami, so imele leta 1995 na primer 23,5 %
delež.

Znanstveno-raziskovalni svet na področjih tehniških ved
1. predsednik: prof. dr. Jadran Lenarčič, Institut Jožef Štefan,
Ljubljana
2. namestnik predsednika: prof. dr. Janez Leveč, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
3. prof. dr. Peter Fajfar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo
4. prof. dr. Željko Knez, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
kemijo in kemijsko tehnologijo
5. prof. dr. Matjaž Ravnik, Institut Jožef Štefan, Ljubljana
6. prof. dr. Miha Drofenik, Institut Jožef Štefan, Ljubljana
7. prof. dr. Andrej Umek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
gradbeništvo
8. prof. dr. Rihard Karba, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
elektrotehniko
9. prof. dr. Franc Solina, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
računalništvo in informatiko
10. prof. dr. Sašo Tomažič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
elektrotehniko
11. prof. dr. Marija Kosec, Institut Jožef Štefan, Ljubljana
12. prof. dr. Jože Balič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo
13. prof. dr. Jože Flašker, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo
14. prof. dr. Mladen Trlep, Univerza v Mariboru, Fakulteta za
elektrotehniko, računalnkištvo in informatiko
15. prof. dr. Borut Mavko, Inštitut Jožef Štefan, Ljubljana
16. prof. dr. Marija Gorenšek, Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
17. prof. dr. Janko Drnovšek, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
elektrotehniko
18. prof. dr. Janez Stražišar, Univerza v Ljubljani,
Naravoslovnotehniška fakulteta
19. prof. dr. Matjaž Četina, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo

Izhodiščni podatek, ki ga prof. dr. Vodopivec v svojem pismu citira
iz Nacionalnega raziskovalnega programa, ko pravi, da je NRP
predvideval, da bo v letu 2000 za tehniške vede namenjeno 44 %
proračuna resornega ministrstva, metodološko ni več korekten
podatek, saj se je med tem spremenila klasifikacija nekaterih
raziskovalnih področij, ki so zajeta v tehniške vede. NRP namreč
pravi, da se "v tehniki zadrži sedanji obseg proračunskih sredstev
in se močno povečajo vlaganja iz nedržavnih virov, zlasti gospodarstva", pri čemer se "za sedanji obseg šteje zdajšnja delitev
proračunskih sredstev za raziskave, razvoj in kadre po vedah
prek ministrstva, pristojnega za znanost (konec leta 1993) in
sicer:
. 44% tehnika"
Med tem časom so nekatera raziskovalna področja iz tehničnih
ved prešla v naravoslovna in družboslovna področja, in sicer del
geodezije in celotna arhitektura. Če upoštevamo sedanjo klasifikacijo znanosti ministrstva je bilo konec leta 1993 tehniškim
vedam namenjenih 41,3 % vseh proračunskih sredstev ministrstva. Pri upoštevanju gibanja proračunskih deležev tehniških ved
sta izvzeti leti 2001 in 2002, saj od leta 2001 naprej Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport ni več (so)financiralo projektov in
programov tehnološkega razvoja, katera sredstva so bila
prenesena na Ministrstvo za gospodarstvo.

Vprašanja državnega svetnika
prof. dr. Franca Vodopivca so
objavljena v Poročevalcu
državnega sveta, št. 14/2002
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ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
na vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi s plačevanjem veterinarskih storitev
varstvo nedvomno predstavlja subvencijo za kmetijstvo, saj
v večini evropskih držav tovrstne storitve plačujejo imetniki
sami, kar je tudi skladno z osnovno logiko, da mora stroške
nositi tisti, ki jih povzroči. Prav tako imajo v evropskih državah
namensko zbiranje finančnih sredstev, česar pa v Republiki
Sloveniji zaradi integralnega proračuna žal nimamo več od
leta 1994.

1. Sredstva za izplačilo storitev del in nalog po odredbi ministra
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so bila planirana na
višino opravljenih storitev preteklega leta in število živali v
letu 2001. Žal se je v Republiki Sloveniji nelegalno, izven
registriranih obratov, zaklalo izredno veliko število živali, kar
seveda ni bilo moč planirati in zaradi česar so nastali povečani
stroški. Prav tako v proračunu 2002 niso bila odobrena vsa
planirana sredstva zaradi znanih težav s pomanjkanjem
proračunskih sredstev.
2. Veterinarji so zapadle obveznosti že dobili poravnane.
3. Plačila niso bila pravočasno izvedena, kar v proračunu na
postavki enostavno ni bilo več finančnih sredstev.

Vprašanja državnea svetnika
Jožeta lica so objavljena v
Poročevalcu državnega sveta,
št. 15/2002

4. Postavka 6685 - predpisano in preventivno zdravstveno

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA

Državni svet Republike Slovenije, Svet društvenih organizacij Slovenije in
Center nevladnih organizacij Slovenije so 10. julija 2002 pripravili posvet z
naslovom: PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O DRUŠTVIH

Udeležence posveta je pozdravil dr. Zoltan Jan, državni svetnik
In predsednik Komisije za družbene dejavnosti, ki je dejal, da
je kot predsednik Slavističnega društva Slovenije dobro seznanjen
s težavami, ki se pojavljajo pri delovanju društev, saj se je vse
težje prilagajati zahtevam javnih razpisov, sredstev sponzorjev
je vse manj, društva pa delujejo na osnovi prostovoljnosti. Izrazil
je upanje, da bo predlagana novela zakona uredila pravna
vprašanja, ki se pojavljajo pri praktičnem delu društev.

Marjan Jemec, predsednik Sveta društvenih organizacij Slovenije je uvodoma pojasnil, da je bil posvet pripravljen zato, da bi
imele društvene organizacije pred obravnavo zakona na seji
državnega zbora možnost, da predložijo svoje pripombe k posameznim določbam. Poudaril je, da sta pripravo novele zakona
spremljala in nadzorovala dr. Bojan Bugarič, državni sekretar v
ministrstvu za notranje zadeve in Andreja Težak, ki že dolga leta
deluje na področju pravno ureditve društev.
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Dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, je v imenu predlagateljev novele zakona predstavil ključne novosti in poudaril,
da so predlog novele oblikovali z vizijo, da bi bila sestavljena čim
bolj po meri ljudi, ki opravljajo društveno dejavnost. Cilj novele je
dvojen: uskladiti pravila na področju delovanja društev s pravili
Evropske unije in odpraviti pomanjkljivosti na podlagi izkušenj iz
dosedanje prakse, ki temelji na zakonu iz leta >1995 in njegovi
dopolnitvi iz leta 1999. Na podlagi spoznanja, daje število dopolnitev
in sprememb zakona zelo obsežno, so se odločili, da je smiselno
predlagati nov zakon.

ustanovitelj društva. Po veljavni zakonodaji je lahko ustanovitelj
društva le fizična oseba, poslej pa bodo lahko tudi pravne osebe,
kar bo razširilo možnosti društvenega delovanja.

Za Slovenijo je značilna bogata društvena dejavnost, kar nakazuje
tudi podatek z dne 31.12. 2001, ki navaja, da je registriranih več
kot 16.800 društev. Število narašča s tisoč novimi registriranimi
društvi letno. Zanimiv je tudi podatek, da pride na 130 prebivalcev
eno društvo, kar nas uvršča zelo visoko na evropski lestvici.

Šesta novost se nanaša na civilno-pravne določbe imena društva. V imenu mora biti navedena dejavnost društva, obenem je
obvezna tudi navedba, da gre za društvo. Imena društev se
morajo med seboj razlikovati, možno je zavrniti registracijo društva, katerega ime je enako drugemu, ali v primeru neupoštevanja
obveznih navedb v imenu, je pojasnil.

Peta novost sega na področje ustanavljanja društev, omogoča
pa ustanavljanje društev tujim osebam, na primer državljankam
in državljanom iz držav članic Evropske unije. Predviden je tudi
poseben postopek registracije tujih društev. Ob ugotovitvi, da je
društvo registrirano v tujini, lahko z vključitvijo v evidenco tujih
društev pridobi status domačega društva.

Zakon je pripravila delovna skupina, v kateri so sodelovali
strokovnjaki ministrstva za notranje zadeve, zunanji strokovnjaki
in predstavniki društev. Poleg tega so se o pripravi besedila zakona
posvetovali z nizozemskimi strokovnjaki v okviru posebnega projekta. Upoštevali so evropske smernice in pravno ureditev na
področju društev. Delovna skupina je predlagala medresorsko
usklajevanje ter strokovno razpravo, ki naj bi potekala jeseni
2002, o noveli pa bi državni zbor razpravljal pred koncem letošnjega
leta, je pojasnil.

Naslednji sklop določb se nanaša na upravljanje društev. Poudarjeno je načelo subsidiarnosti, kar pomeni, da zakon velja le, če s
pravili društva pristojnosti posameznih organov niso drugače
določene. Stopnja avtonomije društva se tako povečuje. Temeljni
akt društva bo še naprej lahko statut ali skupek pravil. Pristojnosti
organov bo statut lahko uredil popolnoma drugače, kot je
predlagano v zakonu. Pomembna poenostavitev se nanaša na
podpise ustanoviteljev društva, ki jih v bodoče ne bo potrebno
overiti pri notarju, kar je doslej marsikomu predstavljalo težave, je
dodal. Zakon jasno določa, da so ustanovitelji tri pravne ali fizične
osebe. Posebna določila se nanašajo na ustanovitev zvez društev.
Pogodba o ustanovitvi zveze vsaj dveh društev ne bo več
potrebna, zadoščali bodo zapisniki zborov članov društev.

Težave na področju društvenega delovanja v Sloveniji ne izvirajo
le iz zakona o društvih, ampak tudi iz davčne zakonodaje, je
omenil in v nadaljevanju navedel ključne novosti zakonskega
predloga.
Kot prvo novost je izpostavil nepridobitno dejavnost društva.
Društvo se ustanavlja v skladu z načeli svobode in prostovoljnosti,
ob tem pa je določena tudi nepridobitnost kot kvalifikacija namena
in cilja družbenega delovanja. Nepridobitnost je izražena v pravilu
o prepovedi razdelitve presežkov med člani društva. Načelo
nepridobitnosti je še bolj poudarjeno kot doslej, kar je razvidno iz
izrecne prepovedi ustanavljanja društev, ki bi opravljala izključno
pridobitno dejavnost. Določba ne izključuje, da bi društvo lahko
opravljalo tudi pridobitne dejavnosti, vendar so v takem primeru
določeni posebni pogoji. Pridobitna dejavnost mora služiti
nepridobitnim ciljem društva in namenom, zaradi katerih je bilo
društvo ustanovljeno. Podrobnejša opredelitev te določbe izhaja
iz spoznanja, da so na področju pridobitnosti številne kršitve
zakonov, ki so deloma povezane s šibkim nadzorom, deloma pa
tudi z nekaterimi pravili o pogojih opravljanja pridobitne dejavnosti,
je pojasnil.

Kot naslednjo novost je navedel poenostavitev spremembe
sedeža društva. Poslej bo omogočeno, da takšno spremembo
sprejme tudi drug pooblaščeni organ društva, ne le občni zbor.

Druga novost se nanaša na odgovornost članov za obveznosti
društva in uvajanje instituta, ki se imenuje "spregled pravne
osebnosti". Načelo določa, da je društvo kot pravna oseba sicer
odgovorno za svoje obveznosti, pod določenimi pogoji pa tudi
člani društva odgovarjajo za obveznosti. Neposredno odgovornost
članov društva se dokazuje v primeru, če se je zmanjšala
sposobnost društva za poplačilo dolgov upnikom.

Kot zanimivo novost je izpostavil posebno tožbo za razveljavitev
odločitev organov društva, ki jo ima posamezni član društva, če
se z odločitvami ne strinja.

Poseben sklop novosti se nanaša na določbe ob prenehanju
delovanja društva. Institucij, na katere društvo lahko prenese
premoženje v primeru prenehanja delovanja, je sedaj več; takšni
nasledniki premoženja društva so vse nepridobitne pravne
institucije. Prenehanje delovanja društva je mogoče s stečajem
ali na način sodnega prenehanja. V prvem primeru je potrebno
upnikom ponuditi možnost, da poplačajo svoje terjatve preko
stečajnega postopka na način, kot je predpisan za gospodarske
družbe. V drugem primeru gre za možnost sodnega izbrisa
društva, če društvo ne uresničuje svojih ciljev, ali da dlje časa ne
deluje v skladu s tožbo, ki jo poda državni tožilec ali drug
pooblaščeni organ.

Pomembna značilnost zakona je vzpostavitev strožjega inšpekcijskega nadzora nad delovanjem društva, predvsem v zvezi s
sprotnim ugotavljanjem, ali se uresničujejo cilji društva in pravilo o
nepridobitnosti.

Tret|a novost se nanaša na dve vrsti statusa društev. Društva
namreč lahko z dnem registracije pridobijo status pravne osebe,
ali status v primeru svobodnega združevanja pravnih ali fizičnih
oseb. Gre za poseben institut tako imenovanih neregistriranih
društev, ki izhajajo iz evropske zakonodaje. Razlog za vključitev
tega instituta v novelo zakona je želja po poenostavitvi v primeru
tistih oblik povezovanja, pri katerih premoženje društva ni
jamstveno premoženje za poplačilo terjatev, ampak odgovarjajo
za obveznosti društva člani sami.

Izpostavil je tudi vprašanje statusa društva, ki deluje v javnem
interesu. Zakon določa splošne pogoje in kriterije za pridobitev
takšnega statusa in našteva kriterije delovanje na tistem področju,
ki ga je mogoče opredeliti kot javno koristno. Zakon še vedno
določa, da bodo ta status podeljevala ministrstva, katerih pristojnost
se sklada z dejavnostjo društva. Ministrstva bodo lahko v primeru,
da se v določenem obdobju kriteriji ne uresničujejo več, status
tudi odvzela. Glede subvencij države za finančno pomoč društvom
v javnem interesu je predlagana opredelitev, da imajo društva s
tem statusom prednost pred ostalimi društvi.

Četrta novost, ki velja v vsej Evropi, govori o tem, kdo je lahko

11

Ob koncu je zbrane pozval, naj s kritikami, pripombami in predlogi
pozovejo predlagatelja, da določena področja še dodatno izboljša.

o delu. Predstavniki društev ne vedo, ali so to izrazi za isti
dokument, ali je potrebno oddati tri vrste poročil.
V 28. členu novela predvideva predpis o finančnem poslovanju
društev. Menil je, da bi lahko takšen predpis zelo zapletel način
poslovanja društev, saj se finančno poslovanje društev giba od
povprečja, ki znaša okrog tri milijone in pol, do več milijard tolarjev
letno. Vseh skoraj 17.000 društev ni mogoče uvrstiti v enotno
plačilno skupino, smiselno bi jih bilo uvrstiti glede na obseg
prometa, ki ga društvo opravi v enem koledarskem letu, je zaključil.

Vodja posveta Marjan Jemec je v repliki dejal, da je zelo težko
uskladiti različne interese, ki jih ima po eni strani država, po drugi
strani pa društvena sfera. Delovna skupina je po njegovem prepričanju korektno opravila svojo nalogo, toda sestavljajo jo večinoma
predstavniki ministrstev in nekaterih drugih organizacij, od katerih
skuša vsakdo ugoditi zgolj obveznostim do svojega resorja.
Opozoril je, da bi morala biti pred pripravo tega zakona opravljena
širša razprava, ki bi opredelila politiko države do društvene sfere.
Zakon bi moral reševati tudi finančni položaj, vendar je povsem
jasno, da se v predlagani noveli odpirajo le določene možnosti, ki
urejajo to področje delovanja društev. V Svetu društvenih organizacij ocenjujejo, da država delovanja društev ne ceni dovolj, kar je
posledica pomanjkanja vrednotenja dela, ki ga opravljajo posamezniki.

Dr. PeterTancig, Združenje raziskovalcev Slovenije, je poudaril
dvig učinkovitosti države s potenciali društev, ki so danes premalo
izkoriščeni. Društvo, ki ima povprečen promet tri milijone tolarjev
na leto, lahko zaposli le enega človeka in mu nudi 150.000 tolarjev
plače mesečno. Predlagal je, naj država k sodelovanju z društvi
pristopi bolj partnersko, društva pa naj se organizirajo v mrežno
organizacijo. Združenje raziskovalcev je označil kot eno bolj
privilegiranih društev in sice v smislu obsega dela in finančnih
sredstev, ki delo omogočajo. Kljub takšnemu statusu pa vlada
izrazito pomanjkanje partnerskega sodelovanja z državo.

Stojan Jež, Forum za pravice otrok do obeh staršev, je opozoril
na društveno zastopanje posameznikov v upravnem prometu.
Društva lahko zagovarjajo svoje člane ali fizične osebe na prvi
stopnji, ne morejo pa jih zastopati na višjih stopnjah in na vrhovnem
sodišču. To lahko opravljajo le odvetniki, ki visoko zaračunavajo
svoje usluge, zato si jih mnogi ljudje ne morejo privoščiti. Predlagal
je, naj se v noveli zakona o društvih omogoči društveno zastopanje
posameznikov na vseh stopnjah, v pravosodju in upravi.

Termin, ki je v svetu pogosto v uporabi, "mednarodna razvojna
pomoč", je ključen za razumevanje sodelovanja med državami in
njihovo društveno sfero. Na podlagi posebnega zakona Finska
usmerja 10 do 15 odstotkov vladnih sredstev za mednarodno
razvojno pomoč preko nevladnih organizacij. Dansko združenje
za mednarodno sodelovanje s pet tisoč posameznimi in sto
institucionalnimi člani nudi velik del takšne tehnične pomoči v
številnih nerazvitih državah.
Predlagal je, da se poleg partnerskega sodelovanja uvede tudi
vrednotenje dela ter nadzor in se strinjal, da ima društvo, ki deluje
v javnem interesu, prednost pred ostalimi društvi. Društvo s takim
statusom lahko pridobi sredstva iz državnega proračuna za izvajanje aktivnosti na področju javnega interesa, v kolikor je po določenem obdobju dokazljivo, da dobro posluje, je zaključil.

Franci Pivec, predsednik Zveze kulturnih društev Slovenije,
je predstavil pogled na delovanje društev, ki bi moralo biti urejeno
podobno kot v skandinavskih državah, kjer društva sodelujejo
pri izvajanju državnih nalog. S tega vidika je potrebno ločiti ne le
pridobitno in nepridobitno dejavnost, temveč tudi razmejiti javno
in zasebno ter neformalno in formalno delovanje.
Glede uskladitve z uredbami Evropske unije je dejal, da so društva
razvrščena v dvanajst skupin. Predlagal je, naj se v smislu usklajevanja z Evropsko unijo tudi Slovenija opredeli za podobno lestvico,
saj iz aktualne obrazložitve izhaja, da je delovanje društev
razdeljeno v 20 ali več skupin.

Marjan Pungartnik, Zveza kulturnih društev Slovenije, je
spomnil, da so v času Avstroogrske obstajali trije tipi društev.
Društva so se delila na nepridobitna, politična in gospodarska,
danes pa je društvo izraz civilne družbe, civilne iniciative. Člen, ki
opredeljuje nepridobitnost, bi moral opredeliti tudi nevladnost.
Nevladne organizacije so zgubile precej vpliva in jih v nekaterih
organih sploh ne vključujejo več. Politična sfera tako postaja
državna sfera, nevladne organizacije pa nimajo več veliko vpliva.

Izpostavil je zadnjo določbo 3. člena, ki govori o tem, da ni mogoče
ustanoviti društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna
dejavnost. Menil je, da je takšna opredelitev zelo ohlapna, saj se
že dolga leta srečujejo z društvi, katerih polovica ali več dejavnosti
je pridobitnih in ostalim društvom povzročajo hude težave. Področje
bi morali bolj konkretno opredeliti in določiti odstotek pridobitnosti.

Potrebno je zagotoviti možnosti za uporabo infrastrukture. V
Sloveniji ne obstaja institucija, ki bi organizacijam z nepridobitno
dejavnostjo omogočila brezplačen dostop do priključka na
svetovni splet. Ponudnik tovrstnih storitev Arnes, ki je neke vrste
vladna organizacija, nudi dostop le zaposlenim v šolstvu.

V skladu z 9. členom novele lahko društva ustanavljajo tudi pravne
osebe. Poudaril je, da je to dobrodošla novost na mnogih področjih,
vendar pa lahko na področju organizacij, ki jih ustanavljajo upravni
organi, nastane nerazrešljiv problem. Med temi pravnimi osebami
so namreč lahko tudi organizacije, ki v imenu države delijo
sredstva društvom. Deveti člen bi moral vsebovati prepoved
ustanavljanja društev tistim pravnim osebam, ki razdeljujejo
proračunska sredstva za namene društvenega delovanja in
delovanja nevladnih organizacij.

Financiranje društev naj poteka preko razpisov in skladov za
nevladne organizacije in društva. Transparentnost poslovanja bi
bila tako veliko boljša, je zaključil.

Zdravko Kreslln, predsednik Civilnega združenja za nadzor
nad Institucijami, Kranj, je podal repliko na opredelitev društva,
ki deluje v javnem interesu in vprašal, kdo ugotavlja, katera so
tista društva, ki delujejo v javnem interesu in kdo preverja njihov
način financiranja. Poudaril je, da se v njihovem združenju
zavzemajo za civilni nadzor nad državnimi institucijami. V zakonu

Pri nekaterih členih, izpostavil je 27., 29. in 33. člen, navaja novela
zakona kategorijo o letnem poslovanju, za katero je v imenu
društev prosil, naj jo predlagatelj bolj natančno opredeli. Novela
navaja poročilo o poslovanju, letno poročilo o poslovanju in poročilo
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zapisana dikcija omogoča, da so posamezna društva deležna
določene dotacije. Njihovo združenje si je s svojo dejavnostjo
zaprlo vsa vrata do navedenih možnosti financiranja. Zaradi svoje
dejavnosti niso upravičeni do takšnih sredstev, kot jih prejema
npr. Društvo za zaščito redkih ptic na Ljubljanskem barju. Zato so
se prisiljeni financirati s prostovoljnimi prispevki, opravljati prostovoljno delo; ne morejo se primerjati s finančno močnimi
institucijami, ki imajo podporo države in ministrstva.

dolgotrajnih postopkih zbirajo dokumente in nato morda prejmejo
status delovanja v javnem interesu. Ko jim takšen status pripade,
pa se sprašujejo, kaj na osnovi tega lahko pridobijo. Turistična
društva se ne ustanavljajo iz želje po osebnih privilegijih, ampak
želijo prispevati k turističnemu razvoju v svojem kraju.
Podprl je 9. člen, ki navaja, da so pravne osebe lahko ustanovitelji
društev. Odpira se tudi možnost, da bo v primeru turističnih društev
več gostincev našlo priložnost za uveljavljanje svoje poslovne
usmeritve in prispevek k turističnemu razvoju na določenem
področju. Glede omogočanja pridobitne dejavnosti, z opozorilom,
da je nujno potrebna transparentnost finančnega poslovanja, je
menil, da je pridobitna dejavnost eden od motivov, da društvo s
svojim delom pridobi sredstva, na osnovi katerih bo razvijalo
turistično dejavnost. Sredstva iz pridobitne dejavnosti se bodo po
tej poti prelivala nazaj v osnovno dejavnost društev, zato ne bodo
potrebne tolikšne dotacije. S tem v zvezi je omenil tudi velik
prispevek ljudi, ki delajo povsem prostovoljno in katerih vložek je
neprecenljiv.
•
Strinjal se je z uvodnimi ugotovitvami Marjana Jemca, da politika
države do društvene sfere ni dovolj jasno opredeljena, pogosto
pa se dejavnost društev obravnava celo podcenjevaino. Državni
zbor bi moral sprejeti dokument o politiki in usmeritvah države do
društvene sfere. Dokument naj opredeli nekaj temeljnih izhodišč,
ki bodo delujoče v društvih in v državnih organih usmerjale,
obvezovale in spodbujale. Če bi do sprejema takega dokumenta
dejansko prišlo, bi bil zelo dobra osnova za uresničevanje zakona
o društvih, je zaključil.

Danijel Jurca, Društvo prijateljev mladine Ljubljana-Moste,
je poudaril, da je med prisotnimi zagotovo več kot polovica tistih,
ki delujejo prostovoljno in zaradi etičnih načel. V njihovem društvu
se pogosto srečujejo z velikimi težavami, kako izpeljati programe.
Nekatere rešitve, ki jih je v noveli zakona predstavil minister,
bodo olajšale uresničevanje nekaterih dejavnosti. Izrazil je podporo
strožjemu nadzoru nad finančnimi sredstvi, saj je to edini način
za preverjanje verodostojnega poslovanja.
Društvo prijateljev mladine je od ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve v delu dejavnosti prejelo naziv javnega interesa.
Menil je, naj bi zakon predvideval, da so donatorji upravičeni do
davčne olajšave.
Opozoril je na vprašanje društev, ki svojo dejavnost opravljajo
tudi izven meja Slovenije. V primeru domov za otroke, ki so locirani
na Hrvaškem, imajo velike težave zaradi poslovanja v drugi državi.
Zakon bi moral nuditi odgovor na vprašanje, katero ministrstvo je
dolžno pomagati društvom, da bi lažje poslovali v tujini.

Janez Matoh, Olimpijski komite Slovenije, je uvodoma navedel, da športne organizacije predstavljajo velik del društvene
dejavnosti. Kar 5.000 kolektivov različnih vrst ima skupni
imenovalec v športu.

Marinka Gornik, Obrtna Zbornica Slovenije, je opozorila, da
jim člani pogosto poročajo o številnih primerih, ko posamezna
društva izkoriščajo svoj status za to, da opravljajo različne oblike
gostinskih dejavnosti. Sedanja zakonodaja namreč ne določa, da
se gostinska dejavnost v društvih opravlja pod enakimi pogoji kot
druga gostinska dejavnost.

Glede statusa društva, ki deluje v javnem interesu je dejal, da gre
predvsem za vsebinsko in ne za statusno domeno. Skoraj vse
Slovenke in Slovenci so že vključeni v društva, kar je izraz javnega interesa, je bil prepričan. Razpisi za projektno črpanje finančnih
sredstev na državni ravni naj bodo naravnani tako, da se lahko v
projekt vključi vsakdo, kdor ustreza predpisani kategorizaciji.

Zakon navaja, kateri nameni in cilji delovanja društva so pogoj za
opravljanje pridobitne dejavnosti. Takšno določilo obsega širok
spekter dejavnosti in zajema športna, lovska, gasilska in druga
društva, katerih dejavnost je mogoče povezati z gostinstvom,
kar pomeni, da je pogoj relativno lahko izpolniti.
Predlagala je, naj se za gostinsko dejavnost v društvih uveljavijo
enaki pogoji, kot veljajo sicer za tovrstno dejavnost, pridobitna
dejavnost naj se določi kot pretežna, ne pa kot izključna možnost,
za neizpolnjevanje pogojev in prepisov pa naj se določi sankcije.

V nadaljevanju je spregovoril o problemu (ne)profesionalnega
delovanja v društvih in ga ilustriral s primerom izdelkov, ki se
pojavijo na trgu in so delo profesionalcev, zatorej so pomembni in
jih je potrebno visoko ceniti. V primeru, če so delavci amaterji, ni
nujno, da je tudi vsebina dela amaterska, saj je pomemben tudi
status upravljavcev. Poudaril je pomen vzpostavljanja pravnih
razmerij in trajnega medresorskega dialoga.

Dr. Marjan Rožič, predsednik Turistične zveze Slovenije, je
menil, da je predlog novele očiten korak naprej, ki bo spodbujal
razvoj društvene dejavnosti in prispeval k temu, da bodo društva
del demokracije lokalne samouprave. Društva namreč prispevajo,
da se država na različnih področjih razvija učinkoviteje.

Opozoril je, da porabimo na leto okrog 50 milijard tolarjev za
zdravila, hospitalizacije pa stanejo letno 100 milijard. V Sloveniji je
okrog pet tisoč športnih društev, ki bi ob primerni stimulaciji in
sodelovanju z državo lahko storila mnogo za preventivo. Če bi iz
postavke za zdravila del sredstev prenesli za promocijo športa,
bi za prebivalstvo in za zdravje storili mnogo več. Velik uspeh bi
dosegli, če bi prerazporedili le 10 odstotkov sredstev.

Registracija društva je že sama po sebi potrdilo o delovanju v
javnem interesu. Zavzel se je, da se v 32. členu, ki govori o
pridobivanju tega statusa, poskuša postopek vloge čim bolj
poenostaviti. Izhajati je treba iz zaupanja do ljudi, ki izkažejo interes
za združevanje in delovanje V društvu.

Zastavil je vprašanje, kakšna je natančna opredelitev tujih društev
in dodal, da je potrebno z izdajo priporočila za soglasja počakati,
dokler niso zadovoljeni vsi pogoji za ustanovitev.

Razmišljati je potrebno tudi o tem, kaj narediti, da bo javni interes
za društva vzpodbujevalen. Prednost pri natečajih je zagotovo
eden od vzpodbujevalnih elementov, je dodal. Sedaj društva v

Menil je, da je novela zakona zelo precizna na področju sankcij.
Skupni imenovalec v društvenih organizacijah Slovenije je kritični
management. V društvih delajo s srcem prostovoljci, kar pa je
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Kot ključno je navedel načelo nepridobitnosti, ki ga je v razpravi
omenjalo precej govornikov. Država lahko bolj podpre delovanje
društev, ne le s podeljevanjem javnih sredstev, temveč tudi z
načelom nepridobitnosti. V podporo poslovanju društev v smislu
navedenega načela, bi bilo treba razviti mehanizem različnih
selektivnih rešitev.

vse prevečkrat vzrok za slabo vodenje. Zato bi bilo morda
potrebno pred dokončnimi sankcijami uvesti tudi svetovanje.
Preprečiti je potrebno, da bi gospodarski subjekti poslovali pod
krinko društvene sfere; razmerja za društvo, ki ga ustanovijo
pravne osebe, kaže določiti nadvse precizno. Dodal je, da je
pridobitna dejavnost za društva pozitivna, vendar naj bodo pravila
določena čim bolj podrobno.
Zakon naj bo sestavljen kar najbolj enostavno, obenem pa naj
predvidi vse ovire in jih sistemsko uredi oziroma jih odpravi, še
preden se bodo pojavile, da društev ne bi ustanavljali le zato, da
potem lahko prenehajo z dejavnostjo, je zaključil.

Tone Jagodic, Olimpijski komite Slovenije, je bil prepričan, da
je posvet o noveli koristen predvsem zato, ker se lahko predlagatelj in društvena sfera soočijo in razpravljajo o vseh odprtih postavkah in možnih rešitvah. Določena pomembna vprašanja bo
potrebno še naprej reševati tudi s tolmačenjem posameznih določil
tistih zakonov, ki opredeljujejo finančno delovanje društev.

Marjan Oblak, Planinsko društvo Ljubljana - Matica, je spregovoril v imenu koordinacijskega odbora organizacij in strank, ki
poleg planinstva združujejo tudi kulturo, znanost in izobraževanje.

Menil je, da bi bilo za društva dobro, če bi v neke vrste simulaciji
ugotovili, kakšno bo stanje po uveljavitvi novega zakonu. Zavedajo
se, da se je potrebno prilagoditi vstopu v Evropsko unijo, vendar
je treba pred sprejemom novih zakonov premotriti vse vidike
posameznih določb, da ne bi ostale nepojasnjene. Opozoril je na
težave, ki lahko nastanejo pri evidentiranju neregistriranih društev,
saj se mnoge težave pojavljajo že v okviru registriranih društev.

Menil je, da ima javni interes vsako društvo, saj bi v nasprotnem
primeru fizične ali pravne osebe ustanovile podjetje. Planinska in
turistična društvu, univerza za tretje življenjsko obdobje, in podobne
organizacije že v imenu izkazujejo prostovoljnost dela in skupen
javni interes. Če društvo posluje s presežkom prihodkov nad
odhodki, jih ne pridobiva zato, da bi jih delilo med člane, vlaga jih
v osnovni namen, zaradi katerega je bilo ustanovljeno.

Kot ključno vprašanje je izpostavil pridobitnost, ki je v športu še
posebej pomembna, saj 70 odstotkov sredstev za delovanje
športnih organizacij izvira iz zasebnih virov v obliki sponzorstev
in dotacij. Opredelitev (ne)pridobitnosti je ključnega pomena zaradi
tega, kako bodo športna društva pri svojem delovanju obravnavana. Že sedaj obstajajo športni klubi, ki so registrirani kot
gospodarske družbe, ker so ugotovili, da je njihovo poslovanje
primernejše v takšni obliki. Sporno pa je lahko vprašanje, kako
obravnavati delovanje športnega kluba, ki je registrirano kot
društvo, inšpekcijski organ pa tolmači, da deluje kot gospodarska
družba. Zato je potrebno podrobno tolmačiti, kaj je pridobitnost in
kaj je nepridobitnost, določiti pa je potrebno tudi kaj storiti v primeru,
če se pridobitna dejavnost vrača v osnovno dejavnost. Dodal je,
da je rešitev v noveli zakona zelo dobra, vendar je izrazil dvom,
kako bodo te stvari razlagali drugi vladni organi.

Poudaril je, da je še vedno neprimerno, da zakon za gostinsko
dejavnost velja za bivak pod Škrlatico, za kočo na Kredarici in
obenem za gostilno Figovec v Ljubljani. Država je dolžna opredeliti
kriterije delovanja v javnem interesu in tudi o načinih financiranja.
Če bodo za financiranje postavljeni kriteriji iz naslova članarine,
lastnega dohodka in sponzorstva, potem bo društvo zagotovo
imelo koristi. V primeru, da bo podjetje kot sponzor prispevalo
določen znesek za namensko uporabo, potem tega vira morda
ne gre všteti v tako imenovano končno obdavčitev dohodka, je
predlagal.
Univerza za tretje življenjsko obdobje je primer organizacije, ki ne
izkazuje pridobitnega interesa. Združuje ljudi, nudi izobraževanje,
financira se iz lastnih projektov, nenazadnje pa je v tretji življenjski
dobi prav, da se človek udeležuje v kar največ dejavnostih.

Ob koncu je izpostavil vprašanje, kakšna bo v praksi oblika
mednarodnih oziroma tujih društev, ki jo bodo v Sloveniji priznali
brez posebnih težav. V primeru športnih društev gledajo na to
določilo s kančkom skepse, saj se bojijo, da bi lahko neugodno
vplivalo na razvoj domačega športa. Ko so imela športna društva
junija letos v okviru olimpijskega komiteja posvet o noveli zakona,
so v zaključku izpostavili, da bodo skupaj z ministrstvom za
znanost, šolstvo in šport oblikovali delovno skupino, ki bo pripravila
konkretne predloge za spremembo posameznih določil novega
zakona. Na ta način bi imeli dovolj možnosti, da odpravijo vse
nejasnosti, še preden bo zakon obravnaval državni zbor.

Društva se srečujejo tudi s težavami pri vzdrževanju nepremičnin.
Občinska društva imajo nekaj zadružnih dvoran, ki jih ne morejo
vzdrževati. V planinstvu se srečujejo s posebnimi težavami pri
vzdrževanju vrste objektov. Plačevati morajo DDV, ne glede na
to, da poslujejo le od tri do šest mesecev, z dohodki, ki jih v tem
obdobju ustvarijo, pa ne zmorejo celoletnega vzdrževanja, je
zaključil.

France Pance, Gasilska zveza Slovenije, je spregovoril v imenu
1.500 gasilskih društev in dejal, da predlog zakona podpirajo, saj
bo razrešil mnoga vprašanja na področju delovanja društev. V
primeru gasilstva je načelo javnega interesa najbolje izraženo. V
Sloveniji je 500 prostovoljnih gasilcev, če pa bi država želela, da
se gasilstvo profesionalizira, bi morala zaposliti 2000 profesionalcev, predvsem v večjih mestih. Gasilci opravljajo vse naloge
nekdanje civilne zaščite, poleg gašenja požarov posredujejo tudi
na poplavnih in potresnih področjih in ob ekoloških nesrečah.
Država bi morala profesionalno enoto opremiti z vso opremo,
zgraditi domove in urade, v 130-ih letih prostovoljnega gasilstva
pa so za vso infrastrukturo privarčevali gasilci sami, zato je za
državo še vedno najceneje, da je dejavnost organizirana tako kot
sedaj. Gasilci delajo prostovoljno in kar dve tretjini vseh potrebnih
sredstev zberejo sami.

Boris Šuštaršič, državni svetnik, je menil, da je besedilo novele
zakona posodobljeno in primerljivo s podobnimi zakoni v Evropski
uniji. Po zveznem zakonu, ki je v Sloveniji veljal v 60. letih, je bilo
mogoče voditi finance na zakonit, vendar zelo preprost način.
Posebno knjigo so overili v takratni Službi družbenega knjigovodstva in jo vodili zelo enostavno. Menil je, da je, upoštevajoč načelo
zakonitosti, potrebno poenostaviti finančno poslovanje manjših
društev. Pretirano so obremenjena z zapletenim finančnim
poslovanjem, kjer je pogosto idealna podlaga za namenske ali
nenamenske nepravilnosti.
Podprl je razpravo Francija Pivca, da je potrebno ustanavljanje
društev s strani pravnih oseb omejiti in dodal, da popolna svoboda
ustanavljanja ni sprejemljiva. V dikciji 2. člena ni jasno opredeljeno,
ali se lahko včlanijo tudi pravne osebe.
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Nasprotoval je navedbam Marinke Gornik iz obrtne zbornice glede
nepooblaščenih gostinskih dejavnosti, saj gasilci prirejajo veselice
izključno zaradi pridobivanja sredstev in ne za lastno veselje.
Pogoji za prirejanje veselic kot gostinske dejavnosti pa so že
sedaj dovolj strogi, zato jih ni potrebno še zaostrovati.

Vsi inšpektorji, državni organi in organizacije z javnimi pooblastili,
ki ugotovijo kršitve, ki se nanašajo na opravljanje pridobitne
dejavnosti, lahko izdajo prepoved o opravljanju dejavnosti in
predlagajo odvzem pravnega statusa društva.

Tomaž Ogrln, Društvo za okolje, društvo, naravo in zdravje,
LJubljana, je povedal, da deluje društvo po vsej Sloveniji. Javni
interes je opredeljen celo v zakonu o ohranjanju narave, kjer so
navedeni pogoji za pridobitev tega statusa. Zakon o ohranjanju
narave v 135. členu navaja, da ima društvo, ki deluje v javnem
interesu in ta status pridobi od ministrstva, pravico zastopati
interese ohranjanja narave v vseh upravnih in sodnih postopkih.
V skladu s takšno dikcijo bi morali takšnim društvom podeljevati
tudi pravni interes. Ugotovili so, da jih prav v postopkih, navedenih
v 135. členu, upravni organi ne upoštevajo, češ da društvo ne
deluje v javnem interesu. Menil je, da se na tem področju pojavlja
pravna praznina in predlagatelja prosil, če lahko še pred obravnavo v državnem zboru področje uredi.

Tomaž Jereb, Zveza Sožitje, je posegel na področje poslovne
sposobnosti. Določbe v zakonu navajajo, da sta ustanovitev in
članstvo vezana na poslovno sposobnost. Izrazil je prepričanje,
da sodobne evropske smernice niso vezane na poslovno
sposobnost. V primeru organizacije olimpiade za ljudi s posebnimi
potrebami nastopijo lahko hude težave, če bo dikcija zakona še
naprej takšna. Predlagatelje je pozval, naj poskrbijo za ustreznejšo
opredelitev.
Glede statusa društva, ki deluje v javnem interesu je navedel, da
ima ta zveza 51 društev. Zveza sicer ima takšen status, nikoli pa
ni jasno, ali ga imajo tudi njena društva. Srečujejo se z dvema
vrstama razlag: društvom na posameznih razpisih dovoljujejo
uveljavljati ta status, v drugih primerih pa tolmačijo, da članstvo v
zvezi, ki ima status, te pravice ne daje vsem članom.

Na področju varstva narave je nujno potrebno uvajati pravnike,
saj je prostor v Sloveniji omejen, želje po drugačni rabi prostora
pa so predvsem zaradi zaslužkov velike. Društvo ni dovolj močno,
da bi branilo interese okolja brez pravne pomoči.

Marinka Gornik, je replicirala na mnenje Franceta Panceta in
poudarila, da gostinci, ki so člani obrtne zbornice, ne nasprotujejo
gostinski dejavnosti društev. Želijo le, da za vse veljajo enaki
pogoji. Gasilske veselice niso sporne, ker so občasne, sporne
so tiste dejavnosti, ki se opravljajo redno in v večjem obsegu.

Ob koncu je spregovoril tudi o stopnji demokracije v društvih, saj
na občnem zboru in ob glasovanjih vsakdo lahko izrazi svoje
predloge. Verske skupnosti ne poznajo takšnega načina odločanja
in člani ne sklepajo o proračunu, kot to velja za društva. Zato
zahtevajo enake pogoje za delovanje, kot jih navajajo zakoni o
verskih skupnostih, ustanovah in javnih zavodih.

Izrazila je prepričanje, da se je v zadnjih letih število društev tako
razmahnilo tudi zato, ker je mogoče gostinsko dejavnost pod postavko društva opravljati mnogo ugodneje kot pod postavko
gospodarske dejavnosti.

Dr. Bojan Bugarlč, državni sekretar v ministrstvu za notranje
zadeve, se je zahvalil za koristne argumente, kritike, priporočila
in pohvale. Razpravo je ocenil kot zelo konstruktivno, saj je bolj
jasno, kaj bi bilo potrebno še dopolniti. Vse pripombe, je dejal, bom
predložil delovni skupini. Dopolnjeno gradivo bo objavljeno na
domači spletni strani ministrstva, na elektronski naslov pa bo
moč pošiljati pripombe in mnenja. Na ta način bodo na ministrstvu
še naprej spremljali razpravo civilne družbe.

Andre|aTežak, ministrstvo za notranje zadeve, je podala nekaj
pojasnil v zvezi z navedbami Marinke Gornik in Franceta Panceta.
Strinjala se je, da je problem pridobivanja finančnih sredstev v
društvih velik, vendar pa sta razpravljavca govorila o dveh različnih dejstvih. Gornikova meni, da društva gostinske dejavnosti
ne opravljajo pod enakimi pogoji in zato naj zakona to uredi. Zakon
omenjeno področje v 23. členu ureja že sedaj, ko govori o tem, da
se neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti opravlja pod
enakimi pogoji kot veljajo na splošno za tako dejavnost. Tretji člen
zakona o gostinstvu navaja določene izjeme za društva, zato je
opredelitev nepopolna. Logična izpeljava težav je, da mora nepravilnosti urediti zakon o gostinski dejavnosti, ne pa zakon o
društvih.

Prednost tega zakona, v primerjavi s številnimi drugimi, ki jih
morajo sprejeti v kratkem času, je, da imajo za sprejem čas do
jeseni. Za uskladitev predlogov je torej še dovolj časa. Novela
zakona o društvih ureja področje delovanja društev, vendar v
širšem obsegu, kot ga predvideva S9danji zakon. Govori o partnerstvu med državo in različnimi oblikami nevladnih organizacij.
Društva, ustanove, javni zavodi, verske skupnosti in nevladne
organizacije, ki niso nikjer pravno opredeljene, so v Sloveniji
dejstvo, so realna moč.

Pereč problem je na področju pridobitne dejavnosti. Določena
društva se ustanavljajo z izključnim namenom opravljanja pridobitne dejavnosti, ker kot gospodarska družba ne morejo pridobiti
ustreznih soglasij ali dovoljenj za objekt ali poslovni prostor, zato
je ugodneje, da v pravnem prometu nastopijo kot društvo. Ker
nimajo poslovnega časa, jih nihče ne nadzira, inšpektorji pa
praviloma dvignejo roke, saj pravijo, da nimajo pravih pooblastil.
Tako se tržna, davčna in delovna inšpekcija ne soočijo s težavami,
to pa povzroča ugodno okolje za pojav nepravilnosti. Društva, ki
delujejo pošteno in želijo uresničevati nepridobitne cilje, zaradi
takšnih postopkov pogosto doživljajo moralno in materialno škodo.
Delovna skupina za pripravo novele ni uspela vzpostaviti pravega
dialoga in doseči konsenz z ministrstvom za finance, da bi opravljali
nadzor v določenem segmentu poslovanja društev. Enako
izkušnjo imajo z ministrstvom za gospodarstvo. Novela zakona
kljub temu predvideva rešitev, ki je razvidna iz določb o nadzoru.

Vse te organizacije so zelo pomembne; moderne evropske države
in Združene države Amerike celo ugotavljajo, da se vse večji del
državnih pristojnosti prenaša na ta sektor. Od tod izvira tudi
besedna zveza partnerstvo med državo in zasebnim sektorjem.
Minister je omenil, da je v Sloveniji velika gostota društev na
določeno število prebivalcev, kar je vzpodbudno. Vendar pa bo
potrebno narediti še veliko, da bo ta sektor primerljiv s skandinavskimi in nekaterimi anglosaksonskimi državami, ki pomemben
del izvrševanja javnih pooblastil prenašajo na nevladni sektor.
Sklop pripomb glede odpravljanja preveč togih administrativnih
standardov, ki sta ga navedla Franci Pivec in dr. Rožič, bodo
natančno pregledali in predlagali določene spremembe. Prav tako
bodo preučili konstruktivne pripombe glede virov financiranja, ki
sta jih navedla Marjan Jemec in dr. Tancig. Področna zakonodaja
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pestro, kar pomeni, da so razprave pripomogle k sistemskim
rešitvam. Ocenil je, da so predlogi sprememb utemeljeni.

je tista, ki določa, kdo je upravičen do različnih vrst financiranja in
kako so dostopni posamezni viri. Povsem jasno je, da nobeno
ministrstvo ne bo z veseljem dajalo sredstev društvu, ki ga kritizira.
Toda v sodobni demokraciji je potrebno takšno miselnost preseči,
je bil prepričan. Iz razprave je razbral željo vseh udeleženih, je
dejal, da se to področje življenja institucionalno okrepi.

Opozoril je na zakon o zavodih, ki kaže na pomanjkanje državne
strategije v tem sektorju. Dokler to področje država ne bo uredila,
društva svojih dejavnosti ne bodo mogla opravljati s polno močjo.
Pravna služba njihovega centra bo pripravila sistemski pregled
pripomb in jih posredovala delovni skupini za pripravo predloga
novele. Kot posebej pereče je izpostavil podeljevanje statusa
društva, ki deluje v javnem interesu. Ustanove v Sloveniji imajo
tak status že po določilih zakona, društvom pa ga podeljujejo
posamezna ministrstva. V zaključku je poudaril, da bi bilo dobro,
da društva pričnejo gojiti partnerski odnos tudi z ostalimi statusnimi
oblikami, ki jih prištevajo k civilni družbi, saj bo le tako lahko
dosežen skupen napredek.

Miloš Nlkolič, Numizmatično društvo Slovenije, je izpostavil
težave ob registraciji, saj ima izkušnje z zapletenim in dolgotrajnim
postopkom. Tudi v noveli zakona so še nejasnosti. Register društev
bi po njegovem mnenju moral bolj podrobno opredeliti to področje.
Urejal bi lahko tudi podatke o številu in namenih društvenih
dejavnosti.
Podobno kot eden predgovornikov je izpostavil potrebo po uvajanju
pravnikov v delo društev. Mnogokrat se srečujejo s pravnimi
vprašanji in zaradi pomanjkanja znanja lahko prihaja do nenamernih kršitev pravilnikov ali zakona, je bil prepričan. Ob koncu je
izpostavil tudi vprašanje delovno-pravnega statusa tistih, ki so
zaposleni v društvih.

Marjan Jemec je ob zaključku posveta poudaril, da je bilo v
razpravi zajeto vse, kar so v Svetu društvenih organizacij želeli
in pričakovali. Izražene so bile tudi želje, da bi prišlo do nadaljnjih
razgovorov in usklajevanj med društveno sfero in pristojnim
ministrstvom. Še vedno pa pogrešajo udeležbo članov vlade in
poslancev državnega zbora. Državni svet je edini, ki je prisluhnil
potrebam društev in ima za njihovo delo in težave mnogo
razumevanja, dobro pa društva sodelujejo tudi z ministrstvom za
notranje zadeve. Za društva je največjega pomena, da jim
prisluhnejo pristojni, saj med seboj težave že dobro poznajo.

Primož Šporar, direktor Pravno informacijskega centra nevladnih organizacij in predsednik Centra nevladnih organizacij
Slovenije, je poudaril, da je kot delujoči v organizaciji, kjer se
ukvarjajo s sistemskim razvojem nevladnih organizacij, zadovoljen
s predlogi rešitev, ki so usmerjene v pravno regulativo in bodo
omogočile boljši položaj teh organizacij v slovenski družbi. V zadnjih
treh letih je dogajanje na področju društvenih sprememb izjemno

Vsem se je zahvalili za aktivno razpravo in posvet sklenil z mislijo,
da se takšnega dogodka še nikoli ni udeležilo toliko različnih
organizacij in njihovih predstavnikov, to pa tudi pomeni, da bodo
njihova mnenja zagotovo upoštevana pri dokončnem oblikovanju
besedila novele zakona.

Državni svet Republike Slovenije je 17. aprila 2002 pripravil predavanje o NOVIH
TRENDIH V JAVNEM MENEDŽMENTU. Predaval je prof. dr. Laurence E. Lynn.

Akad. prof. dr. Veljko Rus, državni svetnik, je uvodoma pozdravil vse prisotne in izrekel dobrodošlico predavatelju dr. Laurenceu E. Lynnu. Poudaril je, da predstavlja predavanje dr. Lynna
za državni svet veliko čast, saj ima predavatelj tako akademsko
širino kot tudi bogate politične izkušnje. Dr. Lynn je profesor
javnega upravljanja na Univerzi v Chicagu, ki je v Združenih
državah Amerike1 vodilna na področju družboslovja in nekaterih
drugih ved. Svojo akademsko pot je pričel na Univerzi Berkley,
doktoriral pa je na Univerzi Yale. Poučeval je na univerzah Harvvard
in Stanford ter daljše obdobje posvetil raziskovalnemu delu na
Inštitutu Brooking v Washingtonu, ki je raziskovalna in svetovalna
institucija ameriške zvezne vlade. Kot gostujoči profesor je
predaval na eni najpomembnejših evropskih univerz, kjer poučujejo ekonomijo, London School of Economics.

zdravstvo, šolstvo in socialo in pomočnika državnega sekretarja
za notranje zadeve.Dr. Lynn je bil tudi eden vodilnih raziskovalcev
in analitikov v Svetu za nacionalno varnost. Napisal je več strokovnih knjig in člankov, knjiga z naslovom Public Management as
Art, Science and Profession pa je bila pred petimi leti nagrajena z
nagrado Akademije za management. Profesor Lynn je član številnih
strokovnih združenj, v različnih časopisih pa je med člani uredništev.

Prof. dr. Laurence E. Lynn
Hvala lepa vsem, ki ste prišli in pokazali zanimanje za temo, ki jo
bom predstavil v nadaljevanju. V iskreno veselje mi je, da sem
prišel v Slovenijo, kjer sem preživel nekaj prijetnih dni, opazoval
pokrajino in poizkušal odlično hrano in vina. Doživel sem veliko
gostoljubja in upam, da bom imel še kdaj priložnost, da znova
obiščem Slovenijo.

Njegova politična kariera sega na področja pomočnika državnega
sekretarja za obrambo, pomočnika državnega sekretarja za
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NOVI JAVNI MENEDŽMENT
Presenetljiv vidik vseh administrativnih reform po svetu v obdobju
zadnjih petnajstih let je, da se zdi, da imajo različni nacionalni in
podnacionaini projekti različnih vlad nekaj skupnih političnih
vzgibov. Ti imajo mnoge skupne poteze, ki niso zgolj površinske.
Najbolj priljubljena interpretacija takšnega razvoja se odraža v
pojavu nove paradigme upravljanja in javne uprave z imenom
"novi javni menedžment." V skladu s takšno interpretacijo si vlade
vse bolj prizadevajo, da bi administrativne, hierarhične in profesionalne kulture nadomestile z zasebnimi in tržnimi kulturami.
Američan Don Kettl je dejal, citiram: "Te reforme skušajo nadomestiti tradicionalne procese, ki so temeljili na delu togih avtoritet,
s taktikami in postopki, ki so tržno in konkurenčno orientirani."

Naj poudarim, da sem bil obveščen, da me je prof. dr. Rus citiral v
eni svojih knjig, zaradi česar sem zelo počaščen.
Na področju javne uprave se po vsem svetu vse več razpravlja
o spremembah glede preoblikovanja vlad. S tem mislim na nove
oblike upravljanja, nove odnose med državljani in njihovimi vladami
in na nove odnose med zasebnim, javnim in nevladnim sektorjem.
Gre torej za posodobitev oblikovanja političnih procesov.
V preteklih letih so postale upravne spremembe zelo pomemben
dejavnik, danes pa na tem področju zaznavamo podobne trende
po vsem svetu. Državljani se bolj kot kadarkoli doslej zavedajo
pravice, da imajo učinkovito vlado. Takšna vlada deluje iskreno,
pravično, pošteno in uspešno. Javnost vse bolj pogosto izvaja
pritisk na vlado prav zaradi osveščenosti, ki je doslej ni bilo, to pa
vpliva na prenovo javne uprave.

Kettl je združil značilnosti reforme v šestih točkah:

Poleg uravnavanja davčne politike, infrastrukture in javnih storitev
se morajo danes vlade odzivati tudi na posledice staranja prebivalstva. Poskrbeti morajo za zdravstveno oskrbo in socialno varstvo ter nameniti posebno skrb tistim državljanom, ki so najbolj
ogroženi. K temu jih v zadnjem času vse bolj sili tudi dejavnost
nevladnih organizacij, ki se sklicujejo predvsem na državljanske
pravice. Tudi slovenske nevladne organizacije in različne interesne
skupine vse bolj zastopajo tovrstno promocijo.

1. Skrb za produktivnost; pri uporabi javnih sredstev mora vlada
postati učinkovita in uspešna.
2. Tržna orientiranost; z njo uvajamo v proizvodnjo in prerazporeditev javnih dobrin in storitev tržne spodbude.
3. Usmerjenost v storitve; država se danes bolje odziva na
potrebe državljanov, ki so uporabniki njenih storitev. Vse manj
se odziva na potrebe birokracije.
4. Decentralizacija; pomeni prenos odgovornosti na nižje ravni
v strukturi vlade in tudi v zasebni sektor.
5. Usmerjanje politike; pomeni izboljšave na področju sposobnosti
vlade za izvajanje in vrednotenje učinkovitosti javne politike.
6. Odgovornost; Kettl s tem misli na odgovornost za rezultate.
Sisteme, ki temeljijo na usmerjanju od zgoraj navzdol, je
potrebno nadomestiti s sistemi, ki temeljijo na strukturi od
spodaj navzgor.

Že v 80. letih so države z zgolj administrativno funkcijo veljale za
pomanjkljive, posebej .pri odzivanju na globalne spremembe na
svetovnem trgu, davčno politiko, tehnologije, politiko in tudi v
odnosu do javnosti. Kot je dejal ameriški akademik Gerald Caiden,
citiram: "Sistemi, ki so nasledili toge administrativne sisteme, ki
so že dolgo časa stagnirali, so se izkazali za neprilagodljive in
neobčutljive do spreminjajočih se človeških potreb in novih
okoliščin." Med drugim je prof. Caiden dejal tudi: 'Tisti, ki pripadajo
izvršilni veji oblasti, so postali vešči v ščitenju lastnih interesov, ki
imajo status quo. Večina je popolnoma izgubila občutek za drugačno
ureditev, sedaj pa ne morejo doumeti, da bi bile lahko rešitve tudi
drugačne. Samozadostnost državljanov je prevladovala vse do
trenutka, ko je prišlo do nenadnega šoka, pa naj je šlo za naravne
nesreče ali nov izum na trgu. Do takrat so ljudje mislili, da je
državno vodenje zadovoljivo, ob takšnih prelomnicah, ko se je
država izkazala za neučinkovito, pa so spoznali, da je potrebno
storiti nekaj radikalnega."

Pri oceni sprememb, ki se odvijajo po vsem svetu, se srečamo z
močno sugestijo, ki navaja na hipotezo, da gre za zbliževanje v
oblikah in ciljih upravljanja: vlade si postajajo vse bolj podobne.
Kot je dejala moja ameriška kolegica Patricia Ingraham, citiram:
"Čeprav obstajajo med posameznimi državami očitne razlike, so
podobnosti veliko pomembnejše kot razlike." Ta trditev pomeni,
da so podobnosti odnosov posameznih držav do upravljanja
rezultat prizadevanj za dosego učinkovitih reform. Z drugimi
besedami, nacionalna suverenost administrativne reforme ne
obstaja več, razrahljala jo je globalizacija.

Razpad Sovjetske zveze in nekdanje Jugoslavije ter oblikovanje
Evropske unije, vse to je povzročilo nastanek številnih pomembnih
držav v tranziciji, ki se skušajo prilagajati regionalnim, globalnim,
gospodarskim in političnim spremembam.

Vsi pa ne mislijo, da nedavne spremembe države zbližujejo. Med
močnim trgom in močno administrativno državo je treba najti
ravnotežje, nanj pa vplivajo specifične okoliščine v posameznih
državah. OECD je pravilno ugotovila, da, citiram, "... ni enega
samega vzorca za reformo, ne obstajajo vnaprej izdelane rešitve
za težave birokratskih uprav v državi". Čeprav morajo članice
Evropske unije spoštovati politiko te skupnosti, njene uredbe,
predpise in direktive, lahko to izvajajo v skladu s svojo politiko.
Zbliževanje je lahko selektivno ali delno in vpliva na delo nekaterih
institucij bolj, na delo drugih pa manj.Takšno selektivno zbliževanje
ima že globoke korenine. Oboje, ideje in način, kako zbliževanje
izražamo, je že zdavnaj prešlo državne meje in danes predstavlja
skupen jezik vseh reform ter pomeni motivacijo za vse nadaljnje
reforme in ukrepe. Pred dvema stoletjema, ko so Američani
oblikovali svojo zvezno vlado, so se zgledovali po evropskem
modelu in iskali tiste elemente, s katerimi bi oblikovali uspešno
administrativno državo.

Administrativna reforma je nedvomno prednostna naloga mednarodne skupnosti, na primer OECD-ja, Svetovne banke, Evropske
unije in številnih teles na regionalni ravni, obenem pa je to tudi
prednostna naloga bilatelarnih donatorjev pomoči, trgovinskih
partnerjev in zaveznikov. Zahteve Evropske unije so imele močan
vpliv na razvoj držav v vzhodni Evropi, ki si prizadevajo za
članstvo v tej skupnosti. Kam bo vodil takšen razvoj in kaj pomenijo
spremembe za države, kot je Slovenija?
Čeprav se včasih zdi, da so tehnična učinkovitost in proračunski
prihranki edini cilji administrativnih reform, pa menim, da je to
preozek pogled, kar ste ugotovili tudi v Sloveniji. Res je, da morajo
vlade dokazati, da so lahko učinkovite. Toda administrativna
reforma je sredstvo za dosego ciljev, ki so jih vladi naložili državljani.
Kot volivci pričakujejo, da bo le-ta zastopala njihove interese.
Vlade bodo pod pritiskom svojih volivcev začele uvajati projekte
za administrativne in managerske izboljšave. V relativno kratkem
obdobju so se vlade soočile s pritiskom, zaradi katerega se morajo
spopasti s temeljnimi vprašanji javne uprave: kako naj bo upravljanje
organizirano, da bo zadoščeno potrebam in željam državljanov?

Katere rezultate si prizadevamo doseči z novo javno upravo?
Christopher Pollitt, akademik z univerze Erasmus na Nizozemskem, je želene rezultate povzel v petih točkah:
1. Prihranki; zmanjševanje stroškov in zmanjševanje proračunskih rezerv.
2. Izboljšave v upravnih postopkih; kot primer je Pollitt navedel
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zmanjšanje števila zaposlenih v javni upravi. S tem je bila dosežena
tudi večja učinkovitost, nekatere storitve so postale bolj dostopne
za državljane in tisti, ki jih opravljajo, bolj prilagodljivi. Zelo težko
pa je podati skupno oceno stranskih učinkov, saj je težko opraviti
natančno bilanco in ovrednotiti vse dejavnike reforme. Na splošno
bi lahko rekli, da tudi model novega javnega managementa, nove
javne uprave, ni edina in najboljša rešitev za vse težave v upravi.

hitrejše postopke v primeru pritožbe, krajši čas za obdelavo
prošenj, zbiranje različne dokumentacije na enem okencu,
bolj razumljive in preproste obrazce in podobno.
3. Izboljšana učinkovitost; boljše razmerje med inputom in outputom. Za primer naj navedem, da mora avto-šola z istim
številom zaposlenih inštruktorjev doseči, da letno pridobi
vozniška dovoljenja vsaj 20 % več kandidatov.
4. Večja splošna uspešnost vlad; na primer pri preprečevanju
kriminala, zmanjševanju revščine, nepismenosti, zlorabe drog,
diskriminacije, zagotavljanju novih delovnih mest; večja
vlaganja, kar se odraža v bolj zadovoljnih državljanih, ki
zaupajo svoji vladi.
5. Povečanje prilagodljivosti in sposobnosti administrativnega
sistema v celoti; tak rezultat lahko vlada doseže z zaposlovanjem usposobljenih in inovativnih državnih uslužbencev. Ti
postanejo z dodatnimi izobraževanji tudi bolj predani, vlada
pa si pridobi ustrezno zaupanje, da se zna prilagajati spremembam.

VZORCI UPRAVNE REFORME
Zaradi globalizacije, ki je zajela vse dimenzije življenja po vsem
svetu, se vlade srečujejo s podobnimi izzivi in nalogami in s podobno, vsem skupno paradigmo sprememb, na katero se odzivajo
vsaka na svoj način. To je najbolj sodobna razlaga novih trendov
v javni upravi. Profesor Gerald Garvey je leta 1995 definiral problem republikanskih vlad takole: "Delovanje izvršilne veje oblasti v
kateremkoli političnem sistemu, zlasti pa v demokraciji, mora
potekati z zavedanjem pomena dveh nalog, ki potekata hkrati.
Prva naloga je oblikovanje in vzdrževanje sposobne uprave, enako
pomembna naloga pa je stalen nadzor nad njenim delom, da bi
zagotovili odzivnost javne birokracije do višje oblasti." Iz tega
izhaja sklep, da postaja vzpostavitev in vzdrževanje ustreznega
ravnotežja med zmogljivostjo in nadzorom gonilna sila vseh
upravnih reform v demokratičnih državah.

Kaj pa v resnici dosežemo s takšnimi temelji nove javne uprave?
Pollitt je na podlagi ankete, ki jo je za ta namen pripravil sam,
razlago petih navedenih točk še nekoliko razširil.
Prihranki: rezultat mnogih reform so proračunski prihranki,
vendar pa je njihovo višino težko oceniti. Praviloma pomenijo
prihranki na enem področju večje izdatke na drugem področju.
Stroške so le prerazporejali, namesto da bi jih dejansko zmanjševali. Ameriška zvezna vlada je zmanjšala število zaposlenih, obseg
tega organa se je skrčil. Posledica tega krčenja pa se je odrazila
v povečanju števila ljudi, ki so odvisni od vladnih izdatkov. Različne
oblike neposrednega financiranja, ki zaobide državni proračun,
so bile iznajdene zato, da je nemoteno teklo delo v javnih storitvah.
Na splošno se stroški z uvedbo konkurenčnosti in s sklepanjem
pogodb z zunanjimi izvajalci lahko zmanjšajo, kar je verjetno dobro.
Žal pa ne moremo dokazati, da s tem resnično dosežemo velike
prihranke.

V nadvse uporabni knjigi prof. Donalda Kettla z naslovom Revolucija
globalnega javnega menedžmenta je avtor izpostavil nekaj ključnih
točk, ki bi lahko vplivale na vse demokratične družbe, ki se
srečujejo z upravnimi spremembami.
1. Sodoben način izvajanja storitev; opiranje na nevladne partnerje, ki so v zameno odvisni od državnih dohodkov, ustvarjanje novih izzivov za institucionalno povezovanje in reguliranje
učinkovitosti javnih in zasebnih partnerjev, oblikovanje mreže
organizacij, ki bodo skupno delovale v javno dobro.
Z Večja decentralizacija in prenos odgovornosti na nižje ravni
vlade; v državah s federalno ureditvijo kot so Združene države
Amerike, pomeni decentralizacija niz izzivov za zvezno vlado,
saj mora nekatere naloge zaupati vladam posameznih držav.
V praksi se ta ob takšnem prenosu najpogosteje srečuje s
pomanjkljivo usposobljenostjo ljudi.

Izboljšave v upravnih postopkih: tudi na tem področju obstaja
nekaj zgodb o uspehu. Vendar Pollitt meni, da gre tudi v tem
primeru za določene kompromise. Izboljšave v upravnih postopkih
s strankami žal ne pripomorejo k večji prilagodljivosti težavnejšim
strankam ali strankam s posebnimi potrebami. Izboljšani upravni
postopki lahko enim strankam ustrezajo bolj kot drugim, kar lahko
privede do nenamerne diskriminacije. Menim, da tudi na tem
področju težko dokumentiramo velik napredek.

3. Povečanje koordinacije med storitvami; če želimo vzpostaviti
sistem, v katerem lahko stranka vse storitve opravi na enem
mestu, je potrebno vse stopnje povezati in ob tem prestopiti
meje med posameznimi organizacijskimi enotami uprave.

Izboljšana učinkovitost: kot pri prejšnjem primeru gre tudi tu za
niz kompromisov in kompenzacij. Oddajanje posameznih naročil
zunaj vladnih služb lahko zmanjša stroške, ni pa nujno, da so
storitve zato cenejše ali boljše. Nekatere študije, s katerimi so
želeli dokazati napredek na področju učinkovitosti, so zelo
pomanjkljive in njihovim zaključkom ne gre povsem zaupati.

4. Upravljanje z javnimi sredstvi; prerazporeditev dohodkov,
zbiranje podatkov in pospeševanje povezav, ki temeljijo na
informacijskem sistemu, ter strateško razmišljanje.

Večja splošna uspešnost vlad: prizadevanje, da bi večjo uspešnost lahko dokumentirali, je oteženo zaradi težav pri merjenju
rezultatov. Poleg tega se srečujemo z vrsto dejavnikov, ki prispevajo k večji uspešnosti vlade, vendar niso del upravnih reform.
Izsledki moje raziskave kažejo na to, da je učinkovitost zelo
težko meriti. Najpogosteje gre večjo učinkovitost pripisati boljši
organizaciji in boljšemu vodenju, ne pa spremembam v upravi.

Skupni imenovalec vseh teh točk je, da imajo na usmerjanje
upravne reforme, globalizaciji navkljub, najpomembnejši vpliv
politične in kulturne sile posamezne države. Ob tem je izredno
pomembno, kako so razporejene naloge med posameznimi
enotami. Globalni kapitalizem zahteva opuščanje ali vsaj znatno
zmanjšanje oblastne birokracije. Če je globalni kapitalizem
prevladujoč, bi se morala Vloga birokracije prerazporediti na vrsto
institucij, ki bi nasledile njene nekdaj skupne naloge.

Povečanje sposobnosti administracije: izvoljeni funkcionarji
pogosto trdijo, da so uvedli mnoge upravne izboljšave, vendar
gre običajno le za anekdote in ne za sistematičen in dokumentiran
napredek. Kot meni Pollitt: "Še vedno je potrebno razmišljati o tem,
koliko smo res dosegli s preoblikovanjem sistema." Zaključki
tovrstnih ocen pa niso tako zelo pesimistični, kot je mogoče sklepati
iz vsega, kar sem doslej povedal, saj so v mnogih državah dosegli

Poleg kapitalizma se pojavljajo tudi druge sile, kot sta nacionalizem
in notranja demokracija. Te zahtevajo vladavino prava, predpise
za uravnavanje dogajanja na trgu in sposobno upravo, ki jo
nadzorujeta zakonodajna in sodna veja oblasti. Carl J. Friedrich
je že pred več desetletji zagovarjal prepričanje, da demokracija
ne more preživeti brez birokracije, ker ni sposobna uresničiti
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obljub, ki so jih v času predvolilne kampanje izrekli njeni voditelji.
Sociolog Max Weber je na birokracijo gledal kot na nekaj, kar je
neizogibno. Poleg tega ni mogel izpostaviti nobenega primera, da
bi birokracija lahko propadla, razen v primeru splošnega kulturnega propada. Tudi B. Guy Peters je podobno ugotovil, da je
birokracija predpogoj za učinkovito vlado v sodobni družbi. Z
drugimi besedami, birokracija je osnova za učinkovito državo.

Vsaka zvezna agencija mora pripraviti petletni strateški načrt.
Direktor Urada za državno upravo in proračun ZDA je dodatno
zahteval od vsake agencije, naj pripravi letni načrt dela, ki bo
zajemal stroške vseh dejavnosti agencije na podlagi predlaganega
proračuna. Vodja posamezne agencije pa mora tako predsedniku
države kot tudi Kongresu podati poročilo o delu v preteklem
proračunskem letu.

Max Weber je natančno določil, kaj pomeni vladavina prava za
birokracijo: uradni posli se nepretrgoma sklepajo v skladu s
predpisanimi pravili preko upravne agencije, katere osebje ima
določene naloge in stroga pooblastila, da te naloge izvaja, nad
vsemi pa se izvaja nadzor. Zaposleni nimajo lastniških pravic do
sredstev, ki so jim na voljo v pisarni. Uradni posli se sklepajo
pisno. Potrebno je zagotoviti preglednost njihovega dela, do katere
so upravičeni tudi državljani. Od zaposlenih v upravi pa se
pričakuje odgovornost in zanesljivost.

Dodatek k tem določbam daje agencijam dovoljenje, da se lahko
odpovedo določenim zahtevam vlade, ki se nanašajo na določbe
v zvezi s kadrovanjem, višino nagrajevanja, prenašanjem sredstev iz enega v drugi fond in podobno; namesto tega pa so se
morale zavezati k večji organizacijski odgovornosti, da bi bili zadani
cilji doseženi. Takšna rešitev quid pro quo je torej v primeru
neupoštevanja vladnih določb in pravil naložila agencijam še več
odgovornosti.
Mnogi opazovalci, med njimi tudi Don Kettl, menijo, da ta zakon
združuje najbolj ambiciozna prizadevanja za spremembo državne
uprave doslej. Glavni problem izvajanja omenjenega zakona pa
je, da večina ameriških agencij ni usposobljena za to, da bi izvajala
vse, kar je predpisano. Morale bi imeti večjo sposobnost finančnega upravljanja. Vladi pa po drugi strani manjka učinkovitih metod
za merjenje rezultatov. Veliko zveznih agencij, posebej na področju
sociale, deluje s pomočjo goste mreže organizacij na različnih
ravneh, od zvezne, državne do lokalne. V mrežo so vključene
tudi nevladne organizacije in zasebni sektor. V takšni mreži je težko ustrezno meriti dosežke.

IZKUŠNJE UPRAVNIH REFORM V ZDRUŽENIH DRŽAVAH
AMERIKE
Kaj se lahko naučimo iz sodobnih izkušenj Združenih držav Amerike na področju reforme javne uprave? V nekaterih pomembnih
točkah lahko med izkušnjami Slovenije in Amerike potegnem
vzporednice. Če sem prav poučen, Slovenija kot ustavna republika
izvaja načelo ločitve oblasti na tri veje, med njimi pa velja načelo
zavor in ravnovesij. Prav tako si Slovenija prizadeva ustvarjati
učinkovito delovno partnerstvo s civilno družbo, da bi ugodila
javnim ciljem. Seveda pa so med tema dvema državama tudi
pomembne razlike. Slovenska ustava zagotavlja pravico do
zdravstvenega varstva, socialno varnost, osnovno izobraževanje, svobodo umetniškega izražanja in ohranjanje kulturnih in
naravnih znamenitosti. Menim, da si Slovenija zaradi teh ustavnih
določil zasluži ime dežela blagostanja veliko bolj kot Amerika, za
katero sicer uporabljamo ta pojem. Slovenija tudi ni zvezna država,
zato se v večji meri naslanja na vladne institucije.

Rezultat odločitve kongresa, da zakon sprejme in ga prične uvajati,
se je izrodil v papirno vojno. Na videz se je zdelo, da gre za
daljnosežna prizadevanja, da bi ustvarjali načrte in dosegli
določene cilje. V resnici pa je šlo za tehnokratsko pisarjenje z
enim samim namenom: da bi zadovoljili vladne določbe o letnih in
petletnih poročilih. Mnogo časa je bilo porabljenega, da bi določili
merila, po katerih bi ocenjevali uspešnost, vendar so lahko ocenili
le primernost stotnije spisov, namesto da bi analizirali delovne
procese v posamezni agenciji. Rezultat zakona je še večja
birokracija. Menim, da se države, ki se zanašajo na .to, da bo
obsežno strateško načrtovanje nujno prineslo uspehe, motijo.
Revizija zakona je pokazala, da ni dosegel zadanih ciljev in da bo
treba to področje ponovno urediti.

Zdelo se mi je, da bi bilo koristno, da predstavim pregled izkušenj,
ki smo jih imeli v Združenih državah z reformo javne uprave. Če
sem prav poučen, se je reforma javne uprave v Sloveniji začela
leta 1997. V Združenih državah pa se pravzaprav nenehno trudimo,
da bi izboljšali javno upravo. Morda se iz naših izkušenj lahko
naučite kaj koristnega, zlasti iz težav in izzivov, za katere smo
porabili veliko časa.

Poročilo Nacionalne akademije za javno upravo kot organizacije
neodvisnih znanstvenikov iz leta 1998, je pokazalo, da je podpora
zakonu med upravnimi delavci na višji in srednji ravni, v agencijah,
Uradu za državno upravo in v Kongresu zelo medla. Avtorji
poročila opozarjajo, da bi bil zakon lahko uspešen izključno v
primeru močne politične promocije, entuziastičnega vodenja in
podpore upravnih delavcev na višji ravni.

V zadnjih desetletjih postaja upravna reforma v Združenih državah
neke vrste politična obsedenost, ki jo zagovarjajo tako liberalni
kot tudi konservativni politični veljaki. Oboji si želijo doseči manj
birokratsko birokiacijo, cenejšo vlado in javne programe, ki bi bili
bolj po meri državljanov. V zadnjih letih smo dosegli tri pomembne
napredke: Kongres je sprejel zakon o delu in dosežkih vlade,
vlada Billa Clintona in podpredsednika Ala Gora je skušala na
novo postaviti temelje vlade, predsednik George Bush ml. pa je
podal pobudo, da bi v vseh vladnih agencijah dosegli optimalno
poslovanje. Te pobude predstavljajo tri različne poskuse, da bi
dosegli boljše delovanje vlade, in sicer tako, da bi lahko izmerili
njene dosežke in da bi ob tem prihranili čim več denarja. Toda
rezultati pobud niso bili najbolj vzpodbudni.

V realnosti pa žal vsega tega ni bilo in danes je ameriška vlada
daleč od uspešnega izvajanja zakona. Prav gotovo so glavni
razlogi za takšno stanje tudi oslabljen finančni sistem, neustrezna
evidenca in dokumentacija, pomanjkljive notranje kontrole agencij
in pomanjkanje informacij o sprotnih stroških. Ti, med seboj
povezani dejavniki, so preprečili, da bi država prišla do pravih
ugotovitev o uspešnosti in učinkovitosti vodenja posameznih
dejavnosti. Če želi vlada z določenim zakonom državno upravo
postaviti pred vrsto zahtev, se mora tega lotiti zelo previdno in
vnaprej poiskati primerne rešitve za potencialne ovire.

Zakon o delu In dosežkih vlade je bil sprejet avgusta leta 1993.
Kot je razvidno iz uvodnih določil, je bil namen tega zakona doseči
strateško načrtovanje in merjenje uspešnosti dela zvezne vlade
Združenih držav. Podrobnejša razlaga pravi, da je cilj skrbno
načrtovanje proračunske porabe na podlagi vladne dejavnosti v
preteklih letih.

Druga ameriška pobuda za reformo iz leta 1993 z imenom
Nacionalni Izvedbeni pregled je nastala v času predsednika
Billa Clintona in podpredsednika Ala Gora. Polnih osem let si je
Gore prizadeval, da bi prenovili vlado, ki bi bila manjšega obsega,
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napredek kot pri bolj kritičnih. Kjer je šlo za spremembe v načinu
razmišljanja uslužbencev in strukture organizacije, je prišlo do
omejenega napredka. Sklep njegove analize je, da ni nikakršnih
dokazov o učinkih sistemskih sprememb na ravni administrativne
kulture.

cenejša in bolj učinkovita. Štiri teme, ki jih je strnil Paul Light, so
bile osnova projekta:
1. Zmanjšati obseg birokracije, racionalizirati procese, usmerjati
proračunsko porabo, decentralizirati kadrovsko politiko in
usposobiti kadre na ravni posameznih držav ter na lokalni
ravni.
2. Prednost je treba dati zadovoljnim uporabnikom. Enote, ki
nudijo posamezne storitve, naj med seboj po potrebi tudi
tekmujejo.
3. Zaposlene v državni upravi je potrebno spodbuditi, da dosegajo še boljše rezultate. To pomeni tudi decentralizacijo pri
odločanju in večje partnerstvo med delavci in delodajalci.
4. Nazaj k osnovnim programom; opustiti je bilo potrebno programe, ki niso dajali potrebnih rezultatov, investirati v večjo
produktivnost in prenoviti stare programe, da bi zmanjšali
stroške.

Do tretjega poskusa upravne reforme je prišlo šele v zadnjih letih.
Vsak predsednik ima nov pristop k upravni reformi. Takoj ko je
izvoljen, bo nov predsednik pozabil na vse dosežke predhodnika
in začel nekaj povsem novega. Januarja letos je predsednik George Bush ml. v okviru proračunskega predloga Kongresu predstavil
svoj program, imenovan Poslovanje uprave. Ključna lastnost
tega programa, ki je sprožil obsežne razprave, je uvedba ocenjevalnega sistema za zaposlene v upravi. Ocenjuje se 26 področij
dela, ocenjevanje pa temelji na petih sklopih: strateški management človeškega kapitala, konkurenčno iskanje zunanjih izvajalcev, boljše finančno poslovanje, širitev e-uprave in proračunski
prihranki.

V Nacionalnem izvedbenem pregledu je navedena še vrsta drugih
pobud. Naj izpostavim tri.

Začetni rezultati, ki so jih ocenjevali z barvami, pri čemer je zelena
barva pomenila dobro, rumena potrebne so izboljšave in rdeča
barva neuspešno, so skoraj vse oddelke pri ocenjevanju vseh
petih sklopov označili z rdečo barvo. Le en oddelek je bil označen
z rumeno barvo. Zato je ocenjevalna komisija napovedala, da bo
postopek vrednotenja opravljala dvakrat letno in vsakič izdala
pisno poročilo. Barve so bile uporabljene namesto ocen zato, da
bi bilo ocenjevanje razumljivo za širšo javnost.

Benchmarklng: proces kontinuirane primerjave z najboljšimi.
Organizacije se morajo nenehno primerjati in meriti uspeh lastne
dejavnosti z drugimi organizacijami po svetu, ki so boljše, ker
pridobivajo informacije na drugačen način, imajo drugačno prakso
izvajanja nalog in podobno. V okviru Nacionalnega izvedbenega
pregleda je bil ustanovljen tako imenovani Zvezni konzorcij za
benchmarking, kar je pomenilo, da so vse zvezne agencije sodelovale pri primerjavi z najboljšimi zasebnimi družbami in vladnimi
agencijami.

Druga in obenem bolj pomembna sprememba, ki jo je uvedla
Busheva administracija, je preoblikovanje zveznega proračuna.
Zvezni proračun po novem uravnava agencija in ne več 50 let
star kodeks. Odgovornost za upravljanje s proračunskimi sredstvi
so prenesli na posamezna ministrstva in oddelke znotraj
ministrstev. Vsaka od agencij mora predstaviti ključne dejavnosti
dela in obenem ovrednotiti uspešnost pri doseganju rezultatov.
Ocenjenih je bilo 126 programov: 43 jih je bilo označenih za
učinkovite, 22 za delno učinkovite, 41 za neučinkovite, v 20-ih
primerih pa programa ni bilo mogoče ovrednotiti. Dodeljevanje
proračunskih sredstev delno temelji na teh ocenah, učinkoviti
programi so dobili več denarja.

Inovacijski laboratoriji so posebne organizacije (od februarja
1998 jih je 325), ki so bile ustanovljene z namenom testiranja in
priprave prototipov novih postopkov v upravi. Uspešne postopke
bi prenašale na vse ravni zvezne vlade, v vse vladne službe.
Uvajanje partnerstva za uspešnost: posamezne vladne službe
in posamezni zunanji izvajalci so skupaj načrtovali programe. Na
ta način so prihranili mnoge stroške in prihranke prerazporejali v
financiranje drugih dejavnosti.

Obstajajo tudi dokazi, da se enote, vključene v ocenjevanje, vse
bolj odzivajo na prednostne naloge, ki jih je postavila Busheva
administracija. Večina strokovnjakov s področja upravne reforme
je do Busheve pobude precej skeptična, saj menijo, da gre
predvsem za politično strategijo in ne za strategijo reforme javne
uprave. Na podlagi izkušenj preteklih reform ne pričakujejo velikih
sprememb. Pozitivni vidiki zadnje reforme pa so po mojem mnenju
predvsem vizualni rezultati, s katerimi seznanjajo širšo javnost.

Zelo pomembno je, da takšen predlog prenove prinaša veliko
novosti, pri tem pa so še posebej pomembna partnerstva. Ocenili
so, da je prišlo do boljšega upravljanja s človeškimi viri, krčenja
vrste notranjih predpisov, izboljšanja podpornih sistemov,
zmanjševanja števila zaposlenih, reforme javnih naročil, izboljšav
v sistemu javne pomoči, povečane odgovornost do porabe
proračuna in izboljšane informacijske tehnologije.

Zanimiva je primerjava pristopa Busheve administracije s pristopom fundacije Projekt za oceno učinkov dela vlade. Projekt
sponzorira Maxwellova šola za javne zadeve na Univerzi Syracuse. Cilj projekta je ovrednotiti delovanje vlade in administracije,
njihov pristop pa je zelo analitičen.

Eden od mojih kolegov z Univerze v Chicagu, James R. Thompson, je skušal ugotoviti, v kolikšni meri je bila prenova uspešna.
Preučil je različne prednostne naloge, med njimi tudi krčenje števila
zaposlenih, zmanjševanje stroškov in sisteme reform. Opravil je
obsežen pregled rezultatov, ki naj bi bili dosežki prenove. Težo
smotrov Nacionalnega izvedbenega pregleda je ovrednotil v treh
kategorijah: prvega, drugega in tretjega reda.

Sprva so ocenjevali delo vsakega oddelka posebej in oceno razdelili na pet področij: upravljanje financ, informacijska tehnologija,
upravljanje s človeškimi viri, orientiranost k rezultatom, iskanje
potencialov. Ocene temeljijo na 22-ih kriterijih, ki so jih izbrali med
vrednotenjem dela. Izvajalci projekta so poročali, da so se prav
vse agencije razen ene odzvale na raziskavo. Rezultate analize
so strnili v tri točke:

Smotri prvega reda so krčenje števila zaposlenih, zmanjševanje
upravnih stroškov, reforma upravnih sistemov. V drugi red je uvrstil
decentralizacijo pooblastil vlade, vzpodbujanje vodilnih delavcev
in promocijo kulturnih sprememb v agencijah. Med smotre tretjega
je prištel izboljšanje kakovosti javnih storitev in učinkovitost dela
pri upravnih postopkih.

1. Večina agencij ne deluje tako dobro, kot bi lahko.
2. Glede na dolgo zgodovino in zahtevnost njihovega dela večina
agencij deluje dosti bolje, kot bi bilo pričakovati.

Prišel je do sklepa, da je bil pri enostavnejših ciljih dosežen večji
20

predstavljene teme, predvsem del predavanja o treh oblikah
reforme ameriške administracije, in predstavil praktične izkušnje.

3. Izvoljeni uradniki velikokrat opravljajo delo na tak način, da
pravzaprav ovirajo učinkovito delovanje agencij.

Menil je, da je za Slovenijo pomembno izhodišče, da gre med
konceptom administrativne reforme, ki jo zagovarjajo univerzitetni
profesorji in akademiki, ter med konceptom politikov za poglavitne
razlike. Politiki so ozko usmerjeni predvsem v povečevanje
učinkovitosti in uspešnosti javne uprave, akademiki pa poudarjajo
predvsem odzivnost programov in kakovost storitev. Dodal je, da
takšno razlikovanje ni naključno in je utemeljeno s pojmovanjem
delovanja javne uprave.

Raziskovalci menijo, da zvezni upravni delavci zelo dobro izpolnjujejo pogosto težavne in nerazumljive naloge agencij. Odprava teh
težav bi dolgoročno izboljšala delo znotraj posameznih oddelkov
in med agencijami.
Britanski strokovnjak Colin Talbot meni, da je Bushev pristop
podoben pristopu Ministrstva za finance v Veliki Britaniji, saj določa
cilje za dosego uspešnosti. Vendar pa se zdi, da so določila
Bushevega pristopa v nasprotju z novim javnim managementom.
Izpostaviti je potrebno predvsem zastarelost procesov, ki so
orientirani od zgoraj navzdol, prevelik poudarek je namenjen
nadzoru, s katerim skušajo zagotoviti odgovornost in poslušnost
posameznih ministrov in uradnikov. Irene Rubin, ameriška strokovnjakinja za proračun, meni, da je ocenjevanje oddelkov zgolj
izgovor za zmanjševanje pri dodelitvi proračunskih sredstev.

Skupni imenovalec vseh treh ameriških reform je pojem "performance", kar pomeni, da je glavni poudarek namenjen izvajanju
storitev. Celotno problematiko delovanja javnega sektorja v postmoderni državi so zreducirali zgolj na izvajanje. Predvsem v
Clintonovem programu je dobro vidno, da naj bi imele vse organizacije svoje izvedbene načrte in tudi poročila. V Sloveniji je
problematična predvsem slednja točka, saj je ne izvajajo dovolj
dosledno, je opozoril. Reformo po Clintonovem vzorcu je ocenil
za zelo restriktivno, vendar tudi korektno in najbolje uravnovešeno.
Program, ki mu je botroval Al Gore, je po njegovem mnenju najbolj
zanimiv od vseh programov, ki jih je predstavil dr. Lynn. Poleg
učinkovitosti in uspešnosti se ukvarja tudi z inovativno dejavnostjo
in poskrbi za institucionalno zaščito v obliki eksperimentalnih
laboratorijev. Izpostavil je tudi usmerjenost k uporabnikom in
učinkovitim storitvam. Zanimiv instrument, ki naj ga ne bi
spregledali, je t. i. skupna ocena. Ta instrument omogoča oceno
vseh ravni in s tem večje sodelovanje pri njihovem delovnem
procesu.

Prof. Talbot je še dodal, da Busheva pobuda zelo spominja na
sistem Sporazuma o državnih službah, ki velja v Veliki Britaniji. Ta
sporazum, ki pokriva delo vseh agencij in oddelkov ter določa
proračunske omejitve in cilje za dosego uspešnosti, je zelo zapleten, saj skuša centralizirati oblast z razporeditvijo proračunskih
sredstev. Talbot meni, da je resnični zmagovalec vseh reform
izvršilna veja oblasti. Parlament se je izkazal za neuspešnega pri
smotrni uporabi goste mreže informacij o dosežkih in uspešnosti
uprave. Poleg tega pridobljenih informacij niso posredovali javnosti.
Ameriške izkušnje so torej v vseh pogledih zelo podobne britanskim. Menim, da sta oba modela kljub pomanjkljivostim
uporabna, ker so za njuno izvedbo uporabljali ustrezno tehnologijo
in metode, dosežene rezultate pa je mogoče natančno opredeliti.
Zanesljivo lahko predvidimo, katera reforma bo delovala v
določenih okoliščinah. Tovrstne izkušnje so dragocene za vse
države, predvsem pa za tiste, ki se ukvarjajo z reformami.

Tretji program pa je najbolj restriktiven in je usmerjen predvsem v
izvajalno hierarhijo, ki pa zagotavlja sledenje ciljem politične elite,
je menil prof. dr. Rus. Podal je tudi skupno oceno programov z
vidika rezultatov in menil, da gre za t. i. dvorednost rezultatov, kar
pomeni, da reformo izvajamo z določenimi sredstvi, ki pa zaradi
spremenjenih pogojev pripeljejo do drugačnih rezultatov. Pogosto
se dogaja, da posameznim programom krčijo sredstva, zato se
znižuje kvaliteta storitev. Opozoril je, da so postopki prevečkrat
poenostavljeni, ob tem pa odgovorni pozabljajo na potrebe
posameznikov ter posameznih subkultur. To je eden od vidikov,
na katerega ne smemo pozabiti, da ne bi prišlo do napačnih ocen
rezultatov programov. V vseh treh primerih reform je dejansko
prišlo do povečevanja učinkovitosti, kar je najbolje razvidno iz
krčenja števila zaposlenih. Navedel je, da je bilo ob zadnji reformi
izločenih iz uprave 350.000 zaposlenih, kar je nedvomno velik
uspeh. Problematično pa je vprašanje odzivnosti programov na
potrebe državljanov, kar je izpostavil tudi predavatelj. Tipi
programov, ki so jih uvajali predsednik Clinton, podpredsednik
Gore ali predsednik Bush, ne morejo omogočiti višje kvalitete
storitev ali večje odzivnost programov. Razlog za to vidi prof. dr.
Rus v tem, da upravno reformo pripravijo in tudi vodijo isti ljudje.
Takšen koncept je zaprt tip reforme, kjer ima iniciativo politika,
posledice administracija, ocenjevanje pa si ponovno prilašča
politika.

SKLEP
Javnost se večinoma ne zanima za reforme javne uprave, pritegnejo pa jo škandali, korupcija, zgodbe o neuspehih, nesposobnost
vlade in spremembe na področju davkov. Delo na področju
upravne reforme ne temelji na željah po večji popularnosti v
javnosti. Nihče še ni postal bogat in znan, če je ustvaril bolj
učinkovito vlado. Profesor Talbot je nekoč dejal, da so javne storitve
zelo zapleteni in tesno povezani sistemi, ki jih ni mogoče voditi s
centraliziranim mehanizmom odredb in nadzora. Javne storitve
morajo biti pod stalnim skrbnim nadzorom javnosti, vpogled v
njihovo strukturo mora biti dostopen vsem. Pristna reforma
učinkovitosti in uspešnosti javnih storitev zahteva ravnovesje
med zmogljivostjo vlade in nadzorom javnosti. Dobra vlada
potrebuje kapacitete, da lahko zadovolji potrebe državljanov, kar
vodi tudi do pristne demokracije, ki jo želi vlada doseči kljub času
in naporom, ki jih je potrebno v reformo vložiti. V zadnjih treh dneh
sem imel priložnost spregovoriti z večino tistih, ki so v Sloveniji
vključeni v upravno reformo in poznam ključna vprašanja, s
katerimi se pri tem spopadajo. Želim vam veliko uspeha pri delu
nadgradnje administracije. Če boste pri tem bolj uspešni, kot smo
bili v Združenih državah Amerike, pa se bom od vas z veseljem
naučil kaj novega.

Strinjal se je s profesorjem, da je treba vzpostaviti ravnovesje
moči med vsemi aktivnimi udeleženci. Administrativna reforma
ne bi smela biti omejena le na politiko in administracijo, večji vpliv
pri odločanju bi morali imeti prav uporabniki in tudi izvajalci.
Predvsem ti dve skupini lahko najbolj konstruktivno rešujeta problem, je bil prepričan prof. dr. Rus.

Akad. prof. dr. Veljko Rus se je zahvalil profesorju dr. Lynnu za
izčrpno predavanje. Poudaril je, da so izkušnje, ki jih je predstavil
predavatelj v času, ko se slovenska javna uprava preoblikuje,
izjemno dragocene. Zelo zapleteno področje javne uprave je dr.
Lynn razložil tako dobro, da so predstave o strukturi javne uprave
mnogo bolj jasne. V nadaljevanju je povzel nekatere ključne točke

Slovenija ima določene prednosti, saj se lahko uči iz izkušenj
držav, ki so administrativne reforme že uvajale. Omenil je tudi
tradicijo družbenega upravljanja in problem svetov, saj je
prepričan, da je v predlogih za reorganizacijo in modernizacijo
javne uprave v Sloveniji vse bolj prisoten trend asimetrije moči
med izvajalci in uporabniki na eni strani ter managerji na drugi
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strani. Takšno stališče je zelo pogosto slišati povsod v Evropi.
Eden od profesorjev, ki ima središčno vlogo v skupini, ki preučuje
nove trende v javnem menedžmentu, prof. Colman, ponovno
uveljavlja družbeno politično upravljanje, je navedel. V takšnem
načinu upravljanja se javnost pojavlja kot tisti element, ki enakovredno sodeluje pri odločitvah in oblikovanju programov, je zaključil.

uporabnikov bi morala biti prednostna naloga, je poudaril, saj je to
osnova vseh sistemov. Predavatelja in vodjo je povprašal za
mnenje, kje so upravitelji, ki bi imeli možnost, znanje in podporo
na lokalni ravni, da bi lahko uspešno upravljali vrsto ustanov. Kot
primer je navedel zdravstvene domove in bolnišnice, kjer direktorji
in uprave ne sodelujejo pri upravljanju, temveč se v javnosti
pojavljata le minister in sindikat. Menil je, da so predlagane vladne
spremembe korektne, toda še vedno premajhnega obsega.

Povzetek razprave

Usoda novih upravnih reform je v rokah prihajajočih generacij,
saj se potenciali oblikujejo že v šolah ter na družboslovnih in
pravnih fakultetah. Tisti, ki bodo sposobni misliti naprej in bodo
imeli pogum ter avtoriteto, da uvedejo nove modele, lahko v
Sloveniji dosežejo napredek, je zatrdil.

Ministrska svetnica Nevenka Črešnar-Pergar, Vlada Republike Slovenije, se je zahvalila prof. dr. Rusu in prof. dr. Lynnu za
zelo uspešno predstavljene izkušnje številnih držav na področju
reformiranja države. Menila je, da je posebej pomembno spoznanje,
ki ga v slovenski družbi zelo težko sprejmemo, da reforme ni
mogoče izpeljati čez noč in da države ni mogoče spremeniti v
enem samem letu. Dodatna težava je, da ni enotnega recepta za
reformiranje države. Prepričana je bila, da vodi boljše upravljanje
k hitrejšemu razvoju države, to pa je tudi usmeritev in cilj zadnje
Drnovškove vlade in s tem vseh koalicijskih partnerjev, ki je izražen že v koalicijski pogodbi.

Mag. Cvetka Tinauer, Visoka šola za upravljanje, Novo mesto,
je uvodoma povedala, da je doživela izkušnje zasebnega sektorja
in javne uprave, saj vodi lastno podjetje in predava na Visoki šoli
za upravljanje. Nekdaj je bila direktorica ene od državnih institucij,
ki se je ukvarjala s profesionalno dejavnostjo.
Izpostavila je vprašanje vrednot sistema in se navezala na mnenje
Nevenke Črešnar-Pergar, da ni tako enostavno prenesti modela
ene države v drugo. Menila je, da je vzrok za tak pogled vrednostni
sistem, ki ga razvijejo posamezniki, skupine in ves narod. Dlje kot
so te vrednote nastajale, bolj so zakoreninjene, sem pa lahko
prištevamo tudi prepričanja in pričakovanja. V študijskem gradivu
prof. dr. Rusa je nekoč zasledila sociološko formulo, ki govori o
tem, kdaj je kakovost neke odločitve enaka nič. To naj bi bilo
takrat, ko je odločitev še tako uresničljiva, ni pa sprejemljiva, še
zlasti za tiste, ki jo bodo morali izvajati, je pojasnila. Nujno je
vključevanje tistih, ki bodo izvajali storitve, že v postopek priprave
reforme. Strinjala se je z uvedbo decentralizacije iz države na
lokalno upravo in v privatni sektor, saj je to sodoben trend.

Strategija reforme javne uprave, ki jo je vlada sprejela leta 1997,
obsega več področij, med drugim tudi notranje spremembe v
postopkih poslovanja organizacij javnega sektorja. Zakonski okvir
za boljše poslovanje ter bolj strokovno, apolitično delo javnih
uslužbencev predvideva tudi nekatere druge predloge racionalizacije. Med temi je navedla zmanjševanja števila organov v
sestavi in zmanjševanje števila državnih funkcionarjev. Sklop
predlaganih sprememb državne uprave vlada še razširja in se
tako približuje izkušnjam držav OECD. Predlogi se nanašajo
predvsem na poenostavitve in skrajševanje upravnih postopkov,
povečevanje kakovosti in učinkovitosti in uvajanje t. i. e-uprave.
Zavedajo se, da so nekatera področja še vedno pomanjkljivo
urejena. V pripravi so zahteve za boljše predpise, ki zagotavljajo
večjo varnost predvsem gospodarskim subjektom, zaradi česar
bodo tudi tuji investitorji prepričani, da bodo lažje poslovali.

V sklepu je ponovno poudarila moralne in družbene vrednote
posameznika, skupine in naroda, na katere vlada ob načrtovanju
reform ne sme pozabiti. Poleg tega pa naj ob načrtovanju reforme
vključi tudi predloge tistih, ki premorejo največ praktičnih izkušenj.

Spomnila je, da je prof. dr. Rus uvodoma izpostavil vprašanje
vključevanja civilne družbe in dodala, da tudi na tem področju
vlada pripravlja spremembe. OECD je letošnjo pomlad slovenski
vladi zaupal organizacijo mednarodne konference o izmenjavi
izkušenj na področju vključevanja civilne družbe. Konferenca je
bila namenjena državam OECD-ja ter državam jugovzhodne in
srednje Evrope.

Franc Hočevar, Inštitut za rehabilitacijo, direktor, je povedal,
da ga je k besedi vzpodbudilo mnenje Rina Simonetija, ki je podal
oceno stanja na področju menedžmenta v upravi. Menedžment
si predstavlja kot aktivnost, ki optimalno usmerja, locira in izrablja
različne vire za uresničitev poslanstva, kot ga poznamo v bolnici,
šoli ali drugje. Ključno je, da si institucija s storitvami prizadeva
čim bolje poskrbeti za uporabnika.

Pojasnila je, da je bila nekdaj sekretarka enega od družbenih
svetov in se strinjala, da je taka oblika koristna. Nasprotovala je
mnenju, da je dandanes ne vključujejo več, saj se civilna družba
lahko vključuje tudi s pomočjo strateških svetov vlade in predsednika vlade, je zaključila.

Spregovoril je tudi o regulativi, ki to dejavnost omogoča, vendar je
zasnovana tako, da že nekaj predpisov lahko prepreči učinkovit
postopek dela. Takšen način je označil z medicinskim izrazom
"regulativna paranoja", ki hromi zmožnosti. Kar je bilo dognano na
akademski ravni v Ameriki, bi lahko ustvarili tudi v Sloveniji, to pa
je izboljšana kakovost storitev. Če temu problemu ne bo posvečena nikakršna pozornost, je zaključil, bodo razmere še naprej
takšne, kot so bile doslej.

Rino Simoneti, Društvo Občanski forum, je menil, da je razprava o prenovi javne uprave zelo aktualna in za Slovenijo nujno
potrebna. Sistem klasične uprave je izčrpal svoje sposobnosti in
možnosti, kar se je pokazalo ob uvedbi univerzalne intervencije
in s tem blokade izvajalcev in uporabnikov. Država je z upravo
posegla na vsa področja javnega, kulturnega, umetniškega,
znanstvenega in drugega življenja. Izboljšanje klasičnega modela
je koristno delo, vendar bo neustrezno, če vlada ne bo začela z
osnovnimi spremembami, je bil prepričan.

Prof. dr. Laurence E. Lynn je povzel misli razpravljavcev, ki so
se nanašale večinoma na vprašanja, kako najti ravnotežje med
zmogljivostjo in nadzorom. Menil je, da je imela Slovenija nekdaj
zelo inovativen sistem družbenega upravljanja, ki bi bil lahko dober
model za doseganje ravnotežja. Kot problem je izpostavil tudi
nevarnosti, ki pretijo ob uvedbi sistema "od vrha navzdol", saj se

Dokaz neučinkovitosti je nesposobnost reševanja konfliktov, kar
državljani doživljajo vsak dan. Razpravlja se le o izvajalcih in
vladi, na uporabnike pa se pozablja. Vključitev izvajalcev in
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da se bo stanje res spremenilo. Težko je doseči, da se večina
strinja, še težje je dobiti popolno soglasje, saj vsakdo zastopa
svoje stališče. Vendar pa odgovor na to ni uveljavljanje moči z
vrha, ampak boljše obveščanje ljudi o možnostih, ki jih imajo.
Nujno pa je tudi usklajevanje predlogov in preverjanje, ali je rešitev,
za katero se odločimo, resnično sprejemljiva, usklajena z vrednotami v državi, ali zajema vse potrebe uporabnikov, izvajalcev,
menedžerjev in ministrov ter proračunskih struktur, je zaključil
svoj prispevek.

ideje in predlogi prenašajo samo enosmerno. Prav zato je izjemnega pomena upoštevanje predlogov vseh tistih, ki izvajajo in
uporabljajo storitve.
Glede na zgodovinske izkušnje Združenih držav Amerike so najpomembnejše družbene spremembe v smeri uveljavljanja človekovih pravic. Zaradi teh sprememb je morala država pokazati
veliko zmogljivosti, kar se je pokazalo že ob zagotavljanju
zdravstvene oskrbe za vse državljane. To pomeni, je nadaljeval,
da bi morali obseg tega dela javne uprave znatno povečati, da bi
lahko dosegli napredek. Potrebna je velika družbena podpora, da
bi lahko dosegli takšno povečanje obsega. V Ameriki je lokalna
raven tista, ki se zelo upira vsakim spremembam, je pojasnil.
Zato je zelo pomembno, da tako Kongres kot tudi predsednik
dosežejo podporo v celotni javni upravi. Najbolj značilni reakciji
državljanov so že davno nadeli ime NIMBY (Not in My Backyard;
Ne na mojem dvorišču). Vsakodnevni problemi in odpor na lokalni
ravni so najtežje premostljivi problemi. Ena od težav v demokraciji
je, da je ob večjem številu vključenih v razprave manj možnosti,

Akad. prof. dr. Veljko Rus se je ob koncu razprave ponovno
zahvalil prof. dr. Laurenceu E. Lynnu za predavanje in obisk v
Sloveniji in izrazil upanje, da bo profesor še kdaj spregovoril o
izkušnjah iz bogatega opusa svojega dela. Vsem zbranim pa se
je zahvalil za pozorno spremljanje in aktivno udejstvovanje v
razpravi.

Državni svet Republike Slovenije in Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije sta 9. maja 2002 pripravila predavanje o PREDNOSTIH ZGODNJE
INTERVENCIJE PRI PSIHOZAH. Predaval je dr. Philip McGuire.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je pozdravil goste in
zbranim čestital ob 9. maju, dnevu Evrope, ki je praznik vseh, ki
vidijo Evropsko skupnost kot prostor za organizirano interesno
povezovanje držav in za pozitivne integracijske procese. Opozoril
je, da se bo tega dne v Kopru začelo drugo mednarodno srečanje
z naslovom Samomor na stičiščih genov in okolja; prvo srečanje,
ki je bilo maja 2001 organizirano v državnem svetu, je položilo
temeljni kamen za nadaljnje uspešno delo svetovno priznanih
suicidologov. Na koncu pozdravnega nagovora se je zahvalil za
obisk dr. Philipu McGuireu, mu izrekel dobrodošlico in ga na kratko
predstavil.

V nadaljevanju je opozoril, da dr. Philip McGuire poleg dela na
znanstveno-raziskovainem področju, ki sega v sam svetovni
vrh tega področja v znanosti, deluje tudi na področju posodobitev
kliničnega psihiatričnega dela. Je velik zagovornik tega, da se je
potrebno psihoz lotiti že v samem začetku oziroma že pred njim,
saj je sicer lahko prepozno. Napovedal je, da bo dr. Philip McGuire
v predavanju govoril o začetni oziroma prodromalni fazi pzihoz,
ko se morda še da odpraviti marsikaj, kar se sicer razvije pri
psihotičnih osebah. Je velik optimist in zato ga je vredno poslušati.
Dr. Philip McGuire je napovedal, da bo v svojem predavanju
govoril o konceptu zgodnje intervencije pri psihozah, pri psihotičnih
obolenjih in motnjah. Poskušal bom razložiti, je dejal, zakaj je
morda zgodnja intervencija zelo dober pristop, kakšni so dokazi
za to in kako v teh primerih organizirati strokovno pomoč.

Dr. Philip McGuire je študij medicine opravil na Univerzi v Edinburgu,
kjer je diplomiral iz psihologije. Nato je kot štipendist podiplomskega
študija delal na univerzi Yale, na oddelku nevroanatomije. Po delu
na Inštitutu za psihiatrijo v Londonu je bil imenovan za izrednega
profesorja in častnega psihiatra - svetovalca v bolnišnici Maudsley.
Trenutno je direktor OASIS (Outreach and Support in South London), direktor Maudsley Voices Clinic in vodja enega od oddelkov
na Inštitutu za psihiatrijo. Njegove raziskave so osredotočene na
nevrokognitivno bazo psihoz in zgodnje intervencije v primerih
le-teh. Objavil je preko sto znanstvenih razprav, večinoma iz
izsledkov raziskav omenjenega področja.

Gre za proces, je nadaljeval, ki smo ga v Veliki Britaniji v praktičnem
pogledu obdelali v zadnjih nekaj letih. Pri tem smo se marsičesa
naučili, marsikaj pa nas je pri tem tudi presenetilo. Govoril bom
torej o lastnih izkušnjah, tako da bi se morda vi lahko izognili
nekaterim napakam, ki smo jih naredili mi. Vsekakor je pri
današnjem predavanju bistveno to, da se moje klinično delo v
primeru zgodnje intervencije pri psihozah osredotoča na nove
storitve, na nove vrste pomoči, s čimer se ukvarjam približno
zadnjih pet let.

Dr. Andrej Marušlč, direktor Inštituta za varovanje zdravja, je
najprej spregovoril nekaj besed o dr. Philipu McGuireu, ki se je že
zelo mlad pojavil med ključnimi osebami na področju raziskovanja
nevroloških osnov pri shizofreniji. Poudaril je, da vedo o njem
povedati veliko dobrega tudi njegovi mladi specializanti in
doktoranti, saj ga prikazujejo kot človeka, ki je vedno dostopen,
ki vedno prisluhne vsakemu problemu in razume svoje naslednike
v vseh plasteh njihovega življenja in dela, ne le kot raziskovalce.

Eden od načinov, kako opisati koncept zgodnje intervencije pri
psihozah, je, da zastavimo vprašanje, kakšne so tradicionalne
oblike in metode zdravljenja psihoz. V Veliki Britaniji smo do
nedavnim intervencije pri psihozah opravljali v relativno pozni fazi
razvoja bolezni. Službe, ki skrbijo za duševno zdravje bolnikov,
so čakale leta in leta, preden so se začele ukvarjati z zdravljenjem
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Ta kazalec je zelo pomemben, ker daljše ko je obdobje nezdravIjenja, težje so posledice obolenja in s tem manjše možnosti, da
bomo pozneje pri zdravljenju uspešni. V Veliki Britaniji obdobje
nezdravljenja običajno traja od enega do dveh let, v nekaterih
drugih državah pa celo do pet let. Naš cilj pri zgodnji intervenciji je
torej čas nezdravljene psihoze skrajšati na minimum.

psihoz. Delno je vzrok v tem, da so psihoze vrsta bolezni, ki se
razvijajo na zelo neočiten način. Nekako v prvih petih letih gre za
prodromalno fazo, v kateri ima bolnik zelo skrite, malo izražene
simptome, ki jih ljudje v njegovi okolici ne opazijo. Ljudje, ki zbolijo
zaradi te bolezni, osebno trpijo, vendar običajno o tem ne povedo
ne svojim kolegom ne svojim družinskim članom in okolica v
bistvu ne ve, kaj se z njimi dogaja. Službe za duševno zdravje
ponavadi ne pridejo do takšnega bolnika, dokler ne pride do krize.
Ta nastopi šele po petih, šestih letih od nastanka bolezni, ko
začnemo govoriti o prvih epizodah psihoze. Problem je torej v
tem, da se dramatični simptomi ne kažejo od samega začetka
bolezni, temveč šele pozneje v kriznih obdobjih, ko postanejo
ljudje zelo vznemirjeni, ko imajo različne nenavadne predstave,
ko njihov govor postane moten itd.

Prednost zgodnje intervencije pri psihozah je v tem, da aktivno
pristopimo k ljudem, da poskušamo ugotoviti, kdo trpi zaradi
simptomov in jih začnemo tudi bistveno prej zdraviti. Pri zgodnji
intervenciji tako ne gre za neko drugačno, novo zdravljenje (na
primer farmakološko, sociološko idr.), temveč za "timing"; gre
samo za spremembo v začetku zdravljenja. Skrajšanje časa
nezdravljene psihoze je torej eden od dokazov, ki govori v prid
zgodnji intervenciji pri psihozah. Drugi dokaz je znižanje števila
ljudi, ki jih je treba zaradi zdravljenja psihoze hospitalizirati. Če
lahko začnemo bolnika zdraviti prej, ko simptomi še niso tako
izraženi, je namreč bolezen moč obvladati in zdraviti doma. To
ima velike prednosti tako za pacienta kot tudi za zdravstvene
institucije. Namesto da gre pacient v bolnišnico, lahko ostane
doma, kjer se počuti bolj varnega in kjer ima občutek večjega
nadzora nad svojim življenjem. Obenem na ta način razbremenimo
tudi zdravstvo. V Londonu, na primer, imamo velike probleme,
kako vključiti paciente v zdravstvene institucije. 70% naših
pacientov prihaja iz krogov priseljencev in so zelo nezaupljivi do
zdravstva. Skrbi jih, kaj se bo zgodilo s podatki, ki jih bodo dali
zdravstvenim institucijam in zato niso pripravljeni vključiti se v
tradicionalne zdravstvene institucije. To je tudi eden od razlogov,
da smo v Veliki Britaniji začeli koncept zgodnje intervencije pri
psihozah. Po moji oceni je v Londonu število obolelih zaradi psihoze
desetkrat večje kot v ostalem delu Velike Britanije; razlog je veliko
številu mladih, brezposelnih in priseljencev. Koncept zgodnje
intervencije pri psihozah se je pravzaprav razvil iz nuje, ker
tradicionalno zdravstvo ni bilo več sposobno obvladati navala teh
bolnikov. Manjše število hospitaliziranih bolnikov pa je dobro tudi
za narodno gospodarstvo, saj je najdražja prav hospitalizacija
pacienta s psihozo; zgolj sprejem pacienta s psihozo v bolnišnico
stane okoli tristo, štiristo britanskih funtov.

Pri zgodnji intervenciji gre torej za to, da strokovnjake in službe
za duševno zdravje čim prej vključimo v zdravljenje bolnikov.
Glavni problem tradicionalnih služb je, da reagirajo, ne pa agirajo;
da torej čakajo, da se simptomi pojavijo, ko je pravzaprav dostikrat
že zelo pozno ali celo prepozno, da bi lahko bistveno pomagali
bolnikom, ki trpijo zaradi psihoze. V zahodni Evropi je še vedno
značilno, da se shizofrenija začne zdraviti šele v primeru krize ko nekoga pogosto proti njegovi volji pripeljejo v bolnišnico in ga
začnejo zdraviti z intramuskularnimi injekcijami. Velikokrat jim
onemogočijo gibanje ali jih celo zaprejo v zaprte oddelke v
bolnišnicah. Prvo srečanje takšnih bolnikov z bolnišnicami je torej
zelo neprijetno. Bolezni, kakršna je shizofrenija, pa so življenjske
bolezni, kar pomeni, da je treba te ljudi zdraviti do konca njihovega
življenja, in če je prva izkušnja takšnih bolnikov z zdravstveni
ustanovami negativna, potem se ne bodo želeli podrediti potrebnim
terapijam. To je seveda zelo velik problem, zato je treba pri
zgodnjem zdravljenju psihoz upoštevati tudi to, da naj bo prvo
srečanje bolnika z zdravstveno ustanovo bolj prijetno. Pri običajnih
zdravstvenih službah je pogost še en problem, in sicer, da ljudi, ki
zbolijo zaradi psihoze, pripeljejo v splošno bolnišnico in ne v
specializirano ustanovo. To pa je dostikrat lahko problem tudi za
druge bolnike, s katerimi pridejo psihotični bolniki v stik. Eden od
ciljev zgodnje intervencije je torej, da spremenimo način prvega
stika med bolnikom in zdravstveno ustanovo, kar pomeni, da se
morajo zdravstvene storitve spremeniti. Pri zdravljenja moramo
nastopati aktivno in bolj pozitivno - iti v okolje, kjer ljudje živijo in
prepoznati zgodnje znake psihoze, preden pride do krize, preden
je torej treba takšne bolnike pripeljati v bolnišnico. Da bi to lahko
dosegli, je potrebno vzpostaviti nov način dela in nove vrste
institucij v zdravstvu, kar seveda pomeni velik šok za naš sistem
zdravstva. Tam, kjer smo uspeli stvari spremeniti, smo zelo dolgo
razpravljali, ljudi v zdravstvu je bilo treba prepričati o prednostih
zgodnje intervencije pri psihozah. V razpravah je bilo treba
predstaviti in oceniti zbrane dokaze, ki govorijo spremembam v
prid. Te dokaze smo zbrali v nekaterih ustanovah z dolgoletnimi
izkušnjami na tem področju. Veliko pionirskega dela na tem področju
je opravila skupina Pata McGratha oziroma tako imenovani EPPIC
center v Melbournu v Avstraliji, kjer že deset let prakticirajo koncept
zgodnje intervencije pri psihozah. To pomeni, da imajo vsaj pet let
prednosti pred nami v Veliki Britaniji in še več pred drugimi deli
sveta.

Naslednja prednost je v tem, da je pri intervenciji v zgodnji fazi
psihoze odziv pacienta na enako zdravljenje, kot bi ga bil sicer
deležen pozneje v bolnišnici, bistveno boljši. Biologija te bolezni,
če tako rečem, je v zgodnji fazi namreč takšna, da možgani bolje
in hitreje reagirajo na zdravljenje. V primeru uporabe antipsihotičnih
zdravil se to kaže v manjši količini zdravil, ki jih potrebuje bolnik v
zgodnji fazi bolezni, ko je potreben dvomiligramski odmerek zdravil
na dan, v poznejši fazi pa šestmiligramski odmerek. Kljub temu,
da uporabljamo bistveno manj zdravil, ki so zato tudi manj invazivna, pa je učinek tega zdravljenja boljši, saj bolniki v tej fazi bolje
reagirajo na zdravljenje. To pa ne velja le za medikamentozno,
temveč tudi za vse druge oblike zdravljenja.
Naj omenim še eno prednost zgodnje intervencije: če se pri
medikamentoznem zdravljenju zgodnje psihoze pojavijo stranski
učinki, ki so sicer precej grozljivi - bolniki lahko postanejo otrdeli,
nekatere funkcije so zelo prizadete ipd., jih lahko bistveno hitreje
opazimo, ker smo blizu pacienta, poleg tega pa so stranski učinki
zaradi manjšega odmerka zdravil tudi bistveno manjši in manj
neprijetni.

Za oceno dokazov o prednostih zgodnje intervencije pri psihozah
in s tem povezanih nujnih spremembah v zdravstvu si je potrebno
najprej ogledati, kakšen je učinek uvajanja neke nove storitve,
nove službe. Treba je primerjati tisti del države, kjer je nova služba
začela delovati, z drugimi deli države oziroma s pacienti, ki živijo
tam, kjer do teh sprememb ni prišlo. V Sloveniji, na primer, bi
primerjali dve regiji, ki sta demografsko gledano zelo podobni,
tako da bi eksperimentalno novo vrsto službe ali storitve uvedli v
eni regiji in po nekaj letih primerjali učinke nove zdravstvene službe.
Če naredite to primerjavo, lahko med drugim ugotovite naslednje:
čas nezdravljene psihoze, torej obdobje od začetka psihotičnih
simptomov do prvega zdravljenja teh simptomov, je bistveno krajši.

Če zgodnja intervencija vključuje vse te prednosti, se moramo
vprašati, kako takšno obliko zdravljenja razviti v praktičnem
smislu, kako organizirati zdravstvo. V Veliki Britaniji nismo imeli
več izbire; vlada je namreč sprejela odlok, da moramo v vsej
državi vzpostaviti petdeset novih ustanov za zgodnje intervencije
pri psihozah. Seveda ni potrebno, da vlada to ukaže, saj so že
sami medicinski in družbeni dokazi za uvajanje nove storitve
oziroma službe dovolj prepričljivi. Najprej se je treba pogovoriti s
strokovnjaki v lokalni službi (lokalnimi zdravniki, službami za
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čim bolj zgodaj vključiti v proces zdravljenja, uporabljamo
multidisciplinarni pristop in poskušamo zagotoviti stalen stik med
bolnikom in službo. V Londonu smo primerjali rezultate zgodnjega
zdravljenja in standardnega zdravljenja. Ugotovili smo, da je bilo
pri standardnem zdravljenju po šestih mesecih približno 50 %
bolnikov "izgubljenih", nihče ni vedel, kje so, skupina jih ni mogla
najti itd. V primeru zgodnjega zdravljenja smo imeli dosti boljši
uspeh: 85 % bolnikov je bilo po šestih mesecih še vedno v stiku
s specializirano skupino in so prejemali zdravila. To pomeni, da je
s pozitivnim, proaktivnim pristopom lažje zadržati paciente v
procesu zdravljenja. Niso pa pomembni le kratkoročni, ampak
tudi dolgoročni učinki, ki jih je v tem hipu še težko predvideti.
Službe za zgodnje intervencije namreč obstajajo šele deset let,
zato je težko predvideti, kakšne bodo prednosti tega zdravljenja
čez dvajset, trideset let. Vendar pa obstajajo povsem novi dokazi
iz Avstralije, ki kažejo, da lahko pričakujemo zelo velike pozitivne
dolgoročne učinke. To velja za primere, ko se zdravljenje začne v
fazi prodromov, se pravi v izjemno zgodnji fazi razvoja psihoze.
Zdravniki v Avstraliji so primerjali vpliv zdravljenja z zdravili in s
psihološkim svetovanjem pacientom. Paciente so spremljali
približno dvanajst mesecev in ugotovili, da se je pri tistih, ki so bili
deležni zelo aktivnega zdravljenja v fazi prodromov, dosti redkeje
razvila prva faza psihoze. Pri psihozah sicer fazi prodromov po
nekaj letih sledijo psihotični simptomi. Po tej raziskavi sodeč je
razvoj psihoze možno preprečiti ali vsaj odložiti, če začnemo z
zdravljenjem v zelo zgodnji fazi. Do sedaj obstaja samo ena
raziskava te vrste, kar pomeni, da jih moramo še ponoviti.

duševno zdravje itd.); treba jim je dokazati, kakšne so zdravstvene, socialne, finančne idr. prednosti zgodnje intervencije, potem
pa se odločiti, kako začeti, kako se organizirati. Strokovnjake v
tradicionalnih zdravstvenih službah je potrebno pogosto
prepričevati, saj koncept zgodnje intervencije pri psihozah pomeni
precejšnje spremembe v zdravstvu. Teh sprememb pa ne predlagamo, ker tradicionalne zdravstvene službe ne delujejo ali niso
dobre, ampak zato, ker te spremembe pomenijo velike prednosti
tako za bolnika kot tudi za družbo. Seveda je največji problem
spremeniti mentaliteto neke službe ali institucije, tako da ne bo
več samo klasična bolnišnična institucija, temveč da bo služila
okolici, družbi. Ljudi, ki vodijo bolnišnične oddelke za psihotične
bolnike, je treba prepričati, da gredo v okolje in da vzpostavijo stik
z dolžinskim zdravnikom. Eden od problemov psihoz je namreč
v tem, da se številni bolniki bodisi ne zavedajo, da potrebujejo
zdravljenje, ali pa le-tega enostavno nočejo. Niso pripravljeni priti
v bolnišnico, ker je sama narava njihove bolezni takšna, da se ne
želijo vključiti v zdravstvene institucije. Zaradi tega veliko bolnikov
sploh nikoli ne bo prišlo v tradicionalne zdravstvene ustanove.
Eden od načinov, s katerim poskušamo pri zgodnji intervenciji
identificirati bolnike v zgodnji fazi psihoze, je tudi, da vzpostavimo
specializirane skupine, ki se ukvarjajo samo z njimi. Ljudi s psihozo
pretežno pregledujejo splošni psihiatri, vendar obstajajo dokazi,
da je specializacija dobra, saj izboljša zdravljenje takšnemu bolniku.
Potrebno pa je upoštevati še nekaj: ponavadi bolnik, ki je bil do, na
primer, dvajsetega leta zdrav in je potem postal psihotik, nima
dovolj informacij o svoji bolezni, izbruh psihoze pa je tudi zelo
zastrašujoča izkušnja. Prav zato poskušamo izobraziti čim več
ljudi; želimo jim dati enostavne, praktične informacije o tem, kaj so
psihoze, kaj psihoza pomeni, kako jo občutijo bolniki itd. To je zelo
dragocena informacija, tako za bolnike kot tudi za njihove
družinske člane. Tovrstno izobraževanje zahteva veliko časa.
Potrebno je predvideti daljše obdobje, da se razvije odnos med
bolnikom in zdravnikom, v katerem bolnik postane bolj sprejemljiv
za informacije.

Zdravljenje psihoz je mogoče podobno zdravljenju bolezni srca.
Ko sem začel študirati medicino, so vsakemu, ki je imel srčni
napad, svetovali, naj počiva; prevladovalo je prepričanje, da se
praktično nič ne da narediti. Sedanja doktrina pravi, da je potrebno
začeti zdravljenje pol ure po srčnem napadu in na ta način
preprečiti še hujši napad. Če vam to uspe, je poznejše zdravljenje
dosti bolj učinkovito. Prve pol ure je torej odločilnega pomena in
podobno je tudi pri psihozah. Če začnemo torej ljudi zdraviti
prepozno, naše zdravljenje ne bo imelo kakšnega bistvenega
učinka. Če pa začnemo zdraviti, preden se psihoza popolnoma
razvije, je mogoče pričakovati, da bomo proces ustavili in da
morda pri posamezniku ne bo nikoli prišlo do prave psihoze.
Doslej opravljene raziskave slednje potrjujejo.

V primeru zgodnje intervencije govorimo o službah, kjer se stična
točka prenese iz bolnišnice na bolnikov dom oziroma na ambulantno zdravljenje. Prednost tega je v tem, da pacientom ni več
treba v bolnišnico, logistično pa to pomeni dosti več dela za
zdravnika; včasih je to lahko tudi frustrirajoča izkušnja, ko zdravnik
pride na bolnikov dom, tega pa ni doma. Vendar morajo to sprejeti
kot dejstvo, da gre v tem primeru za zdravstveno motnjo, saj
pacient ni vedno pripravljen ali sposoben spoštovati dogovorjenega zmenka.

Upam, je dejal ob koncu svojega predavanje, da si sedaj lažje
predstavljate, zakaj je zgodnja intervencija pri psihozah koristna,
in zakaj bi bilo dobro oceniti možnosti takega programa v Sloveniji.
Ne gre namreč samo za zdravstvene, ampak tudi za močne
ekonomske argumente. Eden od razlogov, da nam je uspelo razviti
te službe v Veliki Britaniji, je tudi v tem, da smo prepričali lokalno
oblast o gospodarskih prednostih in učinkih. Jasno je, da je
tridesetletno bolnišnično zdravljenje izjemno drago in da je velik
javni strošek. Če je mogoče zmanjšati težavnost bolezni, je
mogoče zmanjšati tudi čas in število hospitalizacij ter količino
zdravil, s tem pa tudi zmanjšati obremenitev proračuna.

Pri identifikaciji zgodnje psihoze je najpomembnejše vključiti v ta
proces samega bolnika. V tradicionalnih okoljih, kot je London, je
to zelo težko narediti; pacient je zeio sumničav - noče vedno
govoriti z zdravnikom ali z nekom iz zdravstva, ne želi povedati,
kaj se mu dogaja, boji se, da bi o njegovem stanju povedali naprej
ipd. Zato je izjemno pomembno, da se med zdravnikom in
pacientom razvije medsebojno zaupanje; veliko lažje ga je doseči
v okolju, kjer se bolnik počuti varnejšega.
Sam način zdravljenja se pri zgodnji intervenciji ne razlikuje od
klasičnega; gre za zdravljenje z antipsihotiki, za psihološko
zdravljenje, kognitivne terapije in psihosocialne ukrepe. V bistvu
gre tudi za socialno delo, kjer mu praktično pomagamo pri opravilih,
kot je npr. plačilo najemnine, nakupovanje, organizacija življenja.
To je mogoče na prvi pogled nekaj zelo enostavnega, ampak gre
za stvari, ki so izjemno pomembne za bolnika. Specializirane
skupine so ponavadi multidisciplinarne in vključujejo strokovnjake
različnih specializacij: psihiatre, psihologe, socialne delavce,
medicinske sestre in poklicne svetovalce. Vsak od njih se v
procesu zdravljenja posveča različnim vidikom zdravljenja.

Dr. Andre| Marušlč se je zahvalil dr. McGuireu za optimistično in
na dokazljivih podatkih argumentirano predavanje. Metoda
zgodnje intervencije pri psihozah, pri kateri se k potencialnim
psihotičnim bolnikom pristopi čim prej, je po njegovem obetavna
in najbolj etična, zahteva pa precejšnjo reorganizacijo obstoječih
psihiatričnih služb.

Na vprašanje kako poteka v primeru zgodnje intervencije pri
psihozah delo na terenu, je dr. McGulre pojasnil, da gre običajno
za kombinacijo dela oziroma za sodelovanje psihiatra in splošnega
zdravnika. Po navadi splošni zdravnik prvi identificira bolezen,

V primeru zgodnjih intervencij poskušamo torej ljudi s psihozami
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Marušlč je pojasnil, da v Sloveniji upokojitev pomeni, da se oseba
ireverzibilno in ne le začasno vzame iz delovnega procesa. Dr.
McGulre je dodal, da se ni zavedal tega dodatnega vidika
omenjenega vprašanja. Menil je, da je nevarnost v tem primeru
ta, da ljudem odvzameš možnost ponovne zaposlitve, s tem pa
se zmanjša tudi uspešnost rehabilitacije, saj je delo, v splošnem,
terapevtsko. Izrazil je bojazen, da takšno zgodnje upokojevanje
lahko škodi reintegraciji bolnikov. Res je, da nekateri bolniki ne
bodo nikoli več sposobni delati, prav gotovo pa je velik delež
sposobnih za ponovno delo. To so zlasti ljudje, ki so pred boleznijo
delali na zahtevnejšem položaju.

potem se posvetuje s psihiatrom, ki opravi prvi stik z bolnikom.
Splošni zdravnik in psihiater morata v tem primeru čim tesneje
sodelovati.

V Sloveniji je obisk psihiatra na domu nelegalen, zato si veliko
obetamo od spremembe zakonodaje, ki bi obisk bolnika na domu
dovoljevala ne le splošnemu zdravniku, ampak tudi psihiatru, je
povedala naslednja razpravljalka ter prosila dr. McGuirea, če
lahko komentira stališče, da je psihoza toksična. Dr. McGulre je
odgovoril, da obstaja ideja, da je nezdravljena psihoza nevrotoksična. Ta ideja se navezuje na čas nezdravljenja psihoze; če
se obdobje pred začetkom zdravljenja preveč podaljša, potem je
lahko psihoza neozdravljiva. Nekateri menijo, da taka psihoza
poškoduje možgane in s tem kognitivne sposobnosti posameznika, zato večkrat slišimo, da je nezdravljena psihoza toksična.
Kljub temu, da je nezdravljena psihoza nevarna za posameznika
in jo je zato potrebno čim prej zdraviti, je stališče o toksičnosti
psihoz kontroverzno. Na komentar o nezakonitem obisku psihiatra
na domu pa je dejal, da ni vedel, da lahko pacienta na domu
obišče le splošni zdravnik, psihiater za ne. Velikokrat je namreč
obisk psihiatra potreben. Kaj pa narediti v primeru, če pacient
noče zapustiti doma? In kako je v primeru, če se pacient strinja
oziroma dovoli obisk psihiatra. To je v bistvu skrita praksa nekaterih
psihiatrov.

Na vprašanje, ali strokovne skupine delajo v okviru bolnišnice ali
je to ločeno, je dr. McGulre odgovoril, da so multidisciplinarne
skupine običajno povezane z bolnišnico, vendar pa delajo v okolju
samem. Naše skupine delajo v soseski, in sicer tako, da se ne
vidi že na prvi pogled, da gre za psihiatrično službo. Seveda
sodelujejo z bolnišničnimi službami; če nekdo potrebuje hospitalizacijo, to lahko tudi hitro izvedejo. Obe službi, se pravi bolnišnična
in multidisciplinarna skupina, delata v medsebojnem sodelovanju
in v povezavi.
Na naslednje vprašanje, kako zgodaj se prične odkrivanje psihiatričnih simptomov, je dr. McGulre menil, da verjetno najzgodnejše
odkrivanje poteka v srednji šoli. Medicinske sestre in psihiatri v
šolah so v stiku s mladostniki, zato tudi najprej ugotovijo, kaj se z
mladimi ljudmi dogaja oziroma zgodaj odkrijejo obolele mladostnike.
Običajno učenec ali študent, ki začenja popuščati v šoli, zbudi
njihovo pozornost. Na splošno bi lahko rekli, da zgodnje odkrivanje
poteka v poznih mladostniških letih, nekje proti osemnajstemu,
devetnajstemu letu, najzgodnješe odkrivanje pa v šestnajstem
letu starosti. Prve znake psihoze odkrijemo med šestnajstim in
dvajsetim letom; to je naša ciljna skupina. V Veliki Britaniji so to
učenci, ki zapuščajo srednjo šolo, ki bodisi začnejo delati bodisi
gredo na univerze. Zato morate biti pogosto v stiku z zdravstvenim
osebjem, ki dela v izobraževalnih institucijah, z ljudmi, ki so povezani z različnimi interesnimi skupinami, ki organizirajo izvenšolske
dejavnosti ipd. in ki zelo hitro odkrijejo bolnike v tej starostni skupini.

Ali lahko razmejimo psihološko bolezen kot bolezen, ki je pri
določenem subjektu nastala po neki naravni poti, od bolezni, ki je
rezultat dolgoletnega alkoholizma ali narkomanije? Ali je glede na
to zdravljenje bolezni, ki se je razvila po naravni poti, lažje ali težje
od tiste, ki si jo je človek sam povzročil, so bila naslednja
vprašanja. V Londonu je skoraj 100 % pacientov, ki so v fazi
zgodnjega razvoja psihoze, uživalo marihuano ali kakšne druge
nelegalne droge, je povedal dr. McGuire. Vendar pa je zelo težko
razlikovati, ali so psihiatrični simptomi posledica uporabe nedovoljenih substanc ali pa so se razvili po naravni poti. Droge niso
vedno vzrok za razvoj simptomov, če pa ljudje pretiravajo in pride
do alkoholizma oziroma odvisnosti od mamil, se simptomi psihoze
poslabšajo. Včasih je zelo težko razlikovati med obema načinoma
nastanka bolezni, zato je treba zdravila zelo previdno izbirati.

Z vprašanjem, kako pomagati, če imamo določene slutnje, in
ugotovitvijo, da se v določenih primerih bolezenski simptomi lahko
pojavijo tudi prej, se je dr. McGulre strinjal in pritrdil, da se lahko
tudi pred petnajstim letom pojavijo problemi, ki se kasneje razvijejo
v psihozo. Problem pa je specifičnost teh znakov, kajti mlajši ko je
človek, manj specifični so ti znaki. Od sto otrok, ki imajo probleme,
bo le v manjšem odstotku prišlo do psihoze. Pri najstnikih,
mladostnikih pa že obstaja večja možnost za razvoj bolezni;
približno 50 % "problematičnih" bo verjetno postalo psihotikov.
Menil je, da je smotrno povezati se s psihologi in psihiatri v osnovnih
šolah, saj bi le-ti dovolj izrazite probleme hitro ugotovili. Vendar pa
naše izkušnje kažejo, je dodal, da je predrago, če hočemo odkriti
enega otroka v osnovni šoli, ki bo kasneje postal psihotik. Za to je
potrebno sistematično pregledati ogromno otrok, odstotek tistih,
ki bi od tega imeli določene koristi, pa je zelo majhen. Stroški so
torej tisti argument, zaradi katerega se osredotočamo na starejše
mladostnike. Seveda pa problema, o katerem ste govorili, na ta
način ne rešimo.

Vprašanje, kako je v Veliki Britaniji organizirana rehabilitacija po
zdravljenju, vključevanje v družbo, morebitna zaposlitev, itd., je
dr. McGulre ocenil kot izjemno pomembno. Pri našem delu nas je
najbolj razočaralo dejstvo, da ljudje, ko prvič zbolijo za psihozo,
zelo težko ponovno najdejo zaposlitev; da bi se vrnili na delo,
moramo razviti posebne programe. Eden od problemov je v tem,
da prva faza psihoze zelo negativno vpliva na samozavest, včasih
pa tudi na sposobnost za delo, zato moramo intenzivnost in obliko
dela prilagoditi sposobnostim posameznika. Dejansko potrebujemo celovit program, namenjen poklicni rehabilitaciji. Menil je tudi,
da je to eden najtežjih vidikov zdravljenja. Čeprav se pri zgodnji
intervenciji 85 % bolnikov odziva na zdravljenje in se njihovo
stanje izboljša, pa je odstotek tistih, ki so ponovno našli delo, zelo
majhen. Ponovna integracija v družbo je najtežji del našega dela.
V Sloveniji je upokojevanje ljudi na podlagi medicinske diagnoze
precej pogosta praksa. Ali bi v Angliji lahko mlado osebo s
shizofreno motnjo poskušali čimprej upokojiti, je zanimalo dr.
Andreja Marušiča. V Veliki Britaniji bi bilo to težko izvesti, saj je
povprečna starost bolnikov dvajset let, je pojasnil dr. McGuire.
To pomeni, da je večina delala relativno kratko obdobje, običajno
gre tudi za nezahtevno in slabo plačano delo. Ne vem, kako lahko
to naredite v Sloveniji, ampak v Veliki Britaniji bi bilo to težko. Dr.

Ponovna zaposlitev je odlična rehabilitacija za psihotične bolnike.
V Italiji imajo obrtniki ali lastniki lokalov interes zaposliti te ljudi
zaradi velikih davčnih olajšav. Kako je to urejeno v Veliki Britaniji,
je bilo naslednje vprašanje, na katerega je dr. McGulre odgovoril,
da pri jih, čeprav je zamisel precej podobna, nimajo enakega
sistema. Delodajalcem, ki v okviru rehabilitacijskega programa
zaposlujejo psihotične bolnike, dajejo določene spodbude v
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pri ocenjevanju psihopatologije in je morda tudi bolj kot drugi člani
skupine odgovoren za diagnostično delo. Vendar pa so za te
vrste ocenjevanja usposobljeni vsi člani skupine; to je celo neke
vrste zakonska zahteva. V Veliki Britaniji je vsak strokovnjak v
zdravstvu odgovoren za zdravje posameznega bolnika. Kadar
pa gre za skupinski pristop, mora biti eden od članov skupine
formalno določen za odgovornega za zdravje bolnika oziroma
konkretno odgovoren za postavitev diagnoze. Diagnoza lahko
vpliva na naslednjih dvajset, trideset let življenja bolnika, zato je
bolje, da je jasno, kdo je zanjo zakonsko odgovoren.

različnih oblikah: kot del plače, ki jo prispevajo iz proračuna, lahko
so davčne olajšave ipd.

Dr. Andrej Marušič je izrazil upanje, da bo to tudi v Sloveniji čim
prej urejeno in kot direktor Inštituta za varovanje zdravja si bo za
to prizadeval.
Na vprašanja, in sicer kako je v Veliki Britaniji urejeno financiranje
multidisciplinarnih skupin, je to v pristojnosti zdravstva, sociale,
šolstva in čigava domena je torej duševno zdravje v skupnosti,
če v multidisciplinarnih skupinah delajo tudi socialni delavci itd., je
dr. McGuire odgovoril, da je britanska vlada pred približno enim
letom sprejela uredbo, s katero je začela pospeševati razvoj
služb za zgodnje zdravljenje psihoz. Petdeset takšnih centrov
oziroma služb so že vzpostavili. Del sredstev prihaja iz državnega
proračuna, večinoma pa se te vrste dejavnosti financirajo s prostovoljnimi prispevki, s prispevki karitativnih organizacij, z različnimi
štipendijami in iz podobnih skladov. Običajno takšna skupina dobi
denar zato, da najprej ugotovi, ali bo nova služba, nov center
koristil skupnosti. Ce je odgovor pozitiven, potem po ustanovitvi
takšne službe ali centra na pomoč priskoči tudi država. Ponavadi
so te službe multidisciplinarno zasnovane; vanje so vključeni
socialni delavci, psihologi, psihiatri, ljudje iz izobraževalne sfere.
Pomembno pa je angažirati tudi tuje strokovnjake.

Na vprašanje, ali imajo v Veliki Britaniji posebno zakonodajo za
psihotične bolnike oziroma, kako je to urejeno, je dr. McGuire
pojasnil, da posebne zakonodaje, ki bi veljala samo za psihotične
bolnike, ni. Imamo splošno zakonodajo za psihiatrične bolnike, je
poudaril, kjer so določene posebne pravice in posebne pravne
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni v zdravstvu, in ki
zagotavljajo, da se pacientove pravice ne kršijo. Vendar pa veljajo
iste pravice, če gre za anoreksijo, psihozo ali kako drugo psihiatrično motnjo.

Na zadnje vprašanje, kakšno je njegovo mnenje o pomenu
otrokovih zgodnjih izkušenj v družini pri nastanku psihoze, je dr.
McGuire pojasnil, da je bilo dolgo časa prisotno prepričanje, da
travmatične izkušnje otroka vplivajo na razvoj psihoz. Vendar pa
objektivni raziskovalni podatki tega ne potrjujejo. Ne moremo z
gotovostjo trditi, da bo to, kar se je dogajalo v otroštvu, v veliki
meri vplivalo na razvoj psihoze. Ljudje so menili, da je za razvoj
psihoze pomemben odnos med otroki in starši. Šlo je tezo, da naj
bi shizofrenijo povzročalo slabo starševstvo. V ZDA obstaja v
povezavi s tem oznaka "hladna mati". Sedaj kaže, da to ne drži;
tako škodljivo razmišljanje je povzročilo veliko težav. Dandanes
menimo, da izkušnje v otroštvu nimajo bistvenega vpliva na razvoj
psihoze.

Dr. Mojca Z. Dernovšek se je navezala na predhodne razpravIjalce in povzela, da morajo biti ljudje v multidisciplinarnih skupinah
tudi zelo dobri diagnostiki, česar pa v Sloveniji, tudi na področju
mladostništva, žal, ni zaslediti. Zanimalo jo je, kako poteka
diagnosticiranje v multidisciplinarnih skupinah. Dr. McGuire je
povedal, da je v Veliki Britaniji diagnostika večinoma, ne pa
izključno, v rokah psihiatra. Klinični psiholog in drugi člani multidiscipliname skupine znajo prav tako opravljati diagnostično delo.
V primeru našega centra, je dejal, je psihiater največji strokovnjak

Državni svet Republike Slovenije je 8. maja 2002 pripravil predavanje IZZIVI
GLOBALIZACIJSKIH SPREMEMB. Predavala je dr. Suzanne Catana.

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je uvodoma pozdravil
zbrane goste, še posebno dobrodošlico je namenil predavateljici
dr. Suzanni Catana in profesorici Justini Erčulj, ki je organizirala
njen obisk, nato pa predstavil predavateljico in njeno delo.

Kopru, kjer opravlja svetovalne storitve, predava in usposablja
slovenske predavatelje in menedžerje. Dr. Catana ima tudi
svetovalno podjetje, ki se ukvarja z razvojem vodenja in spodbujanjem sprememb v organizacijah, svetuje pri odločanju in
reševanju konfliktov.

Dr. Catana že 25 let dela kot vodja v visokošolskem izobraževanju.
Doktorirala je iz teorije organizacij in vodenja na Ohio State University v Združenih državah Amerike. Od leta 1993 predava na
Visoki poslovni šoli, Visoki šoli za socialne vede, Pedagoški fakulteti
in na Šoli za javno politiko in menedžment. Kot Fulbrightova
štipendistka trenutno gostuje na Visoki šoli za menedžment v

Dr. Catanova, je dejal, bo spregovorila o prehodu k demokratičnim
oblikam sodelovanja v globalni družbi, saj se tradicionalna prepričanja hierarhije in prepričanja kulturne norme spreminjajo. Ljudje
ne prenesemo več nobene oblike zatiranja, pač pa želimo živeti
varno, mirno in uspešno. To lahko dosežemo le s sodelovanjem,
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s splošnimi človeškimi vrednotami gradimo mostove med
kulturami, državami, gospodarstvi in civilno družbo. Slednja trditev
še posebej velja za državni svet, katerega volilna baza in mnoge
strokovne povezave temeljijo na civilni družbi. Za Slovenijo kot
majhno državo, ki se pripravlja na vstop v EU, predstavljajo nove
organizacijske oblike in načini vodenja nenehno spreminjajoče
se informacijske družbe še poseben izziv.

blaga, storitev in kapitala. Zato, je dejala, bi vam rada čestitala za
zadnji paket sprejete zakonodaje, s katero se vaša država odpira
za neposredne tuje investicije na področju bančništva in
zavarovalništva. Mislim, je pojasnila, da prav taka zakonodaja
omogoča večji razmah globalizacije; nekateri sicer menijo, da to
ni dobro. Obstaja in zmeraj bo obstajala napetost med suverenostjo
in željo po tem, da bi bili del širše družbe. Vse države se bodo
morale soočiti z izzivom, kako znotraj širše družbe ostati suveren.

Nekaj uvodnih besed je dodala še prof. Justina Erčulj iz Šole za
ravnatelje. Povedala je, da je ideja za to predavanje nastala ob
srečanju različnih kultur, ko so z dr. Catanovo ugotavljali, kje nas
globalizacija lahko omejuje in kje nam lahko ponuja izzive. Sama
verjame, da ponujajo globalizacijski tokovi več izzivov kot nevarnosti, saj znanja, ki jih imamo, lahko zelo uspešno prenesemo
tudi v druge države.

Eden od učinkov vedno večje globalizacije je tudi večanje obsega
državljanskih svoboščin: lažje potujemo in se gibamo; svobodneje
izbiramo in oddajamo glasove za politične stranke; od javnih
uslužbencev, predvsem od tistih, ki so zlorabljali zaupanje, ki jim
ga je podaril narod, lahko zahtevamo večjo odgovornost. Ta vrsta
politične svobode se je v Sloveniji obetala že zelo dolgo, ne
nazadnje je bila Slovenija sposobna obdržati zavest o slovenstvu.
Naslednji pomemben vidik globalizacije je porazdelitev dohodka.
V Sloveniji je vrzel med bogatimi in revnimi manjša v primerjavi z
drugimi večjimi državami. Najbolj globalizirane države imajo
pravičnejšo porazdelitev dohodka, predvsem kar se tiče socialnih
programov, politike na področju izobraževanja, vzgoje in podobno.

Dr. Suzanne Catana je na začetku svojega predavanja povedala,
da si je sama izbrala Slovenijo, ko te je prijavila za Fulbrightovo
štipendijo. Pred tem je obiskala našo državo že dvakrat. Zdela se
ji je zelo prijazna, prijetna, predvsem pa vama ter Slovenci izjemno
gostoljubni. Imela je priložnost obiskati številne osnovne, srednje
in visoke šole, kjer so nanjo s svojim načinom dela naredili velik
vtis pedagogi, ki se znajo osredotočiti na to, kar je najboljše za
njihove učence in študente.

Zelo pomemben vidik globalizacije je tudi trajnostni razvoj, na
katerega vpliva proces, ki ga oblikujete sami, je dejala. Slovenija
vodi tako politiko na področju energetike, da vključuje različne
zainteresirane stranke.

Ko je bila zaprošena, da spregovori o globalizaciji, ni vedela, ali si
tega želi ali ne. Zato je malo pobrskala po literaturi in poiskala
načine, kako bi lahko s svojega stališča govorila o globalizaciji.

V zvezi z globalizacijo je treba omeniti tudi virus HIV in bolezen
AIDS, revščino, pismenost, civilno družbo, terorizem, trgovino z
belim blagom, otroki in mamili itd. Spraševala se je, kako se z
vsem tem spopasti v luči vse večje globalizacije. V različni literaturi
večina avtorjev navaja, da je ravno izobraževanje rešitev za vsa
prej omenjena težavna področja. Menila je, da si je treba pogledati
samo mule v Afganistanu ali položaj žensk in otrok v tretjem
svetu, pa bomo razumeli, kaj ti problemi pomenijo.

Prva stvar, ki jo je odkrila, je definicija globalizacije, ki jo sama
razume kot nek abstrakten pojem, ki se uporablja tudi na napačen
način in zelo na široko. Standardna definicija globalizacije je, da je
to gosta mreža čezmejnih odnosov. Če bi bila ekonomistka in bi
želela govoriti o značilnostih globalizacije, bi omenila odprto
trgovino, neposredne tuje investicije, čezmejen pretok kapitala,
finančne izmenjave in podobno. To je t.i. finančna slika globalizacije,
ki pa predstavlja samo en vidik globalizacije. V ekonomskem svetu
se je začela globalizacija razvijati že pred davnimi časi, še v
plemenskih skupnostih, ko je človek menjaval svoje blago. Danes
ima globalizacija večje dimenzije kot včasih, predvsem gre za
odpiranje trga in izmenjavo blaga ter kapitala.

Ne glede na vlogo, ki jo imate kot majhna država ali kot predstavniki
pedagoških ali vodilnih delavcev, vsi imate pomembno vlogo pri
razreševanju globalnih problemov prek izobraževanja.
V nadaljevanju se je osredotočila na mednarodne trende izobraževanja. Izobraževanje se v mednarodnem, globaliziranem prostoru
oblikuje na podlagi osnovnih vrednot, ki izražajo tudi načine, kako
se soočati in izpolnjevati osnovne potrebe ljudi ter izboljševati
kakovost življenja. Ob osnovnih potrebah, kot so hrana, zatočišče,
varnost, pripadnost in podobno, je opozorila tudi na bolj globoke
potrebe - občutek pripadnosti - in pojasnila, da otroci, ki so v
šolah agresivni do svojih sošolcev in učiteljev, nimajo izpolnjene
osnovne potrebe po pripadnosti, ljubezni, samozavesti.

Drugi vidik globalizacije se nanaša na osebne stike. Danes so
nam vsem, tudi Slovencem, dostopna potovanja v najrazličnejše
države in dežele, razvija se turizem. Poudarila je, da so vprašanja,
ki so povezana s prihajanjem turistov v državo in iz nje, z mednarodnimi telefonskimi pogovori, z načinom prestopanja oseb, blaga
in tehnologije prek meja, pomembna vprašanja.

V nadaljevanju je spregovorila o tem, kako te osnovne vrednote
zagotoviti v globaliziranem svetu. Ena od novih veščin na področju
vodenja je sposobnost, da globlje premišljamo o določeni stvari.
Zato je vse zbrane zaprosila, da za trenutek pomislijo na to, kako
se soočajo z osnovnimi vrednotami in kako jih izpolnjujejo. Če
vam je to težko, je dodala, bi predlagala, da dlje časa premišljate
o tem in si ob tem postavite še vprašanje, kaj je lahko bolj
pomembno v našem izobraževalnem sistemu kot ukvarjanje z
osnovnimi potrebami in vrednotami.

Tudi tehnologija je en vidik globalizacije, saj ima opravka z uporabniki interneta ter ponudniki internetnih storitev in varnih
strežnikov. To je kriterij, ki se je na področju globalizacije razvil
pred kratkim in je zelo pomemben za prihodnji razvoj.
S političnega stališča bi lahko globalizacijo izmerili po številu
sodelovanj v mednarodnih organizacijah, po številu misij Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov, v katerih je sodelovala
Slovenija, nadalje po številu tujih predstavništev oziroma ambasad,
ki so v Sloveniji, po številu mednarodnih konferenc, ki potekajo v
Sloveniji. Zelo zanimivo je, da je nivo globalizacije največji v majhnih
državah, kot so Slovenija, Švedska, Švica in zlasti Singapur, in
ne v velikih državah, kot so na primer Združene države Amerike.
Majhne države so tiste, ki postavljajo trende globalizacije.

Ob predstavitvi niza vrednot je povedala, da vemo, da imajo vrednote
določeno hierarhijo, ki je odvisna tudi od določenega trenutka, in
mnogokrat so si v nasprotju. Na primer, na vprašanje Jaserja
Arafata "Kako vam lahko zaupam?" izraelski premier Ariel Šaron
pravi: "Jaz vas ne spoštujem." V združbi držav, kjer ni več meja, so
vrednote bistvenega pomena. V Evropski uniji postanete državljani
in del večje celote, brez izgube svoje identitete. Svoboda izbire je
osnovna vrednota, ki se izraža po celem svetu.

Globalizacija je povezana tudi z demokratizacijo, kjer je Slovenija
vodilna država. Majhni državi njena odprtost omogoča dostop do
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Povedala je, da je bila prejšnji dan na Visoki strokovni šoli za
podjetništvo v Portorožu, kjer je predavala študentom drugega
letnika. Le-ti so pričakovali, da bo komunikacija enosmerna,
potekala pa je v obe smeri. To ne velja v ZDA, kjer je komunikacija
sklenjena. Manj je predavanj, zato pa več projektnega dela in
izkustvenega učenja. V prihodnje bo treba poučevanje in učenje
organizirati na podlagi potreb slušateljev in na podlagi tega, kako
se ti lahko najbolje naučijo.To je nujno potrebno, če želimo uresničiti
osnovne, že prej omenjene vrednote.

Opravljena je bila vrsta raziskav o vodenju in značilnostih uspešnega vodje, ki so pokazale, da je najpomembnejša vrednota občutek
za integriteto. V angleščini pomeni integriteta "naredite to, kar
rečete, da boste naredili". Če se držite tega načela, boste dobili
tudi zaupanje svojih sogovornikov in njihovo spoštovanje, poleg
tega pa bodo vaši motivi transparentni. S stališča vodenja, bodisi
v izobraževanju, v politiki ali v upravi, sta ravno integriteta in neoporečnost bistvenega pomena.
Zbrane na predavanju je zaprosila, da za trenutek pomislijo na
naslednja vprašanja: kako bi lahko te globalne vrednote uporabili
v slovenskih razredih; kako lahko poučujemo o slovenski literaturi
na način, ki upošteva te vrednote; kako lahko spremenimo sistem
izobraževanja v Sloveniji, da bo res upošteval te vrednote.

Kaj se zgodi, če imamo hierarhijo avtoritete, ki dominira nad našim
načinom razmišljanja o poslovanju, izobraževanju? Ko je prejšnji
dan v razredu povedala nekaj o upravljanju s človeškimi viri, je bil
edini odziv učencev, da so predstavili nek nasprotni argument.
Tak način komunikacije izhaja iz potrebe po vzpostavljanju
nadzora nad neko situacijo. To se dogaja zelo pogosto in
ugotavljam, je dejala, da je v slovenskih razredih to vzorec komunikacije. Učitelj predava, učenec pa odgovori oziroma nasprotuje
na en sam način, in sicer tako, da predstavi nasprotni argument.
To je popolnoma razumljivo, saj je bil to edini način komuniciranja,
ki so ga bili učenci vajeni. Argumentiranje je sicer zelo pomembna
spretnost, vendar ni nujno, da ustreza v vseh okoliščinah, še
zlasti ne v okolju učenja.

Globalni splošni trendi, ki smo jim priča, se dogajajo v različnih
organizacijah. Dejstvo je, da se iz industrijske pomikamo v
informacijsko-tehnološko dobo, ki temelji na storitveni družbi. To
je globalni trend, ki ni značilen samo za Združene države Amerike
ali Evropsko unijo, temveč se dogaja praktično po celem svetu. Iz
mehanicistično oblikovane družbe oziroma organizacij prehajamo
v bolj organsko fluidne vrste organizacij. Organizacije so družbeni
sistemi, ki jih sestavljajo ljudje. Čeprav je bilo včasih verjetno lepo
organizirati delo na čisto mehaničen način, na način, ki upošteva
samo stroje (na primer proizvodnja avtomobilov), pa smo pozabili,
da ljudje preprosto niso stvari. Zato je prišlo do drugačnega razvoja,
saj je organiziranje ljudi prav gotovo drugačno kot organiziranje
strojev, ki jih uporabljamo za proizvodnjo avtomobilov.

V novem načinu izobraževanja gre za komunikacijo na podlagi
možnosti. To pomeni, da predavatelj stopi do svojih kolegov
oziroma svojih študentov in jih povabi, da povedo svoje mnenje in
delijo svoje izkušnje.To tudi pomeni, da učitelj ustvarja okoliščine,
v katerih vsi sodelujejo in na podlagi tega sodelovanja komunicirajo.
V takem okolju je tudi manj konfrontacije.

Vemo, da imamo tri sisteme, ki ves čas delujejo in vplivajo na
naše razumevanje pomenov, ki jih dobivamo iz sveta: sistem
čustev, kognitivni sistem in fizični oziroma telesni sistem. Statistični
podatki o vplivu emocialnega stresa v delovnem okolju dokazujejo,
da je vpliv emocialnega stresa na produktivnost izjemno velik.
Isto se dogaja v izobraževanju.

V novem svetu se vse hitreje prilagajamo, okolje je nepredvidljivo.
Ta kompleksnost in hitrost sprememb, s katerimi se soočamo,
ustvarja potrebo po vse hitrejšem prilagajanju na tisto, kar se
dogaja okoli nas. Hiter odziv je ključnega pomena.
Včasih so bile vloge in odgovornosti zelo ločene in razpršene.
Danes vemo, na podlagi naših izkušenj, ki smo jih imeli s
terorizmom, da številna vprašanja in izzivi, s katerimi se soočamo
kot ljudje in narodi, zahtevajo integracijo. Zato moramo poiskati
načine, da bomo uspeli prečkati meje med posameznimi
disciplinami.

Tradicionalno smo se osredotočali na čim več podatkov na
posameznih področjih in si ustvarili različne strukture, ki so bile
izjemno trde in toge. Na primer biologije smo se začeli učiti v
petem razredu, napredek učencev smo merili in ocenjevali glede
na število podatkov, ki so se jih naučili. Najbolj učinkoviti smo
takrat, ko smo fleksibilni. Pomembno vprašanje je, ali smo sposobni
preživeti v svetu, v katerem ne vemo, kaj bo jutri, v svetu
nesigumosti. Ali znamo na to pripraviti tudi svoje otroke?

Pogovarjala se je s predstavniki šole za inženiring na Ohio State
University, ki so se znašli v nenavadnem položaju, saj njihovih
inženirjev niso zaposlovali v podjetjih za inženiring. Zato so opravili
raziskavo, da bi ugotovili, kaj se dogaja. Rezultati so pokazali, da
so bili izobraževalni programi taki, da so proizvajali samo tehnične
inženirje, ki pa jih podjetja niso potrebovala. Podjetja so želela in
potrebovala take inženirje, ki so sposobni delati dizajn življenjskega ciklusa; ki so sposobni proizvesti izdelek, ki ga je mogoče
reciklirati; ki bi bili sposobni delati s predstavniki za trženje; ki bi bili
sposobni soočiti se s širšo skupnostjo in se pogovarjati z njenimi
predstavniki o nadaljnjem načrtovanju uničevanja odpadkov, saj
je skupnost zelo zaskrbljena, če se v njihovi okolici pojavijo
odlagališča odpadkov.

Poleg mehanicističnega načina razmišljanja smo imeli tudi zelo
rigidno strukturo avtoritete. Odločitve so se sprejemale na ravni
avtoritete, vodenje se je razumelo kot nek položaj, ki prinaša tudi
pravice vodenja. Danes je trend drugačen, saj se avtoriteta deli,
obstajajo ekipe, ki sprejemajo odločitve. To pomeni, da je
posameznik avtoriteta na svojem področju dela, kar je precej
drugače od načela, ki je nekoč veljalo: "Povejte to in to učitelju, da
bo učitelj to in to lahko povedal učencu".
V vaših razredih, podobno kot v razredih v Združenih državah
Amerike in drugod po svetu, so učitelji, ki se počutijo odgovorne
za izid učnega procesa svojih učencev. Novi trend v izobraževanju pa je, da so učitelji odgovorni za ustvarjanje okolja, v katerem
kot nosilci modrosti lahko stopijo v razred in svoje izkušnje in
znanje delijo z učenci. Učitelji in učenci danes sodelujejo in
ustvarjajo izkušnjo poučevanja in učenja. Komunikacija je bila v
preteklosti in je pogosto še vedno enosmerna. Učitelj pove
učencem, kaj naj naredijo in kako naj to naredijo, potem jih ocenijo
na osnovi tega, ali so uresničili njihova navodila. Komunikacija pa
je tudi v razredu lahko krožna, tako da je krog komunikacije
sklenjen.

Vidimo torej, da imamo vse večje težave z zagotavljanjem delavcev, ki bi se v tem novem delovnem okolju lahko ustrezno izkazali.
Novo delovno okolje namreč zahteva medpanožne ekipe, kjer
prevladuje tak odnos, v katerem bomo lahko rekli, jaz znam to in
to, kaj znaš pa ti, kaj se jaz lahko naučim od tebe. Gre za integriranje znanj, namesto posredovanja znanj za dodano vrednost.
Poleg tega potrebujemo nov način komunikacije. Argumentiranje
ima v izobraževalnem okolju omejen pome; vredno bi bilo razmisliti
o načinih oblikovanja dialoga, v katerem vsak izrazi svoje ideje,
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nato pa skupaj pogledamo, kje se naše ideje srečujejo in kako bi
dosegli najboljšo rešitev.

kaotična in da obstaja več možnosti, kot si lahko predstavljate,
za vaš izobraževalni sistem.

V izobraževalnem okolju je prav tako zelo pomembno, da prihaja
v novejšem času do prehoda od poučevanja do učenja. Upam, je
dejala, da slovenski jezik loči ta dva pojma. Pri poučevanju gre za
posredovanje znanja, pri učenju pa želimo ugotoviti, kaj se dogaja
okoli nas. Poleg tega prihaja tudi do prehoda od memoriranja do
izkustvenega učenja, opuščanja standardiziranih učnih ur in
uvajanja različnih virov, da ustvarimo module, ki so specifični za
dano okolje in čas, ter od enosmerne komunikacije na dialog. Iz
obdobja, ko smo kot medij uporabljali samo besedila, prehajamo
v multimedijsko okolje.

Sama je opazila, da je imela na naš izobraževalni sistem vpliv
avstro-ogrska monarhija. Spraševala se je, kaj se lahko mi ali
ona naučimo od Kitajcev. Zelo je pomembno, da upoštevamo vse
možne nove perspektive, pomembiio je sodelovanje med učitelji,
študenti in starši ter da znamo prečkati meje med različnimi
disciplinami in med različnimi državami.
Nenehno učenje oziroma vseživljenjsko učenje je pojem, ki ga
predlaga Evropska unija. Vsi imamo osnovno potrebo po odkrivanju
sveta okoli nas, imamo pa tudi željo po nenehnem učenju in energiji
za naše vsakodnevno življenje. Pomembno je, da lahko stvari, ki
se jih naučimo, uporabimo na mestu samem in takoj.

V preteklosti je bil učni proces skoncentriran okoli učitelja, danes
pa se vse večja pozornost namenja študentom. Ko je predavala
osnovnošolskim in srednješolskim učiteljem, jih je zaprosila, da
spremenijo svoj način obnašanja in prepustijo odgovornost za
učenje tudi učencem. Pokazalo se je, da prihaja v razredih do
prave revolucije. Do teh sprememb na področju izobraževanja
prihaja povsod po svetu. Danes prehajamo od učenja dejstev na
učenje o odnosih. Če pomislimo, da gre pri globalizaciji za gosto
mrežo medsebojnih razmerij, vidimo, da gre v veliki meri za
odnose, ki jih imamo v svoji skupnosti, na delovnem mestu, s
študenti, s šefom, s kolegi, znotraj družine.

Opozorila je, da ima naša inteligenca več plati in dodala, da so bile
opravljene študije o tem, kaj prispeva k inteligentnosti ljudi. Pri njih
imajo poseben izraz za opis osebe, ki ne more funkcionirati, si ne
zna zavezati čevljev ali se samostojno obleči, po drugi strani pa
se lahko usede h klavirju in zaigra katerokoli glasbeno mojstrovino,
če jo le enkrat sliši. Zato je definicija inteligentnosti zelo težavna.
Trditev, da se inteligenca skriva samo v osebah, ki imajo avtoriteto,
je zelo arogantna.
V nadaljevanju je ponovno svetovala zbranim, naj spodbujajo
dialog in vzpostavljajo odnose z okolico ter preučujejo sedanji
izobraževalni sistem. Prav tako naj si postavljajo najtežja vprašanja, kot so: s katerimi ovirami se soočajo; kaj je treba storiti, da bi
lahko izobraževalni sistem dvignili na še višjo raven; kakšni so
študijski programi, kakšen je proces habilitacije; kakšen je proces
pridobivanje diplome in opravljanja izpitov. Sprašujte učence,
študente, učitelje, kajti ti vam bodo lahko najbolje odgovorili na
vprašanja, je svetovala.

Prehajamo tudi iz obdobja standardov, ki so se nanašali na uspešnost študentov, na standarde, ki temeljijo na uspešnosti šol. To
pomeni, da omogočamo šolam večjo fleksibilnost, da določijo
vsebino učnih načrtov, oblikujejo različne metode poučevanja in
drugo. Če pa želimo, da do tega prehoda pride, tako na splošnem
nivoju kot v izobraževanju, moramo spremeniti tudi hierarhijo
medsebojnih odnosov. V preteklosti je bil učitelj tisti, ki je dominiral,
učenec pa je moral pokazati neke rezultate. Omenila je, da se v
njenem osebnem primeru to ni končalo ravno dobro. Ima dva
otroka in oba nista dokončala svojega šolanja prav zato, ker sta
se izobraževala v sistemu, ki ju je utesnjeval in ustvarjal okolje, v
katerem je bil učenec odvisen. Kot mladostnika sta se odločila, da
zapustita izobraževalni sistem, ki je zahteval njuno odvisnost, in
se odločila za samostojno učenje. Danes lahko rečem, da sta
oba otroka oblikovala nove odnose in novo gledanje na učenje in
ustvarjanje vertikalnih odnosov; danes so na voljo tudi alternativne
šole, kjer imata njena otroka možnost avtonomne izbire.

Zanimalo jo je, kakšna je naša zakonodaja, ki omejuje ali onemogoča sodelovanje med različnimi inštitucijami ali različnimi
državami in še, zakaj ni možen prost pretok študentov. Dejstvo
je, da globalizacija pomeni čezmejno izmenjavo. Kakšna je vaša
pravna država in kateri predpisi to onemogočajo? Kaj lahko
naredite, da se bo lahko ameriški študent, iz Ohia na primer, brez
težav vpisal na univerzo v Ljubljani in bo njegov študij priznan tudi
v Clevelandu, in obratno, je spraševala.

Po njenem je pomembna medsebojna odvisnost, ki ne pomeni, da
se odpovem svoji integriteti, pač pa pomeni, da obdržim svojo
integriteto tudi ob upoštevanju ljudi okoli sebe. Vse kar počnem,
ne počnem v izolaciji in brez upoštevanja okolice, temveč v
interakciji z njo. Prišlo je do spremembe načina razmišljanja v
skupnosti nasploh in znotraj izobraževalnega sistema. Prehod
od poučevanja na učenje zahteva, da raziščemo vse predpostavke, ki smo jih nekoč slišali - da moramo napolniti glave učencev in
da je to edina funkcija učenja. Med drugim je bila opravljena študija,
ki je pokazala, da če jaz verjamem, da vi kot študent ne boste
uspešni, potem boste dejansko neuspešni. Zato, je poudarila, so
naše predpostavke zelo pomembne in lahko bistveno spremenijo
naš način razmišljanja.

Ob koncu svojega razmišljanja in podajanja nasvetov je prisotne
povabila, da tudi sami z vprašanji, mnenji in dialogi prispevajo k
njenemu razmišljanju.
Tone Hrovat je po končanem predavanju povzel, da je predavateljica spregovorila o temi, ki ga kot šolnika zanima. Dejal je, da
je pred kratkim dal državni svet odložni veto na zakon o javnih
uslužbencih, ob katerem se je postavilo vprašanje zapostavljenosti in odgovornosti učiteljev. Ali ima večjo odgovornost
zdravnik, ki mora zdraviti, operirati bolnega človeka, ali učitelj, ki
mora učiti zdravega otroka, hkrati pa ga lahko spodbuja ali
zapostavlja, se je spraševal. Menil je, da se velikokrat pojavlja
tudi vprašanje, na kakšen način zagotoviti izobraževanju tudi
vlogo spodbujevalca samozavesti, tako pri učencih kot učiteljih,
ter na kakšen način priznati šoli suverenost. Že v bivši Jugoslaviji,
v času socializma, in tudi sedaj v novi državi, ko primerjamo
izobraževalne sisteme, smo se oziroma se sprašujemo, kateri je
bolj primeren, nemški ali anglosaksonski. Opozoril je na hiter
napredek ameriške znanosti, ki je bolj usmerjena v kapitalizem,
kjer se humanistični del postavlja bolj v ozadje. Ob zaključku je
izpostavil, na kakšen način mladini dati zgled in kako ustvariti
družbo v tretjem tisočletju, nato pa zbrane pozval k razpravi in
postavljanju vprašanj.

Spomnila se je na novinarje Dela, ki so jo spraševali, kaj naj Slovenija kot majhna država s samo dvema milijonoma prebivalcev
naredi. Mislim, da imate priložnost, da ste nekakšna gonilna sila
sprememb, da lahko to naredimo z inovacijami, novimi idejami,
odkritji in skozi nove perspektive. Po drugi strani si lahko dovolite
tudi to, da postanete predmet krize, v kateri bodo spremembe
nastopile zaradi pritiskov od zunaj.
Ko govorimo o novem okolju, je zelo pomemben razvojni pristop,
v katerem si lahko predstavljamo, koliko je različnih možnosti. Ne
pozabite, je poudarila, da je vaša prihodnost negotova, neznana,
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gospodarsko zaostale dele sveta, prav tako pa ni perspektiven
za družbo, v kateri živimo, je zaključil.

Jože Zakonjšek, Združenje seniorjev Slovenije, se je predavateljici najprej zahvalil za njen poznavalski, pa tudi provokativen
nastop in dodal, da je v njem zajela vse aspekte procesa globalizacije in potrebnih sprememb. Po njegovem spremljajo proces
globalizacije globoke spremembe v političnem, ekonomskem in
socialnem sistemu, prav tako pa tudi v strukturi delovanja teh
sistemov. Po njegovih ocenah je dr. Catana zelo nazorno in
vsestransko prikazala problematiko in utemeljila potrebe po
spremembah. Sam ne dvomi, da bo Slovenija znala spremljati te
spremembe in jih postopno uveljaviti.

Dr. Suzanne Catana je v zvezi z izvajanjem predgovornika
povedala, da imajo Američani srečo, da jim ni treba govoriti v
skladu s stališčem političnih strank, temveč lahko izražajo to, kar
v resnici mislijo. Jaz nisem politik in se mi ni treba strinjati s
politiko, ki jo vodi vlada, je poudarila. Po njenem prepričanju se
nekdo odzove na stvari, ki se dogajajo v svetu, z agresijo, ker to
izhaja iz osnovne potrebe po preživetju. To je pravzaprav odgovor
na strah pred tem, da ne bi preživeli.

Zavedam se, je dodal, da se bo proces globalizacije ne samo
pospešil, ampak tudi poglobil na osnovi novih informacijskih
tehnologij in morda še nekaterih, ki jih danes niti ne poznamo. Gre
za proces, ki je dinamičen in se mu ne moremo in ne bomo mogli
upirati. Vendar, je opozoril, glede na dogajanja in svetovne
statistične podatke se razlike med razvitim svetom, ki je v tem
dinamičnem procesu, in delom sveta, ki ga ta še ni zajel, poglabljajo
in širijo. Spraševal se je, zakaj se to dogaja in ali je za to kriv
model gospodarjenja. Menil je, da bi bilo škoda izgubiti priložnost,
ki nam jo daje ta razvoj, z vsemi težavami in problemi, in poudaril,
da bi morala globalizacija prispevati k razvoju celotnega človeštva
in ne samo majhnega in ozkega segmenta.

Ne verjamem, da so problemi, s katerimi se danes ukvarjamo v
svetu, povezani z našo lastno identiteto in vrednotami. Menila je,
da dandanašnja dogajanja po svetu zanikajo osnovno vrednoto enakopravnost. Spoštuje vse, ki se ne strinjajo s članstvom
Slovenije v Natu, ki predstavlja samo en vidik globalizacije. Če
boste znali poiskati načine, kako v svetu delovati na manj
agresiven način, potem bi bilo to čudovito, je poudarila in dodala,
da bi se tega od Slovencev - ki ste se tako obnašali v preteklosti
z nekaterimi izjemami, ko ste se morali v štiriletni vojni braniti pred
okupacijo oziroma pred kratkim za nekaj časa postaviti po robu
agresorju - z veseljem naučili.
V zvezi z odporom proti globalizaciji je zbrane spomnila na proteste
v Seattlu pred Svetovno trgovinsko organizacijo in ob tem izrazila
skrb, ki se nanaša na razumevanje dominantnega položaja
ameriškega kapitala v zahodni družbi. Vsak ima lahko takšne
občutke in takšna prepričanja. Mislim, je nadaljevala, da je naloga
ameriške vlade, da tudi take protestnike posluša, saj jih bo le tako
znala vključiti v svojo politiko, poleg tega pa bo znala poiskati tako
imenovano tretjo pot, ki nas bo popeljala mimo "min", ki smo si jih
ami nastavili v tem svetu.

Prof. dr. Viljem Merhar, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, se
je predavateljici zahvalil za opozorilo, da vstopamo v enaindvajsetem stoletju predvsem v spremembo izobraže"anja. V zvezi s
tem je menil, da moramo narediti revolucijo v izobraževanju, in
dodal, da mu je žal, da vidi na predavanju zelo malo pedagogov in
tistih, ki odločajo o izobraževanju.
V zvezi z njeno izkušnjo, ko se njeni otroci niso identificirali z
izobraževalnim sistemom in so iskali svojo pot izobraževanja, je
opozoril, da pri nas izgubimo polovico mladine, ki izpade iz sistema.
Zato bi morali, je nadaljeval, na področju izobraževanja nekaj storiti
in motivirati ta del mladine na način, kot gaje predstavila dr. Catana.

V zvezi s vprašanjem, kako razrešiti nasprotovanja in konflikte
med različnimi vrednotami oziroma kako narediti nekaj, kar je
dobro tako za bolnega kot zdravega učenca, je menila, da je v
obdobju spreminjanja našega mišljenja zelo pomembno, da znamo
poiskati rešitve za potrebe vseh. Vsi imamo osnovne vrednote in
iščemo svojo identiteto, da lahko te vrednote uresničujemo v
družbi.

Današnja globalizacija se uresničuje protislovno in ta protislovja
so se oziroma se čedalje bolj izražajo v odporih proti globalizaciji,
od Seattla do Genove in Prage, kjer je prišlo do množičnega
izbruha antiglobalizacijskih gibanj. Globalizaciji se ne moremo
izogniti, saj je to zgodovinski proces, ki se je začel z izmenjavo
med plemeni. Ko so se plemena po družbeni delitvi dela ločila, na
primer na poljedelce in živinorejce, so vzpostavili medsebojni
ekonomski odnos, ki obstaja še danes. Danes živimo v času, ko
se svet lahko globalizira zaradi razvoja komunikacijskih možnosti.
Vendar, je opozoril, zakaj odpor in zakaj se je začel odpor v
Ameriki prej kot v Evropi. Spraševal se je, ali je to posledica
izobraževalnega sistema v Ameriki ali gre pri tem za odpor proti
sistemu sodobne globalizacije sveta.

Velikokrat se lahko znajdemo v težavnem položaju. Slovenija je
bila na primer v težavnem položaju, ko se je odločala o samostojnosti, ampak z dilemami se sooča tudi sedaj: kako se odločiti
glede vstopa v Nato in hkrati obdržati svojo neodvisnost; kako se
odločiti glede pridruževanja k Evropski uniji. Kako najti rešitve, ki
ne bodo izključujoče, temveč vključujoče?
Kar vidimo na območju Bližnjega vzhoda, v spopadih med Izraelci
in Palestinci, je del iskanja identitete, kar se dogaja povsod. Če si
ogledamo konference Svetovne banke, lahko vidimo, da si ljudje
vzamejo pravico, da v medijih izrazijo svoje stališče in zahtevajo,
da se njihovo stališče sliši. V medijih govorijo o mednarodnih
težavah, na primer, zakaj se nihče ne ukvarja z lakoto v Laosu ali
z izkoriščanjem otrok v Pakistanu in podobno. Mislim, je dejala,
da je dobro, da sami ugotovimo, kaj še ni v redu in česa kot
globalna skupnost še nismo uspešno razrešili. Kot človeška vrsta
se razvijamo in pomikamo proti naši končni točki ter vedno bolj
spoznavamo napetost med različnimi vrednotami, ki jo poskušamo spremeniti v ustvarjalno napetost. Spoznavanje in spoštovanje
skupnih osnovnih vrednot, ki jih imamo ljudje, je pot k miru. Pri
vsaki agresiji, bodisi agresiji držav, v vrtcu ali v šoli, moramo
spoznati, zakaj se je to zgodilo in kakšne vrednote izhajajo iz
tega. Mislim, je zaključila, da se kot globalna skupnost moramo
še veliko naučiti in spremeniti, med drugim, kako razrešiti probleme
in napetosti, ki so bile od nekdaj prisotne in se ne bodo spremenile
same od sebe.

Globalizacijski proces se danes uresničuje na neoliberalističen
način, ki zahteva svobodno gibanje delovne sile, blaga, kapitala,
storitev itd., vendar z eno omejitvijo. Če se neoliberalizem zgleduje
po liberalizmu, potem je problem v tem, da ne odpravlja razkoraka
med razvitimi in nerazvitimi, ampak se le-ta poglablja, poleg tega
pa povzroča celo selitev inovativnih možganov od nerazvitih k
centru. V zvezi s tem je pojasnil, da se lahko "možgani" na
računalniškem področju selijo iz Indije v Nemčijo, medtem ko
nerazviti ne smejo prestopiti meja, ampak morajo ostati tam kamor se preseli kapital za sramotno nizko ceno. Danes so na
primer v ZDA zamenjali keynesianizem z reaganomiko, čeprav
je svet v deflacijski vrzeli, ki pa se v ZDA rešuje na militarističen
način. Enormno so povečali proračun na račun državnih izdatkov
za oboroževanje. Oboroževalni lobi si močno želi širitve Nata, da
bo lahko prodajal in si razširil trg. To je nehumanističen način
globalizacije, ki bi se mu morali upreti, saj ni perspektiven za
31

Strah Milan, Združenje senlorjev Slovenije, je v zvezi z globalizacijo, ki naj bi prinašala pravičnost in integriteto, dejal, da je treba
poiskati skupno vrednoto in jo opredeliti v sami ekonomiji tako, da
ne bo samo omogočala izvajanje, ampak tudi silila ljudi k izvajanju.
Na ta način bo gospodarski sistem deloval pozitivno tudi na druge
sisteme. Marsikaj lahko napišemo v ustavo in zakone, vendar pa
ostaja odprto vprašanje same izvedbe, ki ga zahteva gospodarski
sistem.

in se vprašati, ali smo zadostili temeljnim potrebam, na katerih
temelji vsaka kultura.
Leta 1995 je imela priložnost, da je vodila skupino pri Združenih
narodih, ki je sodelovala pri zagotavljanju pomoči beguncem na
meji med Afganistanom in Pakistanom. Pri svojem delu so ugotovili,
da so med različnimi plemeni velike razlike. Želeli so, da bi uspeli
združiti vse skupine beguncev in jim zagotoviti hrano, obleko,
zatočišče. Zato so se spraševali, kaj so tiste minimalne zahteve,
ki jih ljudje potrebujejo, da bodo varni. To je tudi del dialoga, ki se
sedaj dogaja med Izraelci in Palestinci.

Opozoril je, da skupna vrednota ni kapital, čeprav globalizacija
sloni na interesih nosilcev kapitala, kar pa je napaka. Ob tem je še
opozoril, da ekonomija na področju vrednot dela ni opravila svojega
dela. Skupne vrednote so samo v delu, ne glede na to, ali gre za
najbolj razvito ali .pa najbolj zaostalo državo. Vsakdo je namreč
odvisen od dela oziroma vrednot dela, saj samo delo postavlja
določene norme, ki človeka zavezujejo. Ustvarjamo samo z delom, ne pa z drugimi mehanizmi, kamor se vpletajo politika in
pravne norme. Ob koncu je še dejal, da bi morali naš način
razmišljanja spremeniti tako, da bomo zavezani k izvajanju, kajti
trajnih integracij ni brez upoštevanja norm, ki izhajajo iz vrednot
dela.

Tone Hrovat je menil, da se ob vseh vprašanjih postavlja tudi
vodilno vprašanje, in sicer, kako učiti v vrtcu, osnovni šoli, srednji
šoli, na fakulteti. To se mi zdi v današnjem globalnem svetu zelo
pomembno, je dejal, če želimo, da bomo dosegli vse cilje in ohranili
tudi enakopravnost in srečo. Poudaril je, da bi bilo treba te spodbude
nujno opredeliti in posredovati tudi politikom, posebno vladi.
Andreja Tomažln, Center šolskih In obšolskih dejavnosti,
Ljubljana, je povedala, da je v okviru sistema izobraževanja kot
ena izmed mlajših učiteljic doživela način poučevanja, kot je bil
predstavljen na predavanju. Pred petimi leti se je pridružila javnemu
zavodu, ki skrbi za izkušenjsko in vseživljenjsko učenje. Opaža,
da se tudi v Sloveniji zelo pospešeno vključuje v šolske klopi ta
način poučevanja, predvsem v osnovnošolskem izobraževanju,
manj pa v srednjem, višjem ter visokošolskem izobraževanju.

Boris Šuštaršič, državni svetnik, je dejal, da se mu je ob izvajanju
predavateljice porodila vrsta skeptičnih misli. Vse vrednote in
spremembe, ki so se dogajale in se dogajajo v času razvoja od
klasične industrijske države k informacijski državi, držijo, vendar
se mu ob tem postavlja vprašanje, ali je prav, da pristajamo, da
bodo atributi državnosti tako majhnih držav, kakor je Slovenija,
razpadli. Menil je, da je to zelo vprašljivo, kajti nekatere države,
kjer se dogajajo ti isti procesi, bodo vse te atribute ohranile in jih
celo ojačale.

Opozorila je, da imajo učitelji med izobraževanjem in tudi v času
službovanja zelo malo možnosti za osebnostno rast. Sama je že
po enem letu poučevanja ugotovila, da če ima človek osebne
vrednote dovolj trdno postavljene in se ravna po življenjskem pravilu,
ki si ga je sam postavil, učitelj sicer ne more poučevati, vendar pa
lahko pokaže učencu možnosti in poti za učenje. Zanimalo jo je,
kako je v ZDA poskrbljeno za osebnostno rast učiteljev in kako
skrbijo, da ne doživijo zlomov, kot se dogaja v Sloveniji.

S tem, ko so na določenih teritorijih posamezna ljudstva oziroma
posamezne skupine ljudi oblikovale svoje države, ki so v mednarodnih odnosih pridobile neko vrednoto, se je pravičnost - jaz
pravim temu "ad hoc" beseda - ohranjevala, ne glede na posamezne ali svetovne vojne, je poudaril. Če pa v procesu globalizacije
vse to pade, kaj pa bo tisto, kar bo ohranjevalo pravičnost, se je
spraševal.

Dr. Suzanne Catana je odgovorila, da traja v ZDA izobraževalna
reforma že kar dolgo. Na nacionalni ravni zagotavljajo zelo
intenzivne programe osebnostnega razvoja za učitelje. Prek šol,
kot je pri vas šola za ravnatelje, je dejala, zagotavljajo podiplomsko
izobraževanje. To je zelo intenzivno izobraževanje, ki temelji na
osebnostnem razvoju. Temelji na tem, kako naj učitelji najdejo pot
do sebe in ugotovijo, kdo sploh so, kajti to je edini način, da bodo
učitelji lahko pomagali študentom, da sami ugotovijo, kdo so in kje
je njihovo mesto. Zelo zanimivo je bilo, je dejala, ko je potovala po
zvezni državi Ohio in se pogovarjala z učitelji, ki so se usposabljali.
Pokazali so mi tako imenovani list papirja, kjer učitelj zapiše "to so
moji izzivi", je dejala. Na tečaju skušajo poiskati načine, kako naj
se učitelj spopade z vsemi izzivi, in ugotoviti, kaj določen učitelj
potrebuje v točno določenem trenutku in v točno določeni fazi
svojega razvoja.

Svetovni ekonomski procesi lahko v procesu globalizacije akumulacijo kapitala izredno hitro prenašajo. Zato lahko kapital tudi čez
noč "uide" in povzroči izredno težke ekonomske probleme; vemo,
kaj se je zgodilo na Češkem, ki sodi med zelo razvite evropske
države. Na koncu je še povedal, da je razviden potek globalizacije,
vendar pa smo se hkrati poslovili od stoletja, kjer so prevladovale
tehnološke rešitve, in zašli v stoletje, kjer bodo prevladovale vsaj
nekaj časa biološke rešitve.
Dr. Suzanne Catana je opozorila, da tu ni kot predstavnica Ministrstva Združenih držav Amerike za zunanje zadeve, zato lahko
govori prosto in izraža svoje mnenje. Sama je imela to srečo, da
je bila svetovalka tako v številnih podjetjih kot v ameriški javni
upravi in zato lahko reče, da pravna država pravičnosti ne zagotavlja več v zadostni meri. Danes imamo državljani možnost, da
izražamo svoje mnenje in se na ta način odzovemo na situacijo,
v kateri smo. Ko v podjetniškem okolju, pa tudi v javni upravi, vse
druge možnosti propadejo, se moramo vrniti na temeljne vrednote

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat se je ob koncu
zahvalil dr. Catanovi za izjemno zanimivo predavanje in ji zaželel
še veliko uspehov, tako v Sloveniji kot v Ameriki in po svetu.
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V prihodnjih številkah Poročevalca državnega sveta bomo med drugim objavili:

• zapis s SLOVENSKO-BRITANSKE KONFERENCE ob izidu in predstavitvi zbornika:
POLITIČNI SISTEM VELIKE BRITANIJE
Zbornik predstavlja britanski politični sistem, njegovo delovanje, politične institucije in nekatere pravne osnove britanske ureditve.
Pripravljen je v okviru britansko-slovenskega projekta, pri katerem so sodelovali Državni svet Republike Slovenije, britansko
veleposlaništvo v Ljubljani in Republiška volilna komisija. Zbornik je izdalo in založilo Visokošolsko središče v Kopru.
Na konferenci sta o britanski politiki do širitve EU in o ustavnih reformah v Veliki Britaniji predavala dr. Heather Grabbe, raziskovalna
direktorica britanskega Centra za evropsko reformo in prof. VVilliam VVallace of Saltaire, član lordske zbornice in profesor na Visoki
ekonomski šoli v Londonu.
• povzetek predavanj dr. Johana Galtunga
Svet v 21. stoletju in perspektive malih držav
Trendi in spremembe v svetu v prvi polovici 21. stoletja in njihov vpliv na razvoj držav jugovzhodne Evrope
Prof. dr. Johan Galtung je svetovno znani futurolog, humanist, razvojni teoretik, raziskovalec mirovnih vprašanj in sooblikovalec misli
sodobnega sveta. Predava na številnih univerzah in mednarodnih konferencah. Je tudi direktor Transcenda, mreže za kreativne
transformacije konfliktov in ustanovitelj Mednarodnega mirovno-raziskovalnega inštituta v Oslu.
Na prvem predavanju je dr. Galtung opozarjal na naslednjih pet trendov v svetovni politiki 21. stoletja:
- prizadevanja ZDA za nadzorom nad Evrazijo, od vzhodne Evrope do Japonske, s širitvijo Nata in varnostnega sistema Ampak,
- globalizacijo,
■ odnos med 200 državami in 2000 nacionalnimi manjšinami,
■ napetost med krščanstvom in islamom,
- konflikte v evropskem prostoru.
V svojem drugem predavanju pa je dr. Galtung pojasnil svetovna dogajanja in konflikte zadnjih dveh let ter dodal nekatera svoja
razmišljanja o nekdanji Jugoslaviji.

• povzetek predavanja prof. dr. Heinricha Neisserja
Evropska identiteta v luči širitve Evropske unije
Prof. dr. Heinrich Neisser je raziskovalec in predavatelj na Inštitutu za politične vede Univerze v Innsbrucku, posebej na študijski smeri
o politiki evropskih integracij. Na dunajski univerzi je častni profesor za politične vede. V mandatu 1994-1999 je bil drugi predsednik
avstrijskega prvega doma, bil je tudi svetovalec predsednika vlade ter minister za federalizem in reformo javne uprave.
V predavanju se je med drugim dotaknil nekaterih vprašanj, ki v razpravah o prihodnosti Evropske unije zavzemajo vse pomembnejše
mesto. Pojavljajo se nove vsebine, integracijski proces postaja težji, razprave o prihodnosti EU se intenzivirajo. Pomembne razprave
potekajo o evropski ustavi, demokraciji, regionalizmu, kulturi, vrednotah, identiteti. Reforma institucij EU in širitveni proces nas
postavljata pred velik zgodovinski izziv.

• povzetek predavanja dr. Žarka Puhovskega
HRVAŠKA NACIONALISTIČNA POLITIKA MED MEŠČANSKO OPCIJO IN VOJNIM ZLOČINOM
Dr. Žarko Puhovski je predsednik hrvaškega Helsinškega monitorja in profesor na Filozofski fakulteti v Zagrebu.
Na podlagi lastnih izkušenj je predstavil nekatere ključne vidike nacionalistične politike, ki se po njegovem mnenju ne razvija le na
Hrvaškem, ampak tudi v drugih postkomunističnih državah. Govoril je tudi o načelih in pogojih za oblikovanje nacionalizma, o sporih
in nesoglasjih v zvezi z dogodki med vojno na Hrvaškem; nekaj besed je namenil tudi sosedskim odnosom.

• povzetek predavanja Finn Kristiana Breviga
SODOBNE IN PRIHODNJE SMERNICE GOSPODARJENJA Z GOZDOVI NA NORVEŠKEM
Finn Kristian Brevig je ustanovitelj in dolgoletni direktor Gozdarskega inštituta v Oslu. Na podlagi bogatih izkušenj je predstavil
značilnosti norveškega gozdarstva ter upravljanje z gozdovi. Podrobno je pojasnil zakonodajo, ki ureja to področje, projekte za
ohranjanje in izkoriščanje gozdov ter strategijo izobraževanja na različnih področjih gospodarjenja z gozdovi.
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•

povzetek predavanja Vesne Teršelič
POLOŽAJ NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA HRVAŠKEM IN NJIHOV BOJ PROTI NESTRPNOSTI
Vesna Teršelič, direktorica Centra za mirovne študije v Zagrebu, se je osredotočila na vprašanja nestrpnosti do drugačnih, zlasti
pripadnikov nacionalnih manjšin.
Današnja situacija glede strpnosti je na Hrvaškem zelo kompleksna. Resnični problem, je menila, je med drugim notranji hrvaški
dialog; večina mora biti odgovorna za manjšino in njene pravice.

•

povzetek predavanja dr. Erharda Buska
AKTUALNA POLITIKA MEDNARODNE SKUPNOSTI V JUGOVZHODNI EVROPI
ob predstavitvi slovensko-avstrijskega projekta: AVSTRIJSKI PRAVNI SISTEM
Doktor pravnih znanosti Erhard Busek je v letošnjem letu prevzel funkcijo posebnega koordinatorja Pakta stabilnosti za JV Evropo.
Je tudi predsedujoči Inštituta za donavsko področje in srednjo Evropo. Njegovo obsežno delovno področje pa zaznamuje tudi
nekdanja funkcija avstrijskega ministra za šolstvo ter ministra za znanost in raziskovanje; bil je tudi podpredsednik avstrijske vlade.
V svojem predavanju je govoril o politiki mednarodne skupnosti do držav jugovzhodne Evrope ter o nekaterih aktualnih dogajanjih. Za
jugovzhodni prostor Evrope je kot pomembna dogajanja med dmgim omenil transformacijo iz komunističnega sistema, prilagajanje
Evropski uniji in sprejemanje evropske perspektive.
Ob tej priložnosti je bila predstavljena tudi knjiga AVSTRIJSKI PRAVNI SISTEM v slovenskem jeziku. Poudarjeno je bilo, da je
poznavanje pravnega sistema sosednje Avstrije, članice Evropske unije, velikega pomena. Knjiga ima 16 poglavij, v katerih predstavlja
med drugim pravno in politično zgodovino, ustavno ureditev, politični sistem, odnose med Avstrijo in EU; obsežen del je namenjen
obligacijskim razmerjem, kazensko pravnim odnosom, civilnemu zakoniku.

•

povzetek predavanja Bengta Lindqvista
NADZORNI MEHANIZMI ZDRUŽENIH NARODOV ZA STANDARDNA PRAVILA
ZA IZENAČEVANJE MOŽNOSTI OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI
Gospod Bengt Lindqvist je posebni poročevalec Združenih narodov za področje človekovih pravic in za področje invalidnosti. Bil je
minister v švedski vladi za socialno delo in družinsko politiko ter poslanec švedskega parlamenta.
Kot posebni poročevalec seznanja pristojne na državni ravni in nevladne organizacije z vsebino in uresničevanjem standardnih pravil.
Govoril je o ciljih mednarodnega razvoja invalidske politike, položaju invalidskega varstva v svetovnem merilu, zlasti pa o vključevanju
in enakih možnostih sodelovanja invalidov v družbi.

•

povzetke z naslednjih posvetov
Slovenske manjšine v zamejstvu
Koroški Slovenci od 1900 do 2000 - Bilanca 20. stoletja
Zbornice v zdravstvu
Predlog strateškega razvojnega programa obveznega zdravstvenega zavarovanja za obdobje 2002-2007
Protldlskrlmlnacljska politika Slovenije v luči približevanja Evropski uniji
Slovenski prostor v luči nove prostorske zakonodaje
Rešimo podnebje skupa| - KJotskl protokol kot razvojni Izziv ob vstopu v Evropsko unijo
Vloga lokalnih skupnosti v procesu decentralizacije v Sloveniji In Evropski uniji
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