
predmetov v gimnazijah. Sedaj
ponavljamo napako, ko hočemo v
srednji šoli narediti preobrat tako
rekoč čez noč, brez dodatnega
usposabljanja učiteljev; to lahko
sklepamo iz časovnega okvira, po-
danega v izhodiščih.

Sklep 5 z vprašanji: Sprašujemo,
ali vemo, kaj je tisto, kar moramo
spremeniti? Od sestavljavcev iz-
hodišč pričakujemo, da nas bodo
argumentirano prepričali o nuj-
nosti vseobsegajoče spremembe
programa gimnazij. Sprašujemo
tudi, koliko so pri pripravi preno-
vljenega predmetnika upoštevali
rezultate znanstvenih raziskav na
področju naravoslovnega izobra-
ževanja. Ali sestavljavci novosti
pozabljajo, da šola stoji in živi z
učiteljem in da bi bilo veliko bolj
smotrno najprej poskrbeti za kva-
litetno izobraženega učitelja in se
potem lotiti reforme?
prof. dr. Metka Vrtačnik,
Naravoslovnotehniška fakulteta,
Oddelek za kemijsko izobraževanje
in informatiko
prof. dr. Nataša Bukovec,
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
doc. dr. Gorazd Planinšič,
Fakulteta za matematiko in fiziko,
Oddelek za fiziko
prof. dr. Mojca Čepič, Pedagoška
fakulteta, Oddelek za fiziko in
tehniko
doc. dr. Barbara Vilhar,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za
biologijo
doc. dr. Gregor Zupančič,
Biotehniška fakulteta, Oddelek za
biologijo, vsi z Univerze v Ljubljani
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Damijan Slabe svet
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Franci Božič šport
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Ranko Novak likovni urednik
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Danilo Slivnik predsednik uprave Dela, d. d.
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Matija Vojsk član uprave za trženje

Od 9. marca je na sple-
tnih straneh ministr-
stva za šolstvo obja-
vljen dokument Izho-
dišča prenove gimna-

zijskega programa, ki ga je pripra-
vila komisija za pripravo koncep-
ta nadaljnjega razvoja gimnazij-
skega programa in umeščenosti
splošne izobrazbe v srednješolske
programe. Predlagane spremem-
be bistveno spreminjajo sedanji
koncept gimnazije. V okviru jav-
ne razprave, ki traja do konca tega
meseca, želimo avtorjem izhodišč
in javnosti predstaviti naše pri-
pombe in vprašanja o prenovi gi-
mnazije.

Uvajamo novi koncept
srednjega izobraževanja?

S problemom zanimanja za štu-
dij naravoslovno-tehničnih ved
se soočajo povsod po svetu, prav
tako se pomembnosti teh študijev
zavedajo vse vlade, tudi naša. V
svetu rešujejo problem tako, da v
šolah na vseh ravneh popularizi-
rajo naravoslovne vede. Žal pa v
izhodiščih prenove gimnazij tega
ni najti, kljub navedenim družbe-
nim ciljem, iz katerih je jasno ra-
zvidna pomembnost naravoslov-
nih predmetov. Žal je večja izbir-
nost ponujena tudi na račun dra-
stičnega zmanjšanja števila ur na-
ravoslovnih predmetov.

V naših gimnazijskih progra-
mih smo poskusili z izborom
predmetov zagotoviti mladostni-
kom kar najbolj celovito splošno
izobrazbo. S predlogom izhodišč
za nove gimnazijske programe pa
očitno odstopamo od tega temelj-
nega načela, saj uvajamo anglosa-
ški model srednjega izobraževa-
nja, ki temelji na dveh ravneh izo-
braževanja – na osnovni in višji
ravni – in ne pozna gimnazij v na-
šem pomenu besede. S tem ko bo
lahko dijak izbiral med raznimi iz-
birnimi predmeti, od tega pa bo
obvezen le en sam naravoslovni
predmet, postavljamo nekatera
področja, ki so do nedavna sodila
v koncept splošnega izobraževa-
nja, v neenakopraven položaj.

Tisti, ki se bo odločil le za en na-
ravoslovni predmet, dve leti splo-
šnega izobraževanja ne bo imel
več stika z dvema naravoslovni-
ma področjema. A kljub temu se
bo marsikdo med temi dijaki in
dijakinjami »prisiljen« vsaj for-
malno vpisati tudi na take univer-
zitetne ali visokošolske programe,
za katere je že v izhodišču potreb-
no solidno naravoslovno znanje.

Zaposlitev naših naravoslovno-
tehniških strokovnjakov in no-
strifikacija njihovih diplom po
svetu praviloma nista problema-
tični. Prav tako naši doktorji zna-
nosti nimajo težav s pridobiva-
njem štipendije za podoktorsko
usposabljanje v tujini. Ali bomo z
bolonjsko prenovo ta sloves obdr-
žali, je deloma odvisno tudi od ka-
kovostnega izobraževanje v
osnovnih in srednjih šolah. Dru-
gače se lahko zgodi, da bo naravo-
slovno-tehniški študij prva tri leta
primerljiv le še z ameriškimi ko-
lidži (beri: anglosaški model), ker
bo treba manjkajoče znanje nado-
mestiti na univerzi, študij pa bo

tako postal manj in ne bolj kako-
vosten.

Sklep 1: Predlagani novi progra-
mi srednjega izobraževanja se ni-
kakor ne morejo več imenovati gi-
mnazijski programi, saj ne bodo
več temeljili na načelu splošnosti,
pač pa na izbirnosti. Univerzitetni
programi, ki že danes ne morejo
uveljaviti omejitve vpisa, pa bodo
tako prisiljeni sprejemati še manj
naravoslovno pismene srednje-
šolce. Kaj to pomeni za te zahtev-
ne programe in posledično za na-
še gospodarstvo, pa najbrž ni tre-
ba razlagati. Kako bomo z zmanj-
šanjem števila ur naravoslovnih
predmetov popularizirali naravo-
slovje? Na osnovi kakšnih uteme-
ljitev izhodišča izvedbeno odsto-
pajo od splošno sprejetih družbe-
nih ciljev Republike Slovenije?

Ali je vse za vsakogar
sprejemljivo?

Premalo se zavedamo, da tisto,
kar je sprejemljivo za velike naro-
de z več milijoni prebivalcev, ni
nujno vedno primerno tudi za
male narode, saj morajo ti skrbno
gojiti in negovati vsak talent, da
zadostijo pritisku in potrebam vse
bolj globalnega trga.

Sklep 2: Z omejevanjem naravo-
slovja bomo znatnemu delu mla-
dostnikov onemogočili enako-
pravno vključevanje v procese de-
mokratičnega odločanja, saj o ne-
katerih problemih, pri katerih bi
bilo potrebno naravoslovno zna-
nje, ne bodo imeli dovolj splošne-
ga znanja za sprejemanje pravil-
nih odločitev. Naredili pa jim bo-

mo še dodatno škodo, ker ne bo-
mo ustrezno poskrbeli za razvoj in
utrjevanje formalnega mišljenja.

Ali nas podpisi deklaracij
zavezujejo?

V zadnjih letih povzroča v drža-
vah EU resen problem vedno
manjši vpis študentov na naravo-
slovne in tehnične discipline in
matematiko, zato je EU začela vr-
sto akcij, ki naj povečajo interes
mladih za študij teh disciplin. Te
akcije so še zlasti pomembne, če
hoče EU doseči cilje lizbonske de-
klaracije.

Slovenija je sopodpisnica liz-
bonske deklaracije, torej zaveza-
na doseganju njenih ciljev, med
katere sodi tudi ta, ki ga je med
prednostne v letih 2003 in 2004
uvrstil svet za izobraževanje
evropske komisije in terja od dr-
žav članic EU, da do leta 2010 po-
večajo skupno število diploman-
tov iz matematike, naravoslovja
in tehnike za 15 odstotkov.

Sklep 3 oz. vprašanje: Kako bo
Slovenija z omejevanjem naravo-
slovja na srednji stopnji izobraže-
vanja realizirala cilj, ki se mu je za-
vezala?

Zakaj je prav naravoslovje
žrtveno jagnje?

Reforme so postale naš vsakda-
njik. Ni nam še uspelo ovrednotiti
učinkov včerajšnje, že je pred na-
mi nova. V gospodarstvu se obi-
čajno sprejemajo odločitve na po-
dlagi analiz »cost-benefit«. Mi pa
smo konec devetdesetih letih za-

čeli reformo osnovnošolskega
izobraževanja, nekaj malega nare-
dili na področju gimnazijskega
izobraževanja in v začetku 21. sto-
letja začeli reformo univerzite-
tnih in visokošolskih programov
v skladu z načeli bolonjske preno-
ve. Sedaj pa smo se lotili še preno-
ve gimnazijskih programov, ki so
podlaga, na kateri gradimo viso-
košolsko izobraževanje. Takšno

lotevanje celovite prenove izobra-
ževalne vertikale je skrajno nelo-
gično in kaže na to, da pravzaprav
ne vemo dobro, kaj hočemo dose-
či.

Še bolj zanimiva je ugotovitev,
da se vedno, kadar se programi
»posodabljajo«, najprej zmanjša
število ur kemije, fizike in biologi-
je ali pa se vsebine teh predmetov
»integrirajo« v strokovne pred-
mete. Seveda te odločitve nikoli
niso bile strokovno utemeljene,
zato lahko sklepamo, da so bile in
so izključno politične narave.

Sklep 4 oz. vprašanje: Bi radi sa-
mo formalno in zgolj navidezno
zadostili raznim deklaracijam o
prenovi izobraževanja, ali storili
kaj res koristnega? Kakšne stro-
kovne argumente za krčenje nara-
voslovnih predmetov nam lahko
predlagatelji izhodišč ponudijo?

Ali sploh potrebujemo
globalno reformo gimnazij?

Če bi predlagatelji tokratne re-
forme natančneje pregledali učne
načrte naravoslovnih predmetov,
bi ugotovili, da ponujajo veliko
odgovorov na kritike obstoječih
gimnazijskih programov. Progra-
mi imajo modularno zgradbo, po-
nujajo jedrne vsebine in izbirne
vsebine, osnovne didaktično-me-
todične napotke za izvedbo ter ce-
lo osnovne standarde znanja. Pro-
blem pa je, da učitelji nikoli niso
bili ustrezno uvedeni v novosti.

Strinjamo se s tem, da potrebu-
jemo spremembe, saj učni načrti
niso le mrtva črka, temveč »živi
organizem«, ki se mora na eni
strani odzivati na potrebe družbe,
na drugi strani pa na razvoj strok.
Sprememba načina dela v sre-
dnjih šolah je prišla po spremem-
bi v devetletni osnovni šoli in to je
logično. Žal pa moramo opozoriti
na probleme, na katere nas opo-
zarjajo učitelji v osnovnih šolah.
Prenova devetletke je bila v glav-
nem podprta z dodatnim izobra-
ževanjem učiteljev predvsem v
prvi triadi devetletke. Tovrstnega
izobraževanja niso dobili dovolj
predmetni učitelji v zadnji triadi,
še manj pa učitelji naravoslovnih

Vedno, kadar se programi
»posodabljajo«, se najprej
zmanjša število ur kemije,
fizike in biologije ali pa se
vsebine teh predmetov
»integrirajo« v strokovne
predmete. Te odločitve niso
bile nikoli strokovno
utemeljene, zato lahko
sklepamo, da so bile in so
izključno politične narave.

Vprašanja predlagateljem izhodišč prenove gimnazijskega programa

Kako bomo z zmanjšanjem števila ur
naravoslovnih predmetov popularizirali naravoslovje?
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Bo sibirski Sezam
dovolj velik za vse?
Zorana Baković

K o je ruski predsednik Vladimir Putin v sredo končal obisk v
Pekingu, so Kitajci znova vzkliknili: »Sezam, odpri se!« Ta
njihova prošnja je seveda naslovljena na sibirsko
zakladnico nafte in plina, ki jo zdaj očitno upravlja Putin
osebno in ki je sicer v samem središču njegovih strateških

kalkulacij. Kitajska ne ve, koliko naravnega bogastva bo od njega
dobivala v prihodnjih desetletjih, je pa res, da bo vsak konkretni
rezultat številnih sporazumov, ki so jih podpisali ob tej priložnosti,
zelo vplival na politično ozračje na Daljnem vzhodu, pa tudi na
energetsko varnost Evrope.

Za zdaj se zdi, da so Putinove obljube glede gradnje plinovoda do
Kitajske trdnejše od tistih, ki zadevajo naftovode. Takoj ko so v
Pekingu objavili, da bo jim bo Gazprom do leta 2011 pošiljal po 80
milijard kubičnih metrov zemeljskega plina, je ruski predsednik
pojasnil, da bodo »pred tem vsekakor izpolnili vse svoje obveznosti, in
sicer tako do Azije kakor do Evrope«. Še vedno ni povsem jasno, od
kod bodo gradili plinovod do kitajske meje, je pa dal predsednik
Gazproma Aleksej Miller vedeti, da bo to najverjetneje
zahodnosibirsko polje Kovitka, ki je zdaj v večinski lasti britanske
družbe British Petroleum, s tem da ima ruski partner monopol na
izvoz plina.

Če bo Rusiji uspelo zadovoljiti večji del kitajskih potreb, se bo po
mnenju azijskih analitikov vsaj deloma zmanjšala napetost, ki
trenutno obremenjuje odnose med Pekingom in Tokiom, ker Kitajska
ne bo več pod tolikšnim pritiskom, da vztraja pri suverenosti nad
podmorskimi plinskimi polji v spornih vodah Vzhodnokitajskega
morja, ki jih ima Japonska za svoje ozemlje. Polja Chunxiao
(Širakaba), Duanqiao (Kusunoki) in Tianwaitian (Kaši) so kljub
nasprotovanju Pekinga razglasili za ekskluzivno japonsko
gospodarsko območje, kitajska vojska pa je tja že nekajkrat poslala
svoje vojne ladje in podmornice. Čeprav je kitajsko stališče do
suverenosti neomajno, je Japonski kljub temu predlagala skupno
črpanje plina, a je vlada v Tokiu ta predlog odločno zavrnila.

Putin je prišel v položaj, da mora ravnovesje prelagati z ene strani
na drugo, tudi ko gre za kitajsko-japonsko tekmo za rusko nafto.
Moskva je že potrdila gradnjo naftovoda iz Sibirije do pristanišča
Nahodka, ki ga je Japonska pripravljena financirati, med Putinovim
kratkim bivanjem v Pekingu pa so se tudi dogovorili, da bodo
pripravili študijo o izvedljivosti gradnje naftovoda, ki bi segal do
severne kitajske meje. Kljub velikim besedam o »strateškem
partnerstvu«, pa so do ponudbe kitajske Nacionalne naftne
korporacije (CNPC), da z velikimi naložbami postane solastnica
ruske državne družbe Rosneft, še vedno precej zadržani. V Pekingu se
je prebudilo novo upanje po izjavi predsednika Rosnefta Sergeja
Bogdančikova, da bo lahko kitajska družba kupila delnice njegovega
podjetja, ko jih bodo letos ponudili na borzi v Londonu, majhen korak
k uresničitvi kitajskega cilja pa je bil narejen tudi s tem, da so se
tokrat dogovorili o ustanoviti skupnega podjetja, ki bi na kitajskih
tleh zgradilo rafinerijo, na ruskih tleh pa iskalo nove vire nafte.

Strokovnjaki pravijo, da bo Rusija glede na znane rezerve sibirskih
polj, težko hkrati zadovoljevala potrebe Kitajske, Japonske in
evropskih držav. Edino upanje je, da bo sibirski »sezam« veliko večji,
kakor si v tem trenutku mislimo, da je.

Pisma bralcev ureja Alenka Brajnik
pisma@delo.si

Poslanki Vipavske
doline

V nedeljski oddaji vladne tele-
vizije Tistega lepega popoldneva
(ki je sicer prav dobra, pa ne vla-
dna televizija, pač pa oddaja) je
bila gostja nadobudna poslanka
Eva Irgl. Ob vprašanju, kako ka-
že njenemu študiju, je odvrnila,
da bi bilo dobro, če bi šlo bolje,
ampak zdaj pač poskuša čim bo-
lje opravljati tisto, kar trenutno
je, se pravi kot poslanka čim več
narediti zlasti za Vipavsko doli-
no, kjer je bila izvoljena. Da je ni-
smo napačno razumeli, nas je
prepričala še enkrat, ko je zatrje-
vala, da ni nujno, da bi bil človek
ravno doktor ali magister znano-
sti ali dipl. (kar koli že), da bi kaj
dobrega naredil za svoj kraj (po-
vedano v prostem povzetku).Da
ne bi dolgovezil, sprašujem časti-
vredno poslanko, če potemta-
kem narobe razumemo prvo ali-
nejo 82. člena Ustave Republike
Slovenije, ki trdi, da so poslanci
predstavniki vsega ljudstva – in
ne npr. (samo) Vipavske doline.
Naj dodam še to, da se državlja-
nom zdi že nekako umevno, če
poslanci razumno navijajo za
»svoj kraj«, toda ali je primerno,
da poslanka kaj takega »mrtvo
hladna« in brez lažne skromno-
sti pove vsemu ljudstvu v brk? Se-
veda pa ji želimo uspešno po-
slansko delo in študij (med dru-
gim tudi ustave in podobnih po-
membnih postav).
Martin Ivanič
Runkova 14, Ljubljana

Dimnikarji in zdravniki
V rubriki Pisma bralcev v Delu

22. 3. 2006 smo zasledili grobo
obsodbo podjetja SNEDIM, d. o.
o., in opravljanja dimnikarskih
storitev.

Naj povemo, da nam pri gospo-
du Tonetu Kristanu iz Tominčeve
ulice 17 v Kranju v času od 3. 12.
2004, ko imamo koncesijsko po-
godbo v Mestni občini Kranj, pri
njem še ni uspelo izvajati dimni-
karskih storitev. Ponovno smo ga
pisno obvestili o opravljanju, ne
nekih, temveč dimnikarskih stori-
tev (obvezno redno letno čišče-
nje) dne 23. 3. 2006, kot je določe-
no v Uredbi o načinu, predmetu
in pogojih izvajanja obvezne dr-
žavne gospodarske javne služ-
be … (UL RS št. 129/04) in Pravil-
niku o oskrbi malih kurilnih na-
prav, dimnih vodov in zračnikov
pri opravljanju javne službe …
(UL RS št. 128/04).

Isti dan, ko smo brali članek v
časopisu, smo dobili tudi pisno
pojasnilo gospoda Kristana, da
dimnikarskih storitev ne dovoli
opravljati.

Podjetje SNEDIM, d. o. o., je di-
mnikarsko podjetje. Večina zapo-
slenih je po poklicu dimnikarjev
(nekateri imajo naziv tudi dimni-
karski mojster) ali pa se izobražu-
jejo na Srednji gradbeni šoli Ma-
ribor – smer dimnikar.

Zavajajoč je tudi podatek o ce-
ni opravljanja storitev v znesku
čez 10.000 SIT na uro. Kako lah-
ko gospod trdi nekaj, za kar ni-
ma točnega podatka, poleg tega
pa si upa napačno informacijo

posredovati v javnost. Naša re-
žijska ura za ročno čiščenje na-
prav znaša namreč 4.350,00 SIT
z DDV (18,15 EUR), kar je več kot
pol manj, kot je navedel gospod
iz Stražišča. Našega cenika di-
mnikarskih storitev verjetno ni
nikoli videl, niti ga pri ni od nas
zahteval.

V podjetju SNEDIM, d.o.o. pri-
čakujemo opravičilo.
Snežana Jelančič,
direktorica SNEDIM, d. o. o
Jakčeva ul. 8, Ljubljana

Cerkveno premoženje
Dr. Andrej Saje, generalni taj-

nik in tiskovni predstavnik slo-
venske škofovske konference, 15.
3. 2006 piše, da ugotovitve dr.
Boga Grafenauerja in akademi-
ka prof. Stojana Pretnarja, ki sem
jih navedel v članku 2. 3. 2006 ni-
so resnične, ker ne temeljijo na
zgodovinskih dejstvih.

Tako kot dr. Saje oporeka zgo-
dovinarjema Grafenauerju in
Pretnarju, tako jaz in še mnogi
drugi oporekamo dr. V. Rajšpu
neresničnost njegovih ugotovi-
tev. Dr. Saje piše, da nakupa goz-
dov na Gorenjskem ni financira-
la država iz lastnega proračuna,
ampak je država z nakupom le
spremenila obliko cerkvenega
premoženja, kar pomeni, da je
denarna sredstva verskega skla-
da spremenila v nepremičninsko
obliko premoženja, to je v gozdo-
ve. Do te ugotovitve je prišel dr.
Vincenc Rajšp na osnovi izvirne
listine, ki nosi podpis cesarja
Franca Jožefa. Da so njegove
ugotovitve resnične, naj mi dr.

Vincenc Rajšp in dr. Andrej Saje
dokažeta:

1. da je v osnovni izvirni listini,
ki nosi podpis cesarja Franceta
Jožefa »navedena« Ljubljanska
škofija in

2. zakaj je bil vpis Pokljuških
gozdov v zemljiško knjigo napra-
vljen šele takrat, ko je dr. Korošec
le-te podaril Ljubljanski škofiji in
ne na podlagi »izvirne listine«, ki
nosi podpis cesarja Franca Jože-
fa.

To jasno kaže, da vseh 20 let, to
je od 1919 do 1939 Ljubljanska
škofija ni bila lastnica teh goz-
dov. In prav ta prenos teh gozdov
z države na Ljubljansko škofijo
(kot sem že zadnjič napisal) je
»ustavno sporen«. Prav tako je
zanimivo, kako se je Lj. škofiji
mudilo vpisati te gozdove v ze-
mljiško knjigo, na katero se sedaj
dr. Saje sklicuje rekoč: Lastnino
in lastnike ugotavljamo v skladu
s podatki iz zemljiške knjige. Lju-
bljansko škofijo oz. Cerkev bolj
zanima, da je vpisana v zemljiško
knjigo, ne glede kako je do te la-
stnine prišla. Prišla pa ni na po-
šten način. Prav tako Cerkev tudi
do druge lastnine ni vedno priha-
jala pošteno, saj so nekateri du-
hovniki ljudem na smrtni postelji
obljubljali, da bodo prišli v »nebe-
sa«, če bodo darovali svoje imetje
Cerkvi. Seveda je Cerkev s takimi
darilnimi listinami potem to pre-
moženje vknjiževala v skladu s ci-
vilnim pravom, ki je bil takrat v
veljavi, kot piše dr. Saje. Bilo naj
bi zakonito – ne pa pošteno.
Štefan Langus
Partizanska c. 18. Škofja Loka

S palico ali
paralizatorjem

V Delu je bil 17. marca 2006, v
Pismih bralcev objavljen prispe-
vek z naslovom S palico in para-
lizatorjem, v katerem je g. Dol-
gan predstavil svoje stališče, da
je treba prodajo električnih para-
lizatorjev omejiti s pogoji, kot jih
pozna zakon o orožju za puške in
pištole (ti pogoji so polnoletnost,
opravilna sposobnost, nekazno-
vanost, zanesljivost, tečaj in izpit
iz varnega rokovanja, zdravniški
pregled, upravičen razlog po
prostem preudarku, plačilo taks,
predložitev slike prosilca). Svoje
razmišljanje zaključi z mislijo, da
nasprotuje civilni posesti parali-
zatorjev v celoti in da naj bi bili ti
izključno privilegij oblasti. Med
drugim svoje stališče argumenti-
ra z dejstvom, da je že prišlo do
zlorabe električnih paralizator-
jev za kriminalne namene.

G. Dolgana razumem na ču-
stveni ravni, nikakor pa se z nje-
govim stališčem ne morem stri-
njati. Kljub hudim omejitvam pri
legalni nabavi strelnega orožja
se v Sloveniji vseeno dogajajo ka-
zniva dejanja s strelnim orožjem.
Strelja se v diskotekah, na ben-
cinskih črpalkah, avtobusnih po-
stajah, poznamo štirikratni
umor v Tekačevem in brutalen
rop s tremi mrtvimi na Gorjan-
cih. Pri nas bank ne ropajo samo
s pištolami, ampak tudi z avto-
matskimi puškami.

Kaj ta dejstva govorijo?

Tisti, ki morijo, posiljujejo, ro-
pajo, pretepajo in mučijo svoje
žrtve ter kršijo vse mogoče zako-
ne, se tudi pred kršitvami zakona
o orožju ne ustavljajo. Še tako
prohibitivni pogoji za zakonito
nabavo orožja ne dajejo nobene-
ga jamstva, da vas napadalci ne
bodo napadli z orožjem. Zakon o
orožju s pogoji za zakonito naba-
vo orožja lahko le jamči, s ka-
kšnim samoobrambnim pripo-
močkom se lahko sami branite.
Materialna vsebina zakona o
orožju tako ne more dajati odgo-
vora na vprašanje, kako krimi-
nalcem preprečiti dostop do
orožja, temveč kako se lahko za-
konito oboroži pošten državljan.

Trditev 1: marsikatera ženska
ima v žepu ali torbici solzivec.

Trditev 2: v Sloveniji je že več-
krat prišlo do kriminalne upora-
be solzivca (npr. rop trgovine).

Iz zgolj teh dveh dejstev je ne-
mogoče logično sklepati, da bi
bila omejitev prodaje solzivcev
koristna.

Tudi če v Sloveniji oblast uvede
popolno prepoved električnih
paralizatorjev, je nemogoče
vzpostaviti stanje, ko ne bo v kri-
minalnih rokah niti enega para-
lizatorja več. In kdo bo po takih
omejitvah bolj varen? Bodo bolj
varni oboroženi kriminalci ali
razorožene žrtve?

Kriminalci ne zlorabljajo orož-
ja, kriminalci zlorabljajo nemoč-
ne žrtve.
Matjaž Rus
Dunajska 85, Ljubljana

Sladkost izziva
Marjeta Šoštarič

A li še lahko pišete in objavljate? Vprašanje, ki ga novinarju
na začetku pogovora zastavi direktor podjetja, v katerem
se tudi zaradi drugačnega političnega vetra dogajajo
turbulentne spremembe, lahko človeku vzame sapo. A
takšnih vprašanj bi pravzaprav morali biti vajeni. V času,

ko se novinarji in novinarstvo postavljajo na tehtnico
uravnoteženosti, lojalnosti in pravovernosti in ko je pomembno, da
dobiš informacijo visokega državnega uradnika, če si do njega
prijazen, pri čemer se prijaznost kaže z nekritičnim, ustrežljivim
pisanjem oziroma poročanjem, je takšno vprašanje lahko tudi
samoumevno. Žal.

Zato ker naj bi bilo samoumevno za tiste na drugi strani, pri katerih
iščemo in preverjamo informacije, zlasti v državnih, oblastnih
službah, da so »prijazno« pripravljeni dati informacijo, le kadar se
njim zdi to potrebno. Pa še to strogo po lastnih pravilih igre. Kakšnih,
je zgovorno pokazalo tudi ravnanje Veterinarske uprave Slovenije,
nazadnje pri obveščanju o ptičji gripi. Z izgovorom, da so javnosti
sporočili informacijo o prvem sumu virusne okužbe pri domačih
kokoših šele pozno popoldne, ko so imeli v rokah vse potrebne
elemente za njeno oblikovanje, bi se lahko zadovoljili, če ne bi bila
sredi tistega kritičnega dne direktorica tega pomembnega državnega
organa na vprašanje, ali je v zvezi s ptičjo gripo v Sloveniji kaj novega,
brez omahovanja odgovorila, da nič. Kratko in jedrnato, najbrž brez
slabe vesti, potem ko je okrog nje zaradi jutranje novice o poginu
desetih kokoši v Hotinji vasi pri Mariboru vse vrvelo in je bila
vzpostavljena vroča telefonska linija z območnim uradom v
Mariboru. Le nekaj ur pozneje je po elektronski pošti in po državni
tiskovni agenciji »priletelo« sporočilo za javnost, ki je razkrilo, da se je
gospa v odgovoru nebodigatreba novinarki kratko malo zlagala. Pa
ni bilo prvič.

Neresnične in prikrojene »resnice«, ki naj bi javnosti pokazale
njeno delovanje in delovanje službe, ki jo vodi, v boljši luči, so prišle
na plan tudi po kakšni tiskovni konferenci. Glavni dokaz
prikrojevanja resnice pa so navsezadnje na spletnih straneh
objavljena poročila evropskih veterinarskih inšpektorjev, v katerih so
zapisane stvari drugačne, kakor jih je domači javnosti povzela na
direktorski stol posajena gospa. A zato, da je tam, kjer je, in da dela,
kakor pač dela, tudi v posrednem komuniciranju z javnostjo, ni le
njena odločitev in volja. V sistemu, kjer mora biti vse usmerjano,
dozirano po določenem redu, so bolj ali manj obmolknili še
revolucionarni kmečki sindikalisti, ki jih nič več ne motijo površnosti
in zelo počasno delo agencije za kmetijske trge pri obravnavanju
subvencijskih vlog in nakazovanju denarja. Nič jih ne motijo medli
nastopi kmetijske ministrice s še bolj medlimi odgovori na
novinarska vprašanja. Kadar se ji to zdi potrebno ali kadar se to zdi
potrebno njenemu predstavniku za odnose z javnostjo, o katerem je
težko reči, vsaj z novinarske plati, da si plačo, ki jo dobiva, sploh
zasluži. Ali pač, ker tako zelo varuje svojo ministrico pred
izpostavljanjem nebodijihtreba novinarjem, pred katerimi gospa še
vedno hudo zardeva.

Kaj od takega komuniciranja dobi informacij željna druga stran, je
poglavje zase. Še dobro, da se svet vendarle vrti tudi drugače in da je
prikrivanje informacij najslajša kost, ki nam je nehote vržena.
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