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Izhodišča, ki jih je pripravila
Komisija za pripravo koncepta
nadaljnjega razvoja gimnazijske-
ga programa in umeščenosti splo-
šne izobrazbe v srednješolske
programe pod vodstvom prof. dr.
Bojana Borstnerja, so na spletni
strani šolskega ministrstva
(www.mss.gov.si) v javni razpravi
še do petka, 31. marca. Dokument
na 25 straneh med drugim opre-
deljuje, da naj bi prenovljen gi-

mnazijski program imel jedrni in
izbirni kurikul ter del, ki ga mora
ponuditi šola. O njem so razpra-
vljali tudi ravnatelji na skupščini
Skupnosti gimnazij prejšnji teden
v Novi Gorici in menili, da doku-
ment v tej obliki ne prinaša kon-
kretnih rešitev, da bi ga bilo treba
dopolniti in javno razpravo po-
daljšati.

V omenjenem dokumentu dr.
Vilharjeva ugotavlja, da je po se-
danjem predmetniku skupni ob-
seg programa v štirih letih gimna-
zije od 4675 do 4815 ur, po preno-
vljenem programu pa od 4480 do
4900 ur. Enak obseg obveznih ur
v obeh predmetnikih imajo slo-
venščina, matematika, prvi tuji
jezik, zgodovina, filozofija, socio-
logija, psihologija, umetnost in
informatika. Manj ur pa imajo v
prenovljenem predmetniku: dru-
gi tuji jezik (75 odstotkov prej-
šnjega obsega), biologija, fizika,

kemija, geografija in športna
vzgoja pa imajo po novem le 67
odstotkov ur iz dosedanjega pred-
metnika.

Obseg obveznih ur se je zmanj-
šal za 525 ur. Naravoslovje (biolo-
gija, fizika, kemija) je prispevalo
210 ur, geografija 70 ur, drugi tuji
jezik 105 ur in športna vzgoja 140
ur. Dr. Vilharjeva pri tem ugota-
vlja, da so te ure, ki so se sprostile,
zasedle obvezne izbire vsebine, ki
jim je v starem programu name-
njenih 16 do 19 odstotkov ur, v
prenovljenem pa od 24 do 31 od-
stotkov ur.

Vsak od naravoslovnih pred-
metov ima 140 obveznih ur, kar je
le dve tretjini starih. Stari pro-
gram obsega 3920 obveznih ur, od
tega je 16,1 odstotka obveznih ur
naravoslovja. Prenovljeni pro-
gram obsega 3395 obveznih ur, od
tega je samo 12,4 odstotka ur na-
ravoslovja. Poseben problem je
tudi geografija, katere obseg se je
zmanjšal z 210 obveznih ur na
140. V učnem načrtu geografije pa
je tudi precej fizične geografije, ki
obravnava nastanek Zemlje, geo-
logijo, vreme itn. To so dejansko
naravoslovne vsebine, ki so v uč-
nem načrtu označene kot med-
predmetne povezave z biologijo,
kemijo in fiziko.

Ker izhodišča prenove gimnazij
opredeljujejo manj obveznih ur
(87 odstotkov glede na prejšnji
obseg), se je povečal relativni de-
lež tistih predmetov, ki so ohrani-
li prejšnji obseg. Tako na primer
560 ur slovenščine v sedanjem
programu zaseda 14,3 odstotka
obveznih ur, v novem pa 16,5 od-
stotka. Po novem bo vseh treh na-
ravoslovnih predmetov v obve-
znem delu skupaj manj kot slo-
venščine, ugotavlja dr. Vilharje-
va.

Leta 1964 je naravoslovje obse-
galo približno 20 odstotkov obve-
znega skupnega gimnazijskega
programa, zdaj obsega 13 odstot-
kov, po novem pa naj bi le devet
odstotkov, podoben trend pa je
tudi pri delno naravoslovnem
predmetu geografiji – to pomeni,
da pod krinko izbirnosti dijakom
odrekamo pravico do naravoslov-
ne pismenosti, še navaja dr. Vil-
harjeva.
Andreja Žibret

Po 31. marcu bo omenjena
izhodišča obravnaval kolegij
ministra, pravijo na ministrstvu
za šolstvo in šport. Pregledali
bodo pripombe in izbrali
rešitve. »Javna razprava o
prenovi gimnazije je namenjena
vsem, ki jih ta problematika
zadeva in zanima. Z javno
objavo poskušamo dobiti odziv
najširše javnosti na izhodišča, ki
jih je pripravila komisija za
prenovo gimnazije,« so povedali
na ministrstvu. »Ustanovljena je
bila tudi ožja delovna skupina za
prenovo mature kot
normalnega zaključka
gimnazije, ki jo tudi vodi dr.
Borstner. V krajšem času naj bi
pripravila izhodišča, kakšna naj
bi bila matura v prihodnje.«

Podatki kažejo, da v razvitih
evropskih državah zaradi srčno-
žilnih bolezni na 100.000 prebi-
valcev umre 244 ljudi, z manjšim
odstopanjem je podobno v Lju-
bljani, ki ima ustrezno medicinsko
pomoč najbolj pri roki, v Sloveniji
umre na 100.000 prebivalcev 315
ljudi, v celjski zdravstveni regiji pa
kar 348 ljudi. Za regijo velja tudi
podatek, da kar 40 odstotkov vseh
smrti povzročijo bolezni obtočil.
Zaradi poškodbe je vsako leto ra-
zlično število smrti, od 3 pa do 11
odstotkov, medtem ko rakave bo-
lezni na Celjskem povzročijo četr-
tino vseh smrti.

Kljub takšnim razmeram pa si je
celjska bolnišnica zadnja leta po-
stavljala cilje, ki z obsegom in re-
snostjo srčno-žilnih bolezni prebi-
valstva niso bili skladni. Znatna
sredstva je vlagala v ortopedijo in
druge medicinske specialnosti, za-
nemarjala pa naložbe v interven-
cijsko kardiologijo, ki so pri srčno-
žilnih boleznih daleč najučinkovi-
tejše. »In tako smo zdravniki naše-
ga oddelka večino delovnega časa
preživeli pri telefonih in se v mari-
borski bolnišnici ali ljubljanski
kliniki potegovali za proste poste-
lje za naše bolnike, ki so preživljali
srčni infarkt ali pa jim je ta grozil.
Pahnjeni smo bili v razmere, ki so
terjale neznansko veliko našega
osebnega angažiranja, hkrati pa
premalo medicinskega dela,« je

pojasnila Mojca Bervar, vodja no-
vega kardiološkega invazivnega
centra v celjski bolnišnici.

Strokovnjaki so bili potisnjeni v
kot, iz katerega so lahko zgolj opo-
zarjali na razsežnosti srčno-žilnih
bolezni na Celjskem, ki jih je zara-
di staranja prebivalstva čedalje
več, celjska bolnišnica pa jim z
opremo in kadri ni sledila. Pobu-
da, ki jo je dala predstojnica oddel-
ka za bolezni srca, pljuč in ožilja
Frančiška Škrabl Močnik, njeno
udejanjenje pa je z ustanovitvijo
društva Korona omogočil Tone
Petek, je bila edini logični izhod v
sili. Pobudniki so ustanovili dru-
štvo Korona, prek njega pa v pol-
drugem letu dni zbrali 223 milijo-
nov tolarjev za nakup koronaro-
grafa, rentgena za invazivno srčno
diagnostiko.

Aparat, za katerega so kar 67 mi-
lijonov tolarjev zbrali posamezni-
ki, je že v celjski bolnišnici, prve
dni aprila bodo z njim že začeli de-
lati prve preiskave. Na seznamu
čakajočih je za zdaj 50 ljudi, ker pa
je celjska bolnišnica že dobila do-
voljenje ministrstva za zdravje za
razširjeno dejavnost – izvajanje
srčno-žilnih preiskav z novo apa-
raturo –, ji je zdravstvena zavaro-
valnica že odobrila okoli 1100 pre-
iskav na leto. In denar za njihovo
izvajanje tudi.

»Za zdaj smo kardiološki inva-
zivni center zasnovali kot dnevni

center, ki bo deloval le ob delavni-
kih, medtem ko bomo paciente ob
vikendih in praznikih še vozili na
preiskave v Maribor,« je pojasnila
Fanika Škrabl Močnik. »Seveda pa
bomo tako delali le začasno, do-
kler ne bomo imeli dovolj ljudi tu
v centru.

Ker bo novi koronarograf omo-
gočil izvajanje celotne diagnostike
srčno-žilnih bolezni, kardiologi-
nja Škrabl Močnikova pričakuje,
da bo aparatura pomembno vpli-
vala na zmanjšanje umrljivosti za-
radi srčno-žilnih obolenj na Celj-
skem, zaradi hitre diagnostike in
učinkovitega zdravljenja pa bo ko-
ristila tudi gospodarstvu, saj bodo
ljudje hitreje zaključili bolniške
odsotnosti in se po bolezni vrnili
na delo.

»Koronarograf bo v celjski bol-
nišnici nedvomno vplival tudi na
razvoj naše zdravstvene ustanove,
ki bo skladnejši z bolezensko sliko
prebivalstva naše zdravstvene re-
gije,« je prepričana Frančiška
Škrabl Močnik. Zdaj, ko koronaro-
graf omogoča tudi izvajanje naj-
zahtevnejše terciarne bolnišnične
dejavnosti, se bo namreč celjska
bolnišnica zelo hitro soočila tudi z
vprašanjem, ali bi bilo smiselno v
njej razvijati tudi srčno kirurgijo
kot popolnoma novo medicinsko
storitev.
Damjana Stamejčič

Celjska bolnišnica s koronarografom na strokovnem razpotju

Je to uvod v srčno kirurgijo?
Z donacijami do nove drage aparature, ki bo zmanjšala umrljivost bolnikov
Celje – Prve dni aprila bodo v novem kardiološkem invazivnem centru oddelka za bolezni srca, pljuč in ožilja v
Splošni bolnišnici Celje začeli uporabljati nov aparat koronarograf, vreden 223 milijonov tolarjev. Medicinska na-
prava je kar dvakrat neverjeten dosežek: denar zanjo so na pobudo namensko ustanovljenega društva Korona sa-
mi zbrali prebivalci, podjetja, občine in zdravstvene ustanove s Celjskega, z njeno pomočjo pa se bo umrljivost lju-
di zaradi srčno-žilnih bolezni, ki zdaj močno štrli iz slovenskega povprečja, v celjski zdravstveni regiji zmanjšala.

Montaža dragocenega koronarografa, ki bo po napovedih za paciente nared v nekaj dneh
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Prireditelji Sejma počitnic in Sa-
lona plovil (tega so počitnicam
pripeli lani) so prvega razglasili za
»nadaljevanje bogate tradicije
osrednje in največje tovrstne pri-
reditve v tem delu Evrope sejma
Alpe Adria«. Skromna različica, ki
se je letos stiskala na kvečjemu
tretjini (ali dveh, če turističnim
ponudnikom prištejemo še avto-
dome in prikolice v sosednji dvo-
rani) od skupaj 7500 kvadratnih
metrov razstavnih površin, si tega
opisa ni zaslužila.

Na Sejmu počitnic in Salonu
plovil se je letos po podatkih prire-
ditelja, podjetja Gospodarsko raz-

stavišče, predstavilo 141 razsta-
vljavcev iz dvajsetih držav – še leta
1999 se je samo na sejmu Alpe
Adria (turizem, šport in prosti čas)
predstavljalo 277 ponudnikov iz
prav tako dvajsetih držav; 193 je
bilo domačih. To je bilo sicer za se-
jem zadnje uspešno leto: že leto
zatem se je število razstavljavcev
zmanjšalo za polovico, tudi obi-
skovalcev je bilo čedalje manj. Le-
ta 1998 jih je bilo še 34.897, leta
2003 pa 10.200 – to leto je bilo tudi
zadnje leto Alpe Adrie.

Nasledil ga je zdajšnji Sejem po-
čitnic, ki premore v primerjavi s
predhodnikom nekajkrat manj tu-

rističnih razstavljavcev – zlasti do-
mačih. Število obiskovalcev se je
odtlej malce povečalo, lani jih je
bilo skoraj 17.000. Letos je bil
vstop sicer brezplačen, a kdo ve,
kaj je bolj pritegnilo obiskovalce,
turistična ponudba ali jahte.

Med domačimi razstavljavci je
bilo največ krajev in regij – sejem
obiščejo predvsem (ali skorajda le)
Ljubljančani, ki so velik potencial
za obisk drugih delov Slovenije. V
eni od treh turističnih agencij, ki
so bile na letošnjem sejmu, pa so
povedali, da le tako »ujamejo« del
občinstva, ki ga sicer ne, zlasti sta-
rejše, ki ne brskajo po internetu.

Po mnenju Žarka Petrovčiča,
vodje zdajšnjih dveh sejemskih
dogodkov na ljubljanskem razsta-
višču, je internet ključen razlog za
osip turističnih agencij na sejmu,
češ da je spremenil načine proda-
je, da ljudje ne potrebujejo več ka-
talogov, da se založijo z informaci-
jami.

A Sejem počitnic ni edini, s kate-
rim ima Gospodarsko razstavišče
težave (Avtosalon se je preselil v
Celje, zimsko-turistični sejem je
povsem razvodenel, Hevreka je
prestavljena za pol leta ...), zato je
verjetno treba iskati razloge za
njegovo ubornost tudi kje drugje,
v samem podjetju in njegovem po-
slovanju.
Mateja Gruden

Pred nekaj leti so v ZDA objavili
poročilo medicinskega inštituta,
po katerem najmanj 44.000 bolni-
kov vsako leto umre v bolnišnici
zaradi napak v medicinski oskrbi;
kot je dejal prof. Pegan, pa bi lahko
bila ta številka v resnici še dvakrat
višja. Predvsem pa je osupljiv po-
datek, po katerem bi število teh
dogodkov v kratkem z nekaj
odločnimi, domišljenimi sistem-
skimi ukrepi lahko zmanjšali za
polovico. Prof. Pegan je pri tem
omenil možnost poškodbe žolče-
vodov pri holecistektomiji, ko pri
rutinski laparoskopski operaciji
pride do hude poškodbe žolčevo-
da, ki se lahko konča celo s presa-
ditvijo jeter. »Povsod si prizadeva-
jo, da bi zmanjšali število takšnih
zapletov, tudi pri nas: učimo se iz
svojih napak in iz napak drugih.«
A predsednik zbornice meni, da je
kljub dokaj razviti kulturi varnosti
pri postopkih diagnostike in zdra-
vljenja še vedno preveč »pogovo-
rov na štiri oči«, predvsem zaradi
strahu pred sankcijami oziroma
zaradi bojazni pred zmanjšanjem
ugleda neke strokovne enote ali
ustanove.

Prof. dr. Anton Dolenc je deni-
mo prepričan, da se je v zadnjem
desetletju »odnos našega zdravni-
štva do poklicne morale spreme-
nil« – tovrstna tematika je na stro-
kovnih srečanjih po njegovi oceni
postala izjemno redka, kot da slo-
vensko zdravništvo ne deluje več
na etični pogon, ampak so v
ospredju vprašanja nagrajevanja.
Novo stoletje torej ni prineslo le
medikalizacije in jurifikacije ži-
vljenja, temveč je hkrati prišlo tu-
di do relativizacije morale, ugota-
vlja prof. Dolenc. Če prihaja do po-
manjkanja družbenega instinkta
za splošno varnost ljudi, se tudi
zdravstvo začne obdajati z
obrambnimi zidovi, kar vodi v ta-
ko imenovano defenzivno medici-
no, kjer lahko naletimo tako na

potvorbe zdravstvene dokumen-
tacije, prikrivanje zdravniških na-
pak ali na svojstveno poslovanje,
kar je po besedah profesorja daleč
od dejavnosti posebnega družbe-
nega pomena. »To je predstopnja
kriminalnega ravnanja, a na srečo
so takšni primeri izjemni; gre za
ekscese, na katere pa mora biti
družba pripravljena, sicer lahko
prihaja do zlorab.«

Prof. dr. Ada Polajnar Pavčnik
s pravne fakultete v Ljubljani pra-
vi, da se je s problemom zdravni-
ške odgovornosti začela ukvarjati
pred 15 leti, ko je bilo sodnih spo-
rov te vrste razmeroma malo, da-
nes pa je bistveno drugače. Zani-
mivi so primeri iz sodne prakse,
denimo ta, ko je po operaciji pri
starejši bolnici prišlo do nekroze
kolka. Sodišče je ugotovilo, da gre
za posledico poškodbe žile med
operacijo. Sodišče je presodilo:
»Tega zapleta zdravnik operater
zaradi premajhne skrbnosti in ne-
pazljivosti ni opazil. Vse navedeno
pa pomeni ravnanje zunaj zahte-
vane profesionalne skrbnosti za
ortopedsko kirurško dejavnost, ki
jo opravlja tožena stranka.« Ali
drug primer, pri katerem je sodi-
šče sklenilo, da je do vnetja trebu-
šne mrene pri pacientu prišlo za-
radi okužbe z bakterijo med ope-
racijo, ter ocenilo, da je razlog za
vnos bakterije v bolnikovo telo
»nesterilno delo tožene stranke«,
kar je zdravniška napaka.

Med zdravniške napake pa po
strokovnih merilih in pravni ozi-
roma sodni praksi sodijo tudi pre-
dolgo odlašanje z operacijo in s
tem podaljševanje stanja strahu in
telesnih bolečin, opustitev rent-
genskega slikanja po operaciji hrb-
tenice in pojavu visoke telesne
temperature, ali pa nestrokovno
vodenje poroda, ko se zdravnik ni
(dovolj zgodaj) odločil za carski
rez.

A pacienti se vendarle čedalje
bolj zavedajo svojih pravic, kar se
odraža tudi v povečevanju odško-
dninskih zahtevkov zaradi škode,
nastale pri zdravljenju. Po mnenju
prof. dr. Jožeta Balažica z Inštitu-
ta za sodno medicino pri ljubljan-
ski Medicinski fakulteti bi zaradi
tega veljalo prilagoditi sistem za-
varovanj, saj so zavarovalne pre-
mije prenizke. »Mislim, da pri viši-
ni odškodninskih zahtevkov ne bo
postavljen limit, ki ga ne bi smeli
preseči, zato bo o tem treba jasno
spregovoriti in tudi sprejeti dolo-
čene spremembe. Trendi tudi pri
nas sledijo evropskemu odško-
dninskemu pravu.«

Na srečanju je prof. Balažic
spregovoril o zapletu s hudimi po-
sledicami, nastalega pri bolnici, ki
so ji pri operaciji kile dali epidural-
no anestezijo, šele po dveh urah pa
ugotovili, da je prišlo do krvavitve
v hrbtenični kanal. Potrebna je bi-
la operacija, odstranitev hemato-
ma, a posledic, ki so povzročile, da
pacientka med drugim ne more
zadrževati vode, ni bilo mogoče
odpraviti. Pacientka je vložila od-
škodninski zahtevek v vrednosti
50 milijonov tolarjev, sodišče ji je
prisodilo doslej najvišji pri nas pri-
sojeni znesek – 30 milijonov tolar-
jev.

Sicer pa je fakultetna izveden-
ska komisija prvič doslej obravna-
vala primer poškodbe, nastale za-
radi uporabe diagnostične apara-
ture (kar deset rentgenskih slikanj
glave pri enem pacientu). »Zdaj je
deset rentgenskih slikanj v naši
pravniški praksi ovrednoteno z
dvema milijonoma tolarjev, med-
tem ko je v ZDA neupravičeno sli-
kanje že kaznivo dejanje,« pravi
prof. Balažic, prepričan, da se sko-
zi stranska vrata tudi v naše civil-
nopravne postopke že tihotapi
ameriški sistem.
Diana Zajec

Populistično črtanje
delovnih zvezkov
Aleš Čakš

Nobenih radikalnih potez ne pričakujte, vse spremembe in
novosti v šolstvu bodo sprejete po razpravah s stroko, je
bilo ob začetku ministrovanja slišati iz ust šolskega
ministra Milana Zvera. Kaj je za ministra radikalno, ne
vemo, a zelo konkretni posegi v devetletno osnovno šolo

(delna odprava ekstercev, ministrova odločitev o tretjem predmetu
pri nacionalnih preizkusih znanja ...), nova sporna izhodišča za
prenovo gimnazij, množične prevetritve krovnih strokovnih svetov in
komisij pač niso nedolžni, prej nasprotno. Jasno je, da se želi minister
z njimi približati volivcem in izpolniti predvolilne obljube, da bo
šolski sistem poslej učencem in dijakom prijaznejši. Takšna je tudi
odločitev, da bodo lahko tudi starši dejavnejši pri spreminjanju
šolstva.

»Populistična« novost je tudi prikrito opuščanje delovnih zvezkov.
Že res, da je bil že doslej učbenik edino obvezno učno gradivo, a
delovni zvezek na marsikateri šoli ni imel nič manjše teže, morda celo
večjo, saj je veljal za nadgradnjo učbenika; praktične vaje pa so za
učence izvrstna priložnost, da laže usvojijo učno snov. Po novem
pravilniku o potrjevanju učbenikov – ministrstvo ga bo kljub
glasnemu nestrinjanju založnikov šolskih knjig v kratkem sprejelo –
bo delovni zvezek počasi izginjal s šolskih klopi.

Strokovni sveti, pristojni za potrjevanje šolskih knjig, bodo poslej
potrjevali zgolj učbenike, vseh drugih učnih gradiv – delovnih
zvezkov, delovnih učbenikov itd. – nič več. Ministrstvo je nadvse
zadovoljno s svojo odločitvijo, saj bodo imeli učitelji zdaj večjo
avtonomijo, ko bodo presojali, ali pri pouku potrebujejo delovni
zvezek ali ne. In zakaj so se na ministrstvu odločili za prevlado
učbenikov? Ker so od nekaj staršev slišali, da njihovi otroci pri pouku
ne uporabljajo delovnih zvezkov in da ti ostajajo nepopisani. Kaj pa
mnenje staršev, ki so navdušeni nad tem, da njihovi otroci redno
uporabljajo delovne zvezke in tako praktično nadgrajujejo znanje?
Njihovo mnenje očitno ne šteje.

Morda bodo nekateri starši veseli manjših stroškov za šolske
knjige, a odločitev ministrstva, da za vsako ceno znižuje stroške (tudi
z eksterci), je nepremišljena. Bolj kot to, da bodo založniki z manjšo
prodajo delovnih zvezkov ob zaslužek, je velika škoda, da bodo
učenci prikrajšani za praktično učno gradivo. Na ministrstvu očitno
pozabljajo, da nekateri učitelji pri pouku ne uporabljajo niti obveznih
učbenikov in se zadovoljijo le z znanjem, ki ga dobijo šolarji iz
zapiskov v zvezku. Mar so na ministrstvu nasedli pobudnikom za šolo
po meri človeka, ki mislijo, da bi se morali vrniti v preteklost, ko so
bili, kot pravijo, zvezki zrcalo učenčevega dela v šoli?

Da je novi pravilnik o učbenikih nastal po »hitrem postopku«, kaže
tudi sporen odgovor direktorice direktorata za vrtce in osnovne šole,
ki je na vprašanje, kako naj učenci, ki dobijo učbenike iz skladov, te
uporabljajo, ko pa vanje ne smejo ničesar zapisati, odgovorila, naj
starši otrokom pač kupijo nove. Zelo nespretna izjava glede na to da
so učbeniški skladi namenjeni socialno ogroženim otrokom.

Sicer pa objavljena Delova anke-
ta po pričakovanjih kaže, da je ve-
lika večina državljanov prepriča-
na, da bi NLB morala ostati v slo-
venski lasti. Pri tem pa se postavi
novo vprašanje – kdo naj bo slo-
venski lastnik NLB: naj bo to pred-
vsem država, ali pa vzajemni skla-
di in drugi portfeljski investitorji,
državljani in drugi mali delničarji.
Pomemben pogoj za pridobitev
novih lastnikov je kotacija delnic
NLB na borzi – zanjo se že dolgo
zavzemajo tako borzni kot bančni
krogi in Banka Slovenija, prejšnja
in sedanja vlada pa sta (bili) do nje,
milo rečeno, zelo zadržani.

Spomnimo, velik del javnosti je
bil prepričan, da mora NLB ostati v
slovenskih rokah tudi oktobra
2002, ko je bilo v okviru druge faze
privatizacije NLB ponujenih devet
odstotkov osnovnega kapitala
NLB (nekaj manj kot 700.000 del-
nic). Te delnice so bile tedaj na-
prodaj z 10-odstotnim popustom
glede na ceno, ki sta jo spomladi
tega leta plačali KBC in EBRD, na-

prej pa so bile ponujene domačim
dobro poučenim portfeljskim in-
vestitorjem, ki bi lahko z naku-
pom delnic dokazali iskreno pri-
padnost nacionalnemu interesu.
Taka, do tujih investitorjev diskri-
minatorna ponudba, je bila tedaj
še mogoča, ker Slovenija še ni bila
članica EU. Ker med slovenskimi
investitorji kljub popustu ni bilo
pravega zanimanja, sta tedanja
vlada in finančni minister Anton
Rop razširila krog dopustnih inve-

stitorjev na domače in tuje pravne
osebe ter domače in tuje vzajemne
sklade. Odziv slovenskih investi-
torjev (pa tudi tujih) je bil kljub te-
mu več kot pičel, prodali so le tri-
desetino ponujenih delnic, vsi ve-
liki domači finančni igralci pa so
se tedaj diskontiranemu nakupu
delnic NLB na široko izognili.
Menda zaradi še vedno previsoke
cene.

Zato je zdaj zanimivo vprašanje
(aktualno v primeru umika KBC)
kdo v Sloveniji bi zdaj kupil 34-od-
stotni delež belgijske banke v NLB,
ki je bil pred štirimi leti ocenjen na
435 milijonov evrov, nekaj manj
kot 100 milijard tolarjev. Bi se dr-
žava v tem primeru krepko zadol-
žila in odkupila delež nazaj od Bel-
gijcev? Ali pa bi se zdaj vendarle
našli pogumni domači investitorji,
ki bi na morebitnem mednaro-
dnem tenderju zato, da NLB osta-
ne v slovenskih rokah, ponudili
več kot tuji investitorji, ki bojda že
povprašujejo po NLB?
Miha Jenko

Ugibanja o umiku belgijske banke iz NLB

Kdo bi kupil delež KBC?
Pred štirimi leti je bil 34-odstotni delež ocenjen na 435 milijonov evrov
Takrat ni bilo zanimanja domačih investitorjev – Bi se zdaj zadolžila država?
Ljubljana – Pogajanja med predstavniki slovenske države in belgijske banke KBC o preurejanju lastniških in
drugih razmerij v Novi Ljubljanski banki še trajajo, obe strani pa v tem času ne dajeta izjav, so nam v petek zno-
va potrdili že večkrat slišana stališča na slovenskem ministrstvu za finance in v bruseljski centrali KBC.

Posvet o medicini in pravu

Še vedno preveč
»pogovorov na štiri oči«
V zdravstvu bodo kmalu morali dokazovati kakovost svojega dela tudi bolnikom
Čedalje več odškodninskih zahtevkov – Prenizke zavarovalne premije?
Maribor – Odprta razprava o zapletih v medicini, pa naj gre za strokovno napako ali za nepričakovani zaplet pri
zdravljenju, je pri nas še vedno tako nacionalni kot poklicni problem. Kot se je izkazalo na dvodnevnem pole-
mičnem srečanju Medicina in pravo v Mariboru, so zapleti, pa naj gre za strokovne napake, za dokazovanje od-
govornosti zdravnika ali za vprašanje izvedeništva, pomemben razvojni izziv slovenskega zdravstva. Tudi po
oceni predsednika zdravniške zbornice prof. dr. Vladislava Pegana je med zdravniki še vedno najbolj dobrodo-
šel molk o neprijetnih stvareh, ki so se zgodile njihovim bolnikom. »Toda prihajamo v obdobje, ko bomo morali
izkazovati raven kakovosti svojega dela – za zdaj svojim nadrejenim, kmalu pa tudi svojim bolnikom«.

So obiskovalce bolj privlačila plovila kot sejem počicnic?
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Javna razprava o prenovi gimnazij

Manj naravoslovja,
geografije in športa
Izhodišča za prenovo gimnazij
so v javni razpravi le še do petka, 31. marca
Ljubljana – Na spletnih straneh ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (www.mvzt.gov.si) je mogoče najti dokument Primerjave
stare in prenovljene gimnazije: Naravoslovje avtorice dr. Barbare Vilhar
z Biotehniške fakultete v Ljubljani. S številkami podkrepi javno razburje-
nje predvsem strokovnjakov iz naravoslovja, ki menijo, da naravoslovni
predmeti v Izhodiščih prenove gimnazijskega programa niso ustrezno za-
stopani.

Da - 71 %

Ne - 22 %

Ne vem   - 7 %

Ali bi Nova ljubljanska banka 
morala ostati v slovenskih 
rokah? 

Turistični sejem ali kaj je ostalo od njega

Sejem ni bil živ
Ljubljana – Svojčas velik in dobro obiskan turistični sejem na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču se je v za-
dnjih letih za nekajkrat »pomanjšal« – letos na eno dvorano, peščico turističnih agencij, šopek slovenskih krajev
in regij ter tujcev, ki v Slovencih vidijo dovolj velik turistični potencial, da se vsako leto predstavijo na tem sejmu.
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