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Novogoriški župan je namreč
na novinarski konferenci po pogo-
voru z goriškim prefektom (ki je
na italijansko Goriško prišel ko-
nec lanskega leta iz Milana) med
drugim poudaril, da je gosta na-
tančno seznanil z zgodovino tega
območja od obdobja pred 1. sve-
tovno vojno, med skoraj četrt sto-
letja trajajočim fašizmom in 2.
svetovno vojno do povojnega ob-
dobja. »Predstavil sem mu naše
pričakovanje, da se bo italijanska
država za vse, kar je hudega storila
Slovencem, opravičila, in da bo
odprla tudi svoje arhive,« je pove-
dal Mirko Brulc. Roberto De Lo-
renzo pa se je potem (na novinar-
ski konferenci) zahvalil novogori-
škemu županu in slovenskemu
ministrstvu za zunanje zadeve za
pogumno dejanje, kar je bila po
njegovem mnenju izročitev sezna-
ma deportiranih. »Menim, da mo-
rajo biti takšne zadeve obravnava-
ne na državni ravni oziroma na

ravni vlad. Zato je goriška prefek-
tura seznam kot zaupni dokument
poslala italijanski vladi,« je pove-
dal in zatrdil, da prefektura ni bila
povezana z objavo seznama v itali-
janskih medijih, ker se je zavedala
zasebnosti in občutljivosti podat-
kov, namenjenih svojcem deporti-
ranih.

Goriški prefekt je med drugim
zatrdil, da je bilo predstavljeno mu
čezmejno sodelovanje na Gori-
škem novost in izjemna pozitivna
izkušnja, zato je pripravljen ponu-
diti podporo in pomoč v okviru
svojih pristojnosti pri uresničeva-
nju pobud. Med takimi pobudami
je tudi, je povedal Mirko Brulc,
predlog za podrtje objekta policij-
ske mejne kontrole na mejnem
prehodu, ki ločuje mesti Novo Go-
rico in Gorico (novogoriška Erjav-
čeva ulica in goriška ulica San Ga-
brielle), in sicer prihodnje leto, ko
bo Slovenija stopila v schengen-
sko območje.
Slavica Crnica

Prvič na uradnem obisku v Sloveniji

Čezmejni projekti
novost za prefekta
Goriški prefekt v Novi Gorici: Izročitev
seznama deportiranih je pogumno dejanje
Nova Gorica – Novi goriški prefekt in torej predstavnik italijanske držav-
ne oblasti v Goriški pokrajini Roberto De Lorenzo je včeraj prvič uradno
obiskal novogoriško občino. Glavne teme pogovora z novogoriškim žu-
panom Mirkom Brulcem so bile zato čezmejno sodelovanje in v njego-
vem okviru uresničevanje skupnih projektov treh občinskih uprav (novo-
goriške, šempetrsko-vrtojbenske in goriške) in prizadevanje za odpra-
vljanje konfliktov, ki imajo korenine v mračnih obdobjih zgodovine. Ro-
berto De Lorenzo je za javnost predstavil tudi vlogo goriške prefekture v
nedavno močno odmevnem dogajanju, povezanem s seznamom depor-
tiranih maja 1945.

Vlada želi predvsem poenosta-
viti postopek pri dokazovanju
upravičenosti do vračila sredstev,
zato razširja dokazovanje s po-
godb še na račune in druge vero-
dostojne listine. Poleg tega izena-
čuje ceno nevračljive priključni-
ne, ki je bila različna po posame-
znih poslovnih enotah takratne
PTT, na tolarsko protivrednost ta-
kratnih 1388 (zahodno)nemških
mark. Z zakonskim predlogom je
vlada določila tudi končni rok za

pripravo predloga poravnave: vlo-
ge, vložene do 7. decembra 2004,
so po besedah Andreja Vizjaka
menda obdelali do 30. septembra
2005, vse že zavrnjene vloge pa
ponovno pregledali do 30. novem-
bra 2005.

Na novinarski konferenci po se-
ji vlade je Andrej Vizjak zatrdil,
da vlada s svojim predlogom zako-
na o spremembah in dopolnitvah
zakona o vračanju vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje ne

odpira ponovnega in dodatnega
zbiranja vlog, temveč napoveduje
le ponovni pregled že oddanih. Na
vprašanje Dela, ali bodo tako pri-
krajšani tisti, ki so menili, da pri
sprva določeni nepovratni višji
priključnini ne bodo upravičeni
do vračila, in zato niso oddali vlo-
ge, je minister odgovoril, da so vlo-
ge menda vložili vsi, ki so predvi-
devali, da bodo dobili kaj nazaj.

Na vprašanje Dela, koliko de-
narja naj bi sploh vrnili, minister
Vizjak ni odgovoril. Po temeljnem
zakonu so bile namreč ocene čisto
drugačne kakor po do zdaj sklenje-
nih poravnavah; menijo, da bo po-
ravnav veliko več kot doslej. Na-
men sprememb ni, da bi zmanjšali
število upravičencev, temveč da bi
jih bilo čim več. Andrej Vizjak je
višino vračil ocenil kot pomem-
ben, ne pretirano visok delež iz
privatizacije Telekoma Slovenije.
Z zadnjim bo imela vlada letos ve-
liko dela. Vračanje starih vložkov
se bo v resnici začelo šele potem,
ko bo država s prodajo Telekoma
kaj zaslužila. Pri tem minister še ni
pojasnil, ali je vračilo vezano na
prodajo Telekoma Slovenije, d. d.,
ali pač na prodajo kateregakoli de-
la skupine (na primer Mobitela,
op. a.).
Aleš Stergar

Koliko denarja bodo vrnili?

Vračanje vložkov
v telekomunikacije
Vlada hoče poenostaviti postopek dokazovanja upravičenosti do vračila,
zato razširja dokazovanje s pogodb še na račune in druge verodostojne listine
Ljubljana – Od več kot 32.800 zahtevkov za vračilo vložkov v telekomunikacije je bilo do zdaj pregledanih do-
brih 24.000, med njimi pa je le 500 takih, pri katerih so bile dosežene poravnave. To kaže, je dejal gospodarski
minister Andrej Vizjak, da so bila v postopku odstopanja od osnovnega koncepta zakona. Ker njegovega te-
meljnega namena ni bilo več mogoče doseči, je vlada pripravila predlog manjših in nekonceptualnih spre-
memb, s katerimi odpravlja glavne pomanjkljivosti zakona.

Državni zbor podprl predlog zakona
o finančnih konglomeratih
Ljubljana – Državni zbor je včeraj
dopoldne drugič obravnaval pre-
dlog zakona o finančnih konglome-
ratih; poslanske skupine so ga brez
obširne razprave podprle, saj je to
zakon, ki v naš pravni red prenaša
direktivo EU o dopolnilnem nadzo-
ru institucij v finančnem konglo-
meratu. Dokončno bodo o zakonu
odločali v torek.
Namen zakona je povečati učinko-
vitost nadzora in obvladovanja
tveganj v finančnem sistemu, je
povedal državni sekretar Andrej
Šircelj. Zakon pomeni nadgradnjo
nadzora poslovanja bančnega, za-
varovalniškega in sektorja trga vre-
dnostnih papirjev, kadar so posa-
mezne banke, zavarovalnice, poza-
varovalnice, pokojninske družbe,
borznoposredniške družbe in druž-
be za upravljanje zaradi kapital-
skih, upravljalskih, poslovnih in
drugih povezav del finančnega
konglomerata.
V NSi so menili, da je dodatni nad-
zor za stabilnost finančnega trga

potreben. Ciril Testen je dejal, da
je bil leta 2004 ugotovljen en fi-
nančni konglomerat, glede na izpe-
ljane in predvidene spremembe la-
stniške strukture pa lahko nastane
še eden ali dva. V SLS zakon podpi-
rajo, ker bo prispeval k varnosti de-
lovanja finančnega trga. Poslanska
skupina DeSUS je menila, da je tre-
ba za finančne konglomerate za-
konsko omogočiti pregledno po-
slovanje. Feri Horvat (SD) je dejal,
da predlog podpirajo, saj bo Slove-
nija z vstopom v evrsko območje
bolj zanimiva za tuje finančne
družbe. Dodal je, da bi bilo dobro
obnoviti idejo in razpravo o pove-
zovanju nadzornih ustanov ali vsaj
njihovih delov. Tudi poslanska sku-
pina LDS je podprla zakon. Milan
M. Cvikl pa je bil kritičen do države,
saj ta po njegovih besedah ne za-
gotavlja enakih možnosti. Cvikl je
opozoril tudi na nedorečenost gle-
de nadzora in koordinacije v prime-
ru morebitne združitve Nove LB in
Zavarovalnice Triglav. D. Vi.

»V prejšnjih konvergenčnih po-
ročilih evropske komisije in ECB
so bile navedene nekatere neskla-
dnosti zakona o BS z določili po-
godbe o ustanovitvi evropske sku-
pnosti, naštete neusklajenosti pa
mora Slovenija odpraviti do izdaje
naslednjih konvergenčnih poro-
čil, ki sta že v pripravi, saj bo na
njuni podlagi EU presojala, ali Slo-
venija izpolnjuje pogoje za pre-
vzem evra,« je povedal Andrej Šir-
celj. Glede na to, da bosta ECB in
evropska komisija svoji individu-
alni poročili o Sloveniji pripravili
že maja, je bila novela zakona o BS
vložena v parlamentarno proce-
duro po nujnem postopku, k njej
ni bilo vloženih amandmajev, v
razpravi pa so jo podprli predstav-
niki vseh poslanskih skupin.

Novela zakona o BS po Širclje-
vih besedah »spreminja določbe,
ki se nanašajo na neodvisnost BS,
cilje ekonomske politike, instru-
mente denarne politike, upravlja-

nje deviznih rezerv, izdajanje in
oskrbovanje z bankovci in kovan-
ci ter mednarodno sodelovanje,
uvaja tudi pravilen zapis besede
evro. Z vključitvijo bančnih kredi-
tov v enotni seznam primernih za-
varovanj za kreditne operacije
evrskega sistema uvaja tudi regi-
ster finančnega premoženja, uvaja
pa tudi sankcije za kršitve uredbe
Evropskega sveta in odpravlja ne-
doslednosti v zvezi z neodvisno-
stjo BS ter dokončno in popolno
pravno integrira BS v evropski si-
stem centralnih bank.« V skladu s
tem se spreminja 4. člen zakona,
ki natančneje določa primarni cilj
BS, to je stabilnost cen in podreje-
nost obeh sekundarnih ciljev
(podpora gospodarski politiki in
skrb za stabilnost finančnega si-
stema), je povedal Šircelj. Novost
je tudi sestava sveta BS, ki ga bo po
novem sestavljalo pet (doslej de-
vet) članov: guverner in štirje vi-
ceguvernerji.
Miha Jenko

Vključevanje Banke Slovenija v sistem evra

Glavni cilj je
stabilnost cen
Državni zbor po nujnem postopku sprejel novelo
zakona o Banki Slovenije – Nova sestava sveta BS
Ljubljana – Državni zbor (DZ) je včeraj z 51 glasovi za in nobenim proti po
nujnem postopku sprejel zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
Banki Slovenije. DZ je poleg tega s 54 glasovi za in nobenim proti potrdil
tudi novelo zakona o plačilnem prometu, ki odpravlja neskladje z ustavo.
Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Andrej Šircelj je poslan-
cem povedal, da je glavni namen predlaganih sprememb uskladitev za-
kona o Banki Slovenije z določbami evropske pogodbe in statuta evrop-
skega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (ECB), zlasti v
zvezi s pravno integracijo Banke Slovenije (BS) v sistem evra.

Izjava dneva
»Žal mi je, da notri ni
poglavja, ki bi v tej fazi – in
mislim, da je faze omenil že
eden izmed mojih
predhodnikov – tudi zaščitil
končnega odjemalca, najsibo
državljana, državljanko pred
neupravičenim dvigom cen.«
Sašo Peče, poslanec SNS, v razpravi
o noveli zakona o Banki Slovenije.

Carlo Franzosini in Fabio Ge-
miti iz tržaške WWF sta opozorila,
da je dosedanja javna razgrnitev z
razpravo v Italiji zelo pomanjklji-
vo informirala italijansko javnost
in da se jutri končuje razprava še
za plinski terminal v Žavljah, na
kopnem. Senatorka Zelenih Italije
Anna Donati je poudarila, da si
vsa civilna gibanja prizadevajo
ustaviti postopek umeščanja plin-
skih terminalov v prostor, in po-
zvala slovensko vlado, naj se ne
izgovarja na volitve v Italiji, tem-
več naj odločno zahteva prekini-
tev vseh postopkov, dokler ne bo
jasno, kako bosta zainteresirana
javnost in slovenska država lahko
vplivali na umeščanje obeh načr-
tovanih plinskih terminalov.

Samostojni raziskovalec Anton
Komat je govoril o tem, da bosta
prevoz plina z ladjami in pretaka-
nje plina na terminalu varovana
podobno, kot so jedrske elektrar-
ne. Vse ladje bodo spremljale va-
rovalne vojaške ladje. Korenita
militarizacija severnega Jadrana
bo onemogočila svobodno plovbo
turističnim plovilom vsaj v delu

Tržaškega zaliva. Večja količina
hladne vode bi sedla na morsko
dno in motila morske toke, krože-
nje vodnih plasti in ogrozila biot-
sko raznovrstnost. Morske orga-
nizme bi uničevali algacidi (vari-
kina) za odstranjevanje alg s cevi
in še marsikaj bi ogrožalo turistič-
ni razvoj.

Edi Pucer je kot član iniciativ-
nega odbora proti tretjemu pomo-
lu v Luki Koper dejal, da je obmo-
čje Triglava v Sloveniji zaščiteno,
morje pa ne. Poslanka SD in izol-
ska županja Breda Pečan, Marko
Pavliha in Aurelio Juri so napisali
pismo Riccardu Illyju in ga zapro-
sili za sprejem na pogovor o tem
problemu. Pečanova je dejala, da
po zakonskih predpisih takšni ter-
minali ne smejo stati na tako gosto
poseljenem območju.

Vodja sektorja za gospodarsko
diplomacijo Robert Kokalj je na-
sprotoval ocenam, da slovenska
država zamuja v postopku, saj se je
uradni postopek v Italiji začel šele
24. marca. Pred tednom šele je to-
rej vlada Furlanije - Julijske kraji-
ne razglasila interes za začetek po-

stopka ocenjevanja vplivov na
okolje. Šele takrat je začel teči 30-
dnevni rok. »Riccardo Illy je svoje-
mu gostitelju na nedavni delovni
večerji zagotovil, da bodo pri ure-
sničitvi obeh projektov upoštevali
mnenje Slovenije,« je poudaril Ko-
kalj.

Državni sekretar na ministrstvu
za okolje Marko Starman pa je de-
jal, da se je šele zdaj zares začel for-
malni postopek in da je slovensko
okoljsko ministrstvo od italijan-
skega zahtevalo natančno poroči-
lo in ga obvestilo, da se slovenska
država vključuje v postopek celo-
vite presoje tega projekta.

Koordinacijski odbor za čisto
okolje in civilne iniciative Sloven-
ske Istre, ki so pripravile problem-
sko konferenco v Kopru, so zahte-
vali takojšnjo ustavitev postopkov
načrtovanja gradnje obeh plinskih
terminalov, izvedbo znanstvene
presoje vplivov na okolje, nosilec
katere naj bo mešana (italijansko-
slovenska) neodvisna in kvalifici-
rana ustanova, vzpostavitev siste-
ma učinkovitega vzajemnega ob-
veščanja o posegih na okolje in o
stanju okolja, začetek meddržav-
nega sodelovanja na področju
energetske politike, trajnostnega
razvoja, varovanja morja, ribištva
in turizma in ustanovitev stalnega
omizja civilnih, okoljevarstvenih,
znanstvenih in drugih subjektov v
prid trajnostnemu razvoju sever-
nojadranske regije.
Boris Šuligoj

Država predlaga preudarnost

Zeleni o plinski katastrofi
Koper – »Zadnja leta sodelujemo z Italijo po evropsko. Če o načrtovanem plinskem terminalu med državama
ne bo evropske komunikacije, bomo zavarovali naše interese in bomo uporabili pravne poti: arbitraže, komisije
in tožbe pred luksemburškim sodiščem,« je izjavil državni sekretar ministrstva za okolje Marko Starman na vče-
rajšnji problemski konferenci o načrtovani gradnji dveh plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Udeležili so se je
predstavniki vsaj 30 različnih gibanj, civilnih iniciativ, nevladnih in naravovarstvenih organizacij, nekaterih po-
litičnih strank, tudi dva senatorja iz italijanskega parlamenta, Breda Pečan kot edina slovenska poslanka in
predstavniki treh ali štirih ministrstev.

»Razpuščen« zdravstveni svet
Ljubljana – Zdravstveni svet (ZS), najvišji posvetovalni organ ministra za zdravje, je znova opozoril, kako skrb
zbujajoče je stanje duha med njegovim članstvom. Njegova seja je zaradi nesklepčnosti odpadla, ker se je je
udeležilo le pet od 15 članov. Nekaterim – praviloma ne hodijo na seje eni in isti – se o svoji (ne)načrtovani od-
sotnosti niti ni zdelo vredno obvestiti predsednika ali koordinatorja zdravstvenega sveta. Na eni od nedavnih
sej je že bilo opaziti malodušje, nelagodje in slišati strokovni protest; predlagano je bilo, naj minister za zdravje
pove, ali »svoj« najvišji usklajevalni organ pri sprejemanju strokovnih odločitev sploh še potrebuje. Jasnega od-
govora ni bilo. Odločitev ministra za zdravje Andreja Bručana, da po nastopu mandata imenuje strateški svet,
ki je deloma že sprejel delo ZS, in informacija, da se pripravlja nov pravilnik o delovanju ministrovega najvišjega
posvetovalnega organa, pa sta prenekateremu članu ZS vzela veselje do sodelovanja.
Kratki stiki v delovanju ZS nastajajo tudi zato, ker je njegova sestava »podedovana« še iz časov prejšnjega mi-
nistra; mandat sveta traja pet let, ministrov mandat pa je za leto krajši. A to ne bi smelo preveč motiti, saj so čla-
ni ZS imenovani (predvsem) zaradi stroke in ne politike. Minister za zdravje bo moral nekaj ukreniti. Za začetek
bi lahko pregledal seznam članov ZS in evidenco o njihovi (ne)navzočnosti na sejah. Navsezadnje ima ta organ
v zdravstvenem sistemu nadvse pomembno vlogo – naj omenimo le njegovo poslanstvo pri ocenjevanju in vre-
dnotenju novih ali dopolnjenih zdravstvenih programov, o čemer bi morali včeraj razpravljati. Na fotografiji:
čakanje na redno sejo zdravstvenega sveta, ki je ni bilo. Diana Zajec
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V imenu ministrstva za zdravje
kot predlagatelja zakona je Andrej
Bručan poudaril, da je dokument
poskus dosledne opredelitve pra-
vic pacientov, ki pa ga je mogoče
še nadgraditi oziroma izboljšati.
Generalni direktor direktorata za
zdravstveno varstvo prim. Janez
Remškar je dodal, da zakon sledi
splošnim težnjam, usmerjenim v
večje varstvo potrošnikov, kar po-
meni, da mora biti varnost pacien-
tov na prvem mestu. Tako naj bi
med drugim možnost pritožnih
postopkov zakon v praksi končno
poenotil, jih poenostavil in pripo-
mogel k njihovi učinkovitosti. Mi-
nistrov svetovalec Franc Košir je
dokument označil za enega izmed
najzahtevnejših zakonov s podro-
čja zdravstva. Po njegovem se je s
pisanjem zakona začel proces va-
rovanja človekovih pravic, z nje-
govo uveljavitvijo pa se bo začelo
postopno dograjevati sistem, ki bo
omogočal celovito udejanjanje
bolnikovih pravic.

In kaj pravijo bolniki in njihovi
predstavniki? V razpravi je bilo
nanizanih več pomislekov. Na pri-
mer: po zakonu zastopnika bolni-
kovih pravic, ki bo pacientu brez-
plačno pomagal v pravnem po-

stopku, če se bo ta denimo pritožil
zaradi strokovne napake pri zdra-
vljenju, imenuje minister za
zdravje. Za zastopnika lahko kan-
didira le visoko izobraženi stro-
kovnjak z najmanj 10-letnimi de-
lovnimi izkušnjami na področju
zdravstvenega varstva; delal bo na
sedežu območnega zavoda za
zdravstveno varstvo (torej bomo
imeli različne zastopnike po regi-
jah), denar za njegovo plačo bo za-
gotavljal zavod za zdravstveno za-
varovanje. To je le ena pomembna
iztočnica zakona, ob kateri so dile-
me kar brstele: premajhna neodvi-
snost in nevtralnost zastopnika
bolnikovih pravic; za plačevanje
zastopnika mora poskrbeti država
in ne zavod za zdravstveno zava-
rovanje.

Predsednica Zveze potrošnikov
Slovenije Breda Kutin je včeraj
opozorila, da se Slovenija s proble-
mom zagovornika bolnikovih pra-
vic ukvarja že skoraj deset let, tudi
v uradu varuha človekovih pravic
si že toliko časa prizadevajo za
sprejetje včeraj »obravnavanega«
zakona. Po njenem mnenju bo
največje izzive prinesla razprava o
tem, kako vzpostaviti pregleden in
tudi v resnici delujoč sistem prito-
žnih poti, pri čemer se reševanje
sporov ne bi smelo dogajati zno-
traj sistema zdravstvenega var-
stva.

Predsednik zdravniške zborni-
ce prof. dr. Vladislav Pegan je
omenil, da smo vendarle tudi v
Sloveniji ugotovili, da »vojna« ne
prinaša nič dobrega in da je par-
tnerstvo med bolniki in zdravstve-
nimi izvajalci nujno, če se hočemo
izogniti vse prepogostim kratkim
stikom med njimi, pa naj gre za za-
plete pri zdravljenju, pri ravnanju
z medicinsko dokumentacijo, ki je
last pacienta, pa kljub temu veli-
kokrat konča v nepooblaščenih
rokah, ali za udejanjanje pravice
do drugega mnenja, ki v praksi še
vedno povzroča veliko težav, če-
prav je že davno »uzakonjena«.
Diana Zajec

Tako predstavniki civilne
družbe kot ministrstva za
zdravje so si bili edini, da
določba, po kateri naj bi
vsebina zakona o pravicah
pacientov do sprejetja
posebnega zakona o zdravilstvu
veljala tudi »za področje
neakademskega zdravilstva«, v
zakon ne sodi in jo bodo iz
dokumenta črtali.

Zakon o pacientovih pravicah v očeh civilne družbe

Sto milijonov na leto
za več pravičnosti?
Okrogla miza o predlogu zakona o pravicah pacientov dala številne
pobude, naj se rok za javno razpravo, ki se konča danes, podaljša
Ljubljana – Vprašanje, kaj bo slovenskemu bolniku oziroma zavarovancu prinesel dolgo pričakovani zakon o
pacientovih pravicah, bo še nekaj časa brez odgovora. Po javni obravnavi zakonskega predloga – ta javnega
kresanja mnenj še ni doživel – je včerajšnja okrogla miza, ki jo je pripravila koalicija nevladnih organizacij za
pravice pacientov, izzvenela bolj simbolično. Naštevanje številnih dilem je pokazalo, da bo treba dokument, ki
bo za izvajanje zahteval vsaj 100 milijonov tolarjev na leto, še izbrusiti. Lahko se celo zgodi, da bo rok za javno
obravnavo, ki se izteče danes, znova podaljšan.

Na nedavni delovni večerji je Riccardo Illy obljubil slovenskemu
zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu, da bo dežela Furlanija -
Julijska krajina kar najhitreje zagotovila slovenski vladi vse
razpoložljive podatke o obeh plinskih terminalih. »Rupla sem
spomnil, da imamo ob Tržaškem zalivu že tržiško elektrarno in
železarno v Trstu, ki močno ogrevata morje v tem zalivu. Plinski
terminal s svojim hlajenjem ne bo znižal temperature za toliko,
kolikor jo železarna in elektrarna dvigujeta,« je Illy izjavil
italijanskim novinarjem po delovni večerji.

Andrej Vizjak
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Andrej Horvat

Člani strokovnega sveta so se lo-
tili tudi problema zmanjševanja
učenja nemščine kot prvega tujega
jezika v naših osnovnih in sre-
dnjih šolah. Svet je sprejel sklep,
da bo Zavodu za šolstvu naložil, da
pripravi analizo učenja tujih jezi-
kov.

Med sprejemanjem kataloga
znanj splošnoizobraževalnih
predmetov za poskusno izvajanje
v dveh novih letošnjih programih
srednjega strokovnega izobraže-
vanja – za tehnika mehatronike in
tehnika oblikovanja – se je zata-
knilo pri katalogu znanja za zgo-
dovino. Po oceni dr. Staneta
Grande je namreč predviden pro-
gram za 68 ur zgodovine nespreje-
mljiv. Dejal je, da je ta program
tak, kot da se v zadnjih dveh dese-
tletjih »ne bi nič zgodilo«, da je v
njem polno prikritih ideoloških
vsebin, denimo v (ne)prikazu re-
snice o ubojih po drugi svetovni
vojni. »Ne moreš zanikati stvari, ki
so bile,« je dejal. Strokovni svet je
nato sklenil, da je treba katalog
znanja za zgodovino dopolniti.

Polemična razprava se je vnela
tudi v zvezi s predlogom prilagoje-
nega programa za predšolske otro-
ke v okviru dopolnitev in prilago-
ditev kurikuluma za vrtce. Zaradi
neusklajenih stališč, še zlasti, ali je
prav, da so otroci z zelo hudimi go-
vornimi motnjami v vsakem pri-
meru – celo tedaj, ko se njihovi
starši na podlagi ocene strokovne
komisije strinjajo, da jih vključijo
v prilagojene programe –, vključe-
ni v delo rednih vrtcev. Razpravo
o tem so prestavili in predlagatelje
pozvali, naj predlog ustrezno spre-
menijo.

Govorili so tudi o tem, da je veli-
ko sprejetih sklepov tega sveta
ostalo neuresničenih, denimo o
delu šole za ravnatelje, o izbirnih
šolskih vsebinah in tudi o šolskem
delu z Romi. Omemba tega sklepa
pa je v razpravi povzročila hud be-
sedni spopad med predsednikom
komisije za učbenike dr. Stanetom
Grando in predsednikom komisije
za srednje šole Ivanom Lorenči-

čem. Ta se je ostro odzval na Gran-
dovo zahtevo, da svet razpravlja o
uresničevanju sklepa v zvezi z izo-
braževanjem romskih otrok brez
navzočnosti javnosti, češ da gre za
silno občutljivo tematiko, da
odnos z Romi v zadnjih 150 letih ni
bil nikdar tako slab, da se je v delu
romskega prebivalstva razvila na-
padalnost in je zato celo njega, ki
je na Dolenjskem od nekdaj živel z
Romi, zadnje čase strah, kadar gre-
do ti mimo njegovega vikenda. Po
Lorenčičevih besedah bi zapiranje
te razprave pred javnostjo ustvari-
lo ksenofobijo oziroma poslabšalo
odnos do Romov. Grandi pa je še
oponesel, da je marsikoga strah tu-

di tam, kjer sploh ni Romov. »Sam
nisem ksenofob, vi to kar zase
ohranite!« se je razhudil Granda.
Strokovni svet je nato razpravo o
tem nadaljeval v bolj umirjenih
tonih, slišati pa je bilo opozorilo,
da je v Evropi odnos do Romov
merilo, kako je neka država v re-
snici pripravljena sprejeti različ-
nost.
Jasna Kontler - Salamon

Letos je na skupno 24.982
razpisanih vpisnih mest v naših
visokošolskih institucijah v
prvem prijavnem roku prispelo
26.093 prijav, kar pomeni, da je
letos kar 829 kandidatov za vpis
manj, kot jih je bilo v tem
obdobju lani. (Podrobnosti so
objavljene na spletni strani
www.vpis.uni-lj.si.) Vlada bo o
omejitvah visokošolskega vpisa
predvidoma odločala konec
aprila.

Strokovni svet za splošno izobraževanje

Prenova gimnazij
prezgodaj v javnost
Kaj je Stane Granda zameril Ivanu Lorenčiču
Sporni katalog za učenje zgodovine
Ljubljana – Strokovni svet za splošno izobraževanje je včeraj razpravljal tudi o posledicah javne razprave o pre-
novi gimnazij, ker se začela veliko prezgodaj na podlagi še neusklajenih stališč posameznikov, Tako je bila – po
besedah včerajšnjih razpravljalcev – narejena velika škoda, ki lahko pokonča sicer dobro zamišljeno reformo.

Stane Granda
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Vlada še o tem in onem
Z novim znanjem bodo
»ozaljšali reforme«
Državno-sindikalna delegacija se
bo prihodnji teden v štirih skandi-
navskih državah seznanjala z njiho-
vimi uspešnimi praksami na podro-
čju sistemov trga dela in na podro-
čju tehnološkega razvoja. Povabilo
sindikatom na skupni obisk je po
besedah vodje delegacije državne-
ga sekretarja Andreja Horvata do-
kaz, da vlada resno jemlje socialno
sodelovanje in »poskus, ki je vre-
den greha«. Z novim znanjem bo-
do po vrnitvi poskušali »ozaljšati
reforme«. A. S.

Podaljšan rok za pridobitev
licence za člana NS
Ker se bo rok za pridobitev licence
za člana nadzornih svetov ali
upravnih odborov družb, ki jih je
predlagala vlada, iztekel 6. aprila
ga je vlada podaljšala še za tri me-
sece. Vlada je rok podaljšala, ker se
bodo usposabljanja po besedah ti-

skovnega predstavnika vlade Va-
lentina Hajdinjaka začela šele pri-
hodnji mesec. A. S.

Spremenjeni izračuni stroškov
za vinogradnike
S spremembo uredbe o uravnava-
nju obsega vinogradniških površin
je vlada natančneje določila način
izračuna priznanih stroškov pre-
strukturiranja in vrednosti izpada
dohodka za čas, ko vinograd ne ro-
di, ter način oddaje vlog za odobri-
tev podpore prestrukturiranja in
obravnave teh vlog. Rok za vloži-
tev programov prestrukturiranja,
izvedenega v vinskem letu
2006/2007, je podaljšan do 14.
aprila. A. S.

Vlada odrekla soglasje Petrolu
za nakup deleža Geoplina
Petrol ne bo mogel kupiti 0,235-od-
stotnega poslovnega deleža druž-
be Geoplin, katerega lastnik je ob-
čina Ormož. Vlada je odrekla so-

glasje, ker bi Petrol z nakupom v
Geoplinu pridobil skupno vrednost
deleža, ki presega pet odstotkov.
A. S.

Novela visokošolskega
zakona drugič
Včeraj je bila na dnevnem redu seje
vlade tudi obravnava predloga no-
vele visokošolskega zakona, ki ga
je predložil minister za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo Jure
Zupan in je bil v torek že sprejet na
seji pristojnega vladnega odbora.
Kot je po včerajšnji seji vlade pove-
dal tiskovni predstavnik vlade Va-
lentin Hajdinjak, je vlada po daljši
razpravi za novelo ugotovila, da jo
je v nekaterih točkah še potrebno
medresorsko uskladiti, kar naj bi
predvidoma opravili dovolj zgodaj,
da bodo z obravnavo lahko nada-
ljevali na prihodnji seji vlade.
J. K. S.
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