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Sporočilo
zborov Skupščine Republike Slovenije Skupščini SFRJ
Skupščina Republike Slovenije je na
skupni seji vseh zborov dne 8. S. 1991
sprejela naslednje sporočilo Skupščini
SFRJ:
I.
Odločitev na plebiscitu 23. 12. 1990 zavezuje Skupščino Republike Slovenije in
vse druge državne organe Republike Slovenije, da sprejmejo v šestih mesecih od
dneva razglasitve odločitve ustavne in
druge akte ter ukrepe za uresničitev plebiscitne odločitve. Skupščina Republike
Slovenije je na skupni seji vseh zborov
dne 20. februarja 1991 sprejela »Resolucijo o predlogu za sporazumno razdružitev Socialistične federativne republike
Jugoslavije«.
S to resolucijo, naslovljeno vsem republiškim skupščinam, je predlagala sporazumno razdružitev SFRJ na dve ali več
suverenih in neodvisnih držav in obvestila Skupščino SFRJ, da s to resolucijo
začenja postopek za tako razdružitev.

II.
Skupščina Republike Slovenije ugotavlja, da je na resolucijo od vseh republiških skupščin kljub ponovljenemu pozivu
do današnjega dne odgovoril le Sabor
Republike Hrvatske. Tudi razgovori predsednikov predsedstev republik oziroma
predsednikov republik doslej niso pripeljali do sprejetja predloga za sporazumno
razdružitev aH kakega drugačnega predloga.
III.
Skupščina Republike Slovenije še vedno
izraža pripravljenost za sodelovanje in
pogovore z drugimi republikami in organi federacije o vseh vprašanjih v postopku razdruževanja in za iskanje sporazumnih rešitev, s katerimi bi bili v polni meri
enakopravno spoštovani vzajemni interesi glede gospodarskih, političnih, mednarodnih in drugih odnosov.
IV.
Skupščina Republike Slovenije obvešča
Skupščino SFRJ, da bo v skladu s plebis-

citno odločitvijo najpozneje 26. 6. 1991
razglasila samostojnost in neodvisnost
države Republike Slovenije
V.
Skupščina Republike Slovenije je pripravljena začeti takojšnja pogajanja med
organi Republike Slovenije in zveznimi
organi o naslednjih vprašanjih:
- o oblikah in načinih začasnega opravljanja določenih funkcij, ki jih bodo zvezni organi po dogovoru opravljali za Republiko Slovenijo, dokler ne bo sama
v celoti prevzela njihovega izvrševanja;
- o pravnem nasledstvu SFRJ - v skladu s pravili mednarodnega prava o nasledstvu držav glede državnega premoženja, arhivov in dolgov;
- o možnih oblikah in načinih gospodarskega, obrambnega, mednarodnega
in drugega interesnega sodelovanja in
povezovanja Republike Slovenije z drugimi republikami dosedanje SFRJ ali z njihovo morebitno zvezo.

SKLEPI
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona
o turistični taksi
Zbori skupščine Republike Slovenije so
na sejah 17. aprila 1991 sprejeli predlog
zakona o turistični taksi.
Zbor občin je ob tem sprejel še naslednji
SKLEP
1. Republiški sekretariat za turizem in
gostinstvo je dolžan takoj pripraviti zakon o turističnem gospodarstvu, s katerim bo zavezoval vse gospodarske subjekte v turističnih krajih, da prispevajo
svoj delež iz dohodka za reševanje akutnih infrastruktur problemov, za celovito
organizirano kvalitetno urejanje in
opremljanje turističnih krajev ter za vzpostavljanje in vzdrževanje služb in servisov
na področju družbenih dejavnosti.

2. Republiški sekretariat za turizem in
gostinstvo naj skupaj z drugimi pristojnimi upravnimi organi preveri možnosti in
pripravi osnove za zakonske rešitve na
nivoju republike, ali za rešitve z občinskimi odloki, ki bi omogočali, da se zajame
prostorska renta v turističnih krajih.
Zbor združenega dela pa je sprejel naslednja
SKLEPA
1. Zbor združenega dela Skupščine Republike Slovenije meni, da je turistično
gospodarstvo izjemno pomembno za
razvoj Republike Slovenije. Glede na
znane negativne objektivne razloge pred-

laga Odboru Skupščine Republike Slovenije za splošno gospodarske zadeve, da
v sodelovanju z Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije, Turistično zvezo Slovenije in Gospodarsko zbornico
Slovenije, pripravi temeljito oceno turističnega gospodarstva. Ocena naj bo pripravljena še pred pričetkom glavne turistične sezone.
2. izvršni svet skupščine Republike Slovenije naj do 1. junija 1991 pripravi in
predloži Skupščini Republike Slovenije
informacijo, v kateri bo pojasnjeno, kateri tuji državljani po mednarodnih konvencijah so tisti, ki so oproščeni plačila taks
in dajatev.

SKLEP
Skupščine Republike Slovenije, da ne da soglasja k nekaterim zveznim zakonom
Na podlagi 3. točke amandmaja XCVI
k ustavi Republike Slovenije je Skupščina Republike Slovenije na seji Družbenopolitičnega zbora dne 17. aprila 1991,
na seji Zbora občin in Zbora združenega
dela dne 18. aprila 1991 sprejela naslednji
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SKLEP
Skupščina Republike Slovenije ne daje
soglasja k:

1990 (Uradni list SFRJ, št. 20/91),
2. zakonu o začasni omejitvi javne porabe v letu 1991 (Uradni list SFRJ, ŠT. 20/
91).

1. zakonu o spremembah zakona o izvrševanju proračuna federacije za leto
poročevalec

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA
IN TEHNOLOŠKO

- RAZVOJNA

POLITIKA SLOVENIJE
Izhodiščno gradivo za razpravo in odločanje
o sistemu znanstveno—raziskovalne in
tehnološko-razvojne politike, nacionalnem
programu znanosti in razvoja tehnologij,
bodočem statusu sedanjih raziskovalnih
ustanov, pomoč pri razvoju visokega šolstva*
PREDGOVOR
l
Slovenija se nahaja na prelomnici. V zahtevnih okoliščinah se
ji odpirajo možnosti, da na nov način in ambiciozno postavi in
dosega temeljne cilje: blaginjo prebivalstva, kulturno identiteto kot pogoj za odprtost v evropsko okolje in neogrožujočo
integracijo v njegovo raznovrstnost, upravno-politično suverenost skupnosti.
Takšna celota ciljev je še posebno zahtevna za skupnosti, ki
ne zmorejo velikih koncentracij kapitala in intelektualnih
potencialov: za manjše skupnosti v gospodarski in sistemski
krizi. Odzovejo se ji lahko s kompleksnimi razvojnimi strategijami, kjer upravljalski podsistem z nizi skladnih politik motivira delovanje in obnašanje ljudi in njihovih organizacij
k uspešnim naporom za doseganje temeljnih ciljev.
Izkušnje in zgledi razvitega in razvijajočega se sveta dokazujejo, da med ključne faktorje tovrstnih strategij razvoja
z modernizacijo družbenih struktur spadajo znanost, inovativnost in razvoj tehnologij. Skratka, pridobivanje in uporaba
znanja sveta s pomočjo lastnega vrhunskega strokovnega
potenciala v normalnem podjetniško-poslovnem okolju, kjer
skupnost z neposredno in posredno regulacijo le usmerja
temeljno profitno motivacijo in preprečuje, celo odpravlja
njene nesprejemljive socialne in ekološke učinke.
V tem gradivu obravnavano znanstveno-raziskovalno politiko in politiko razvoja tehnologij zato pojmujemo le kot
harmonični del celokupne slovenske razvojne strategije, še
posebej pa je pomembna soodvisnost raziskovalne, izobraževalne in zaposlitvene politike, ki pomenijo jedro uspešnega
tehnološkega in družbenega razvoja, prestrukturiranja
gospodarstva ter družbenih infrastruktur.
To se še posebej izkaže, če upoštevamo, da je ob vprašanju
politične suverenosti Slovenije dejansko glavni problem dejstvo, da Slovenija razpolaga z daleč premalo konkurenčnih in
donosnih proizvodov oz. storitev in da obstajajo ta čas še ne
zadosti dobro določene meje socialno-ekonomske pripravljenosti in zmožnosti Jjudi, do koder so se pripravljeni in
primorani vpreči v procese modernizacije; onkraj katerih pa bi
s svojim odporom blokirali proces.
Zato vidimo pomen znanosti v več smereh: transfer znanja
v inovacije za gospodarstvo in za sistemsko upravljanje
družbe, komuniciranje s svetom na najzahtevnejših ravneh
znanja, vzgoja vrhunskega kadra z mednarodno »konvertibilnostjo«, zato pa tudi faktorja samostojne in kritične intelektualne družbene instance, ki pride do polnega kulturnega in
usmerjevalnega izraza šele v sistemu formalne demokracije.
Naloge ali poslanstva na področju znanosti in uporab znanja
so še toliko težje, ker imamo opraviti ne le s podkapitaliziranostjo gospodarstva, nezadostno pozornostjo do zmanjševanja stroškov, dvigovanja kakovosti izdelkov in procesov, inovacijskega aktiviranja vseh potencialov, ampak v tem trenutku
tudi še neizdelano kompleksno razvojno strategijo Slovenije.
Na teh in mnogih drugih točkah nastajajo pričakovanja in
zahteve do vrhunske strokovne sfere, da analizira stanja,
razpoznava gibala, prognozira procese, projektira dejanja itd.
Toda tudi sama znanost, raziskovanje in kar je delnih sinoni* gradivo so pripravili v Republiškem sekretariatu za raziskovalno dejavnost in tehnologijo
poročevalec

tim »BELA KNJIGA«

mov, so potrebni podpore skrbno razdelanih politik, da bi
zmogli vse bolj odgovarjati pričakovanjem. V zaostrenih
gospodarsko-finančnih razmerah sicer celo grozi, da prevlada pojmovanje o njih kot strošku s premalo koristi. Realne
ocene stanja v znanstveno-razvojni in za Slovenijo, recimo,
izredno pomembni industrijski sferi so osnova za formuliranje
nadaljnje politike, saj si po eni strani ne moremo privoščiti, da
bi spregledali katerokoli možnost za tehnološko posodobitev
industrije, po drugi strani pa bi bilo nesmiselno od znanosti
pričakovati več, kot ta zmore, in od industrije, da bo hitro
vgradila tehnologije, ki so daleč nad njenimi trenutnimi zmožnostmi.
Zato želi Republiški sekretariat za raziskovalno dejavnost in
tehnologijo uveljaviti politiko kakovosti znanosti z njeno
internacionalizacijo, rasti vrhunskega strokovnega potenciala Slovenije in intenziviranja uporabe tega potenciala za
razvoj tehnologij, boljše družbeno upravljanje ter utrjevanje
naše identitete v evropskem integriranju.
Navedeno zaporedje v filozofiji pa moramo prilagajati tudi
relativno kratkoročnim optikam preživetja.
Tehnološko - razvojne posodobitve in kakovostnega prestrukturiranja slovenskega gospodarstva ni mogoče v celoti
prepustiti tržnim zakonitostim: relativno uspešna podjetja se
le težko odločajo za radikalnejše spremembe tehnologije in
proizvodnje, neuspešna za tehnološko — razvojna vlaganja
nimajo denarja, znanstveno-raziskovalna sfera pa konstruktivnega sodelovanja z gospodarstvom ni vajena. Zato bo
v prehodnem obdobju potrebna državna intervencija na
področju spodbujanja tehnološkega in družbenega razvoja,
nujna pa bo tudi pomoč tujih finančnih institucij. Osnovni
pogoj za uspeh kakršnekoli politike spodbujanja tehnološkega in družbenega razvoja pa je »prestrukturiranje« našega
mišljenja: znanstveniki in raziskovalci se morajo zavedati,
da je njihova osnovna naloga pomagati gospodarstvu, ki jih
plačuje - aktivno morajo iskati sogovornike v industriji,
spoznavati njihove želje in težave ter aktivno iskati
potrebne rešitve; gospodarstvo pa se mora zavedati, da je
edina pot k bogatejši družbi razvoj lastnega znanja in da
lahko ob ustrezni spodbudi domači znanstveno-raziskovalni in razvojni potencial razvije praktično uporabno znanje, ki je enakopravno tujemu, pri tem pa precej cenejše.
Na koncu naj navedemo, da ta tako imenovana »bela knjiga«
o znanosti, raziskovanju, tehnološkem in družbenem razvoju
ni niti dokončni dokument niti dokument, ki bi ga kot formalnega sprejemal kakšen oblastni organ. Služi naj le kot izhodiščno gradivo za nadaljnje razprave in družbeno odločanje
o raziskovalni in tehnološko-razvojni politiki Slovenije, določanju in izvajanju zakona o znanosti in razvoju tehnologij,
opredeljevanju statusa raziskovalnih ustanov glede na
postavke pripravljajočega se zakona o zavodih, končno tudi
o položaju in razvoju visokega šolstva, kjer sicer poteka pol
slovenskega raziskovanja, hkrati pa mu ravno znanstveno
raziskovalno delo daje pečat univerzitetne zahtevnosti.
Dokument je javen, za njegovimi tezami in postavkami stoji
Republiški sekretariat za raziskovalno dejavnost in tehnologijo — vendar cum grano salis: kadar strokovni dialog usposobljenih med sabo in z interesno-političnimi postavkami
slovenske skupnosti argumentirano postavi in uveljavi boljše
rešitve, jih bo Republiški sekretariat v smislu javne službe za
korist sfere in cele skupnosti preizkusil, sprejel in uveljavljal.
Zato ta dokument verjetno ne bo poslednji. To nam dokazuje
tudi primer tako stabilne in urejene države, kot je Švedska, saj
ni mogoče dobiti »dokončnega dokumenta o njihovi znanstveni politiki«.
Prof.dr.Peter Tancig
REPUBLIŠKI SEKRETAR
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I.

DEFINICIJE GLAVNIH IZRAZOV

Navajamo le zelo skrčeno število glavnih izrazov, ki se bodo
v besedilu pojavljali tudi kot sinohimt; namen ni semantična
analiza, pač pa oljaševanje sporazumevanja v dialogu. Prav
dialog pa bo sam vodil k preciziranju teh in drugih pojmov,zato jih v tej izhodiščni verziji besedila opredeljujemo relativno ohlapno in odprto.
ZNANOST - svetovni sklad znanj teoretske in empirične
narave, urejenih po pravilih konsistentnosti in preverljivosti;
celota dejavnosti pridobivanja, sistemiziranja, preverjanja,
diseminacije teh znanj.
TEHNOLOGIJA - strukturirana dejavnost ljudi, ki z uporabo
sredstev in postopkov dosegajo (koristne, želene) učinke;
zajema tehniko, znanje, organizacijo, motivacijo; predpostavlja razvoj, preizkus, uvajanje, eksploatacijo; usmerjajo in omejujejo jo predvsem socialno-psihološki, ekonomski in politično—^sistemski faktorji.
RAZISKOVANJE - metodološko urejena dejavnost pridobivanja in uporabe znanja. Pomeni večji del znanosti, pa tudi
najpomembnejši del razvoja tehnologij. Tisto strokovno delo,
kjer ne prevladuje predvsem (zahtevna) rutinska aplikacija,
ampak obvladovanje novosti. Praviloma ga opravljajo specifično usposobljeni ljudje.
INOVACIJA - koristna uporaba znanja; v pravnem prometu
II.

v komercialnem svetu - prva uporaba znanja. Inovacija je
lahko produktna, sistemska, procesna. Izvor najpomembnejših inovacij vse bolj postaja znanost, prvi del poti poteka
raziskovalno, toda inovativnosti so praviloma sposobni vsi.
Poteka na vseh področjih, najpomembnejša je v gospodarstvu, kjer je njen nosilec podjetnost.
RAZISKOVALNA INFRASTRUKTURA - sklop raziskovalne
opreme, informatike, managementa in administrativnega servisa, ki pomenijo sredstvo in podporo za raziskovanje - pridobivanje in uporabo znanja.
PROJEKT - organizirana dejavnost z opredeljenim namenom, praviloma zajema več ljudi (skupin), ustrezna sredstva,
poteka v institucijah ali med njimi, v določenem času, z opredeljenim vodjem in nosilcem. Faze: interes + ideja sta stvar
nosilca, ki praviloma projekt predlaga in pogosto organizira;
skupina z vodjem projekt neposredno organizirano izvaja in
odgovarja nosilcu oz. dajalcu sredstev; nosilec oz. dajalec
sredstev ocenjuje projekt in dosežke ter izterjuje odgovornost.
UNIVERZA - socialni in institucionalni prostor, praviloma del
visokega šolstva, kjer intelektualna avtonomija strok goji znanost in študijsko uposablja strokovnjake višjega ranga;
(potencialno) intelektualno središče civilne družbe.

PRIKAZ STANJA

V obliki tabel in grafikonov so prikazani osnovni podatki
o strukturi znanstveno-raziskovalne mreže v Sloveniji in
o vlaganju javnih sredstevv za njeno delovanje.
Potencial
V letu 1990 je v registru raziskovalcev vpisanih okoli 9000
oseb. Število raziskovalcev se je od leta 1982 skoraj podvojilo.
Vendar pa je s strani RS RDT (so)financiranih le okoli 3000
raziskovalcev t.i. mentorskega potenciala ter okoli 1400 t.i.
mladih raziskovalcev. Razširjenje gre predvsem na račun
zajema raziskovalnih enot gospodarstva.
Ce odštejemo mlade raziskovalce in zajem iz enot gospodarstva, se je izobrazbena struktura raziskovalcev od leta 1982
izboljšala. Povečalo se je število doktorjev znanosti od okoli
1100 na 1730 ter magistrov od okoli 650 na 1450.
V raziskovalnih organizacijah (inštitutih) je zaposlenih okoli
2000 raziskovalcev, v raziskovalnih in razvojnih enotah

gospodarstva okoli 2500, na visokih šolah okoli 2900 (v glavnem učiteljev) in na Univerzitetnem kliničnem centru okoli
600 (pretežno sicer zdravnikov). Več kot polovica mladih
raziskovalcev je zaposlenih v visokem šolstvu.
Povprečna starost raziskovalcev se je v zadnjih osmih letih
znižala z 42 let na 40 let in pol. Razveseljivo je, da je 20%
raziskovalcev mlajših od 29 let in starejših od 50 let le 22%
raziskovalcev. Večina raziskovalnih oganizacij oz. enot v UKC
ima med 6 in 50 raziskovalcev, v enotah v gospodarstvu jih
ima večina manj kot 20 raziskovalcev, nasprotno v visokih
šolah in institutih pa večina nad 20 in precejšnje število enot
nad 50 raziskovalcev.
Skupno je vseh zaposlenih v raziskovalnih organizacijah okoli
21.000 ljudi, predvsem zaradi enot iz gospodarstva, ki so
pogosto organizirane v enovitih organizacijah, kjer mnogi
drugi zaposleni delajo v proizvodnji ipd, statistika pa jih
našteva v raziskovalno—razvojnih enotah.

Tabela 1: Število raziskovalcev po vedah in izobrazbi

VC.DA
1.NA-MA
2. TEHNIKA
3. MEDICINA
4. BIOTEHNIKA
5. DRUŽBOSLOVJE
6. HUMANIZEM
SKUPAJ

4

Število
dr.

Število
mag.

Število
ostalih

Število
mladi

Skupaj

Od tega
aktiv.

Delež
mladi

Delež
aktiv.

456
395
256
125
315
177

302
534
170
79
257
103

497
2168
573
161
400
267

313
699
105
163
129
73

1568
3796
1104
528
1101
620

968
1669
552
391
515
372

32.3
41.9
19.0
41.7
25.0
19.6

61.7
44.0
50.0
74.1
46.8
60.0

1724

1445

4066

1482

8717

4467

33.2

51.2

poročevalec

Tabela 2: Starostna struktura raziskovalcev po izobrazbi

12
58
169
304
268
270
272

DO 29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
NAD 64

Število
ostalih

Število
mag.

Število
dr.

STAROST

186

SKUPAJ
POVP. STAROST

100.0

8796
40.5

5606
37.9

1458
38.6

1732
50.7

20.4
16.1
-15.5
15.2
t1 10.5
7.9
7.3
4.1
2.9

1794
1416
1367
1338
922
697
641
364
257

1512
1067
903
777
506
338
293
147
63

270
291
295'"'
257
148
89
76
24

DELEŽ

SKUPAJ

Tabela 3: Starostna struktura raziskovalcev po vedah

STAROST

NA-MA

TEH.

MED.

BIOT.

DRUŽ.

HUM.

SKUPAJ

DO 29
30-34
35-39
40 - 44
45-49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
NAD 64

351
292
269
241
126
106
103
41
39

926
681
592
507
365
285
240
127
73

110
116
148
239
177
101
83
62
68

169
82
52
45
43
42
38
40
17

141
155
199
164
142
110
103
52
35

75
83
94
127
58
51
67
41
24

1772
1409
1354
1323
911
693
634
363
2.%

SKUPAJ

1568

3796

1104

528

1101

620

8717

POVP.
STAROST

39.1

39.1

44.3

39.8

~~
42.6

43.3

40.5

SKUPAJ

Tabela 4: Število raziskovalcev po vrstah RO po vedah (vsi
raziskovalci)
VEDA

RO

RE

VTO

UKC

NA-MA
TEHNIŠKE
MEDICINSKE
BIOTEHNIŠKE
DRUŽBOSLOVNE
HUMANISTIČNE

564
782
13
111
343
154

403
1709
252
37
133
22

510
1002
244
337
513
296

8
4
605
0
11
0

SKUPAJ

1967

poročevalec

2556

2902

628

1485
3497
1114
485
47_
8053

Tabela 5: Število raziskovalcev po vrstah RO po izobrazbi
(brez mladih raziskovalcev)
IZOBRAZBA

RO

RE

OSTALO
MAGISTERIJ
DOKTORAT

1011
243
337

2312
252
125

665
457
1131

356
90
119

4344
1042
1712

SKUPAJ

1591

2689

2253

565

7098

^r^itvl)aZiSkOValCeV P° "'"'h
IZOBRAZBA

R

° P°

277
129
3

SKUPAJ

409

SKUPAJ

UKC

Uobrazbi

RO

OSTALO
MAGISTERIJ
DOKTORAT

VTO

RE

VTO

133
26
0
159

UKC

SKUPAJ

546
164
2

60
9
0

1016
328
5

712

69

1349

Tabela 7: Število RO po številu raziskovalcev

RA^rstnvAif-Pv
RAZISKOVALCEV
DO 5 raziskovalcev
■tebdcev
j 59 raz}sJcovaJcev
nad 50 raziskovalcev
.i
SKUPAJ

§te

^°
RO

Števil

Števil

RE°

VTO°

Število
UKC

SKUPAJ

1
ii
19
9

78
53
25
17

7

4

90

n

15

90

16
17

4
4

~4Č

fŽ3

51

27

Delež

organizacij

Delež
brez
RE

30.9

10 2

64
47

22.0

33 1
25 4

291

1000

162

UX)J

Mladi raziskovalci
V obdobju od septembra 1985 do konca leta 1989 se je
v »Projekt 2000 mladih raziskovalcev« vključilo skupno 1778
mladih raziskovalcev.
Tabela 8: Mesta za mlade raziskovalce po letih in vedah

VEDA
a

N -MA
TEHNIŠKE
MEDICINSKE
BIOTEHNIŠKE
DRUŽBOSLOVNE
HUMANISTIČNE
SKUPAJ

6

•

1985

1986

1987

1988

^
35
9
,13
8
10

97
238
28

75
274
32

£7
206
24

93

"

1989
~
193
?1

28

64

56

48

29
13

35
15

11
19

23

433

495

383

374

]6

poročevalec
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Republiški sekretariat sklepa pogodbe o usposabljanju mladih raziskovalcev z visokošolskimi organizacijami in raziskovalnimi organizacijami. Na visokih šolah ie okoli 55% mladih

raziskovalcev, v raziskovalnih organizacijah pa okoli 45/«.
Usposabljanje je V navedem obdobju zaključilo 329 raziskovalcev.

Tabela 9: Zaključena usposabljanja po vrsti in vedah
VRSTA/VEDA

NA-MA

TEHNIŠKE

MEDICINSKE

BIOTEH.

DRUŽBOS. HUMANIST.

r
STROKOVNA USPOS.
MAGISTERIJ
DOKTORAT

45
21
13

132
50
11

10
1
0

24
7
1

5
4
2

SKUPAJ

79

193

11

32

11

2
1

u

Po končanem usposabljanju mladi raziskovalci bodisi ostanejo v raziskovalnih ustanovah ali pa gredo v gospodarstvo
in drugam. V navedenem obdobju se je po zaključku usposabljanja 63% mladih raziskovalcev zaposlilo v gospodarstvu.
Tabela 10: Mladi raziskovalci po zaključenem usposabljanju
VEDA

Skupaj

Obnova
v RO

NA-MA
TEHNIŠKE
MEDICINSKE
BIOTEHNIŠKE
DRUŽBENE
HUMANISTIČNE

79
192
11
32
12
3

16
34

SKUPAJ

329

Obnova na
Univcr/i

Gospodar.

_Družb. dej.
Uprava

43
138
25
2

9

1
1

6
10
2
3
5
1

52

27

208

2^

J
2

Financiranje iz javnih sredstev
Slovenija je v letih 1975 do 1989 po podatkih Zavoda za
družbeno planiranje namenjala med 0,3% in 0,8% družbenega
brutto proizvoda za znanstveno-raziskovalno dejavnost.
Podatki o ostalih virih so negotovi, razen tega pa v zadnjem
času zelo upadajo.
Tabela 11: Vlaganja v raziskovalno dejavnost in realni obseg
financiranja glede na ceno raziskovalne storitve (leto 1990
- ocena)

1985

1986

SKUPAJ VSA SREDSTVA
TEKOČE CENE V 000 DIN
%
CENA FTE RAZISKOVALCA
BREZ TEHNIŠKIH SODELAVCEV (MERA, V 000 DIN)

598

2705

°-56

L12

ŠTEV FTE RAZISKOVALCEV
SKUPNEGA RAZ. PROG.

454

poročevalec

1987

1988
18678 .

.
1092

1043

1989

1990

320834

1634131

804
8 U

12780

795.00*

0,s

oq7
987

935

771

7

Tabela 12: Vlaganja javnih sredstev v raziskovalno dejavnost
po programih (v 000 din - preračunano na cene decembra
1989)
PROGRAM
1. Raziskovalni program
- Raziskovalni proj.
- Mladi raziskovalci
2. Skupne naloge
RSS, PoRS, ORS
3. Investicije
4. Sklad B. Kidriča
5. Inovacijski sklad
6. Enota za odkr. surovin
7. Stroški delovanja
RSS,PoRS,Enota

1985

1986

1987

1988

1989

189754
189754

595779
455925
139854

692915
434659
258256

657190
402662
254527

822513
477946
344568

41576

87828

106273

102040

112036

51243

110205

35592

61831

68709

425

559

405

396

578

90879

109124

91258

86027

105328

60119

90439

85307

76553

90581

6191

7407

9048

7626

7284

7888

9414

8. Obveznosti iz preteklih let
9. Stroški strokovnih služb

SKUPAJ VSA SREDSTVA

40100
5624
445811

7440

8610

1008781

1069508

1216444

999551

Tabela 13: Indeksi vlaganja v posamezne programe (normirani na leto 1986)
PROGRAM

1985

1986

1987

1988

1. Raziskovalni program
- Raziskovalni projekti
- Mladi raziskovalci

32
42

100
100
100

116
95
185

110
88
182

138
105
246

2. Skupne naloge RSS, PoRS, ORS

47

100

121

116

128

3. Raziskovalna oprema

46

100

32

45

59

4. Sklad Borisa Kidriča

76

100

72

71

103

5. Inovacijski sklad

83

100

84

79

97

6. Enota za odkriv. surovin

66

100

94

85

100

7. Stroški delovanja RSS,PoRS,Enota

84

100

122

103

98

8. Stroški strokovnih služb

76

100

116

106

127

44

100

106

99

SKUPAJ VSA SREDSTVA

8

1989

121

poročevalec

Tabela 14: Celotna izplačana sredstva RSS v letu 1989 po
organizacijah
INŠTITUTI

Izplačano
RSS 1989
V 000 DIN

Delež od
cel.RSS
v%

INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO
KEMIJSKI INŠTITUT BORIS KIDRIČ
INŠTITUT ZA BIOLOGIJO UNIVERZE
INŠTITUT JOŽEF ŠTEFAN, LJUBLJANA
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO IN VAKUUMSKO TEHNIKO
METALURŠKI INŠTITUT
TEKSTILNI INŠTITUT MARIBOR
INŠTITUT ZA VARILSTVO
RUDARSKI INŠTITUT
VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT
GEOLOŠKI ZAVOD TOZD GEOLOG. GEOTEHNIKA IN GEODEZIJA
INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE
INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR
ZAVOD ZA RAZISKAVO MATERIALA IN KONSTRUKCIJ
INŠTITUT ZA GEODEZIJO IN FOTOGRAMETRIJO
INŠTITUT ZA TURBINSKE STROJE
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE
INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO ŽALEC
INŠTITUT ZA ZGODOVINO DELAVSKEGA GIBANJA
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA
INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO PRI PRAVNI FAKULTETI
INŠTITUT ZA KRIMINOLOGIJO-PF PRI PRAVNI FAKULTETI
URBANISTIČNI INŠTITUT RS
INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO UNIVERZE
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
INŠTITUT ZA DELO PRI PRAVNI FAKULTETI
CENTER ZA RAZVOJ UNIVERZE
INŠTITUT ZA SOCIOLOGIJO IN FILOZOFIJO
EC-TOZD INŠTITUT ZA DRUŽBENI RAZVOJ
ŽG LJUBLJANA PROMETNI INŠTITUT
CENTER ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ
EKONOMSKI CENTER MARIBOR
ITEO-INŠTITUT ZA TRŽENJE, EKONOMIKO IN ORGANIZACIJO
EC-TOZD INŠTITUT ZA GOSPOD, SOCIAL. IN PROST. RAZV.
EKONOMSKI INŠTITUT PRAVNE FAKULTETE
EC-TOZD RAZVOJNO RAZ. INŠTITUT ZA REG. EKON.
PEDAGOŠKI INŠTITUT
ZAVOD ZA PRODUKTIVNOST DELA
SAZU-ZNANSTVENO RAZISKOVALNI CENTER

2668
14 864
3 875
56 961
1771
1 504
3 979
1 105
1221
3 546
198
H 823
263
1 277
2 595
178
1 030
4 682
1 500
703
2 490
1 873
350
934
1813
1281
1 183
284
331
2 087
381
997
839
441
294
150
417
3
1 227
6
12 691

0,86
4.80
1.25
18.39
0.57
0.49
1.28
0.36
0.39
1.14
0.06
3.82
0.08
0.41
0.84
0.06
0.33
1.51
0.48
0.23
0.80
0.60
0.11
0.30
0.59
0.41
0.38
0.09
0.11
0.67
0.12
0.32
0.27
0.14
0.09
0.05
0.13
0.00
0.40
0.00
4.10

Skupaj inštituti

145 819

47.07

poročevalec

9

VTO

FNT-VrO KEMIJA IN KEMIJSKA TEHNOLOGIJA,
UEK-RAČUNALNISKI CENTER UNIVERZE
FNT-VTO MONTANISTIKA
BF-CENTER ZA BIOTEHNOLOGIJO
INSTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO-MF
INSTITUT ZA BIOKEMIJO - MF
INSTITUT ZA BIOFIZIKO - MF
HISTOLOŠKO EMBRIOLOŠKI INŠTITUT - MF
MEDICINSKA FAKULTETA
BF-VTOZD ŽIVINOREJA (RODICA)
BF-VTO ZA VETERINARSTVO
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA
VIŠJA AGRONOMSKA ŠOLA MARIBOR
BF-VTO ZA AGRONOMIJO
BF-VTO ZA BIOLOGIJO
BF-VTO ZA GOZDARSTVO
BF-VTO ZA ŽIVILSKO TEHNOLOGIJO
BF-VTO ZA LESARSTVO
UNIVERZA MARIBOR, RAČUNSKI CENTER
UNIVERZA MARIBOR
FILOZOFSKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA SOCIOLOGIJO,POLITIČNE VEDE IN NOVINARSTVO
P D A \/W A t?
A IST TT TCT A
PRAVNA
FAKULtcTA
- vcc.vmAKMVU
EKONOMSKA FAKULTETA
VISOKA EKONOMSKO KOMERCIALNA ŠOLA
VISOKA SOLA ZA ORGANIZACIJO DELA KRANJ
FAKULTETA ZA TELESNO KULTURO
PEDAGOŠKA AKADEMIJA LJUBLJANA
vfSAUPR^NA^OL1\ETAMARIB°R'CENTERZARAZISKOVANJE
VIŠJA ŠOLA ZA SOCIALNE DELAVCE
FTK-INSTITUT ZA KINEZIOLOGIJO
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
FNT-VTO KEMIJSKO IZOBRAŽEVANJE IN INFORMATIKA
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
FNT-VTO FARMACIJA
FNT-VTO ZA MATEMATIKO IN MEHANIKO
FNT-VTO FIZIKA
FAGG-VTO ZA ARHITEKTURO
FAGG-VTO ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
FNT-VTO ZA TEKSTILNO TEHNOLOGIJO
TF-VTO ZA KEMIJSKO TEHNOLOGIJO
TF-VTO ZA STROJNIŠTVO
TF-VTO ZA ELEKTROTEHNIKO
TF-VTO ZA GRADBENIŠTVO
AKADEMIJA ZA GLASBO

Skupaj VTO

10

Izplačano
Delež od
RSS 1989
cel.RSS
VTO V 000 DIN v%
a 551
i1 n
116A
3 807
1267
144
650
49
178
8 355
3 681
5 559
377
501
6 263
529
1 251
2 623
1 026
2 400
59
o S7fl
4 538
4538
954
797
1 454
707
566
76

2

76

0.36
1.23
0.41
0.05
0.21
0.02
0.06
2.70
1.19
1.79
0.12
0.16
2.02
0.17
0.40
0.85
0.33
0.77
0.02
9 77

1.46
0.31
0.26
0.47
0.23
0.18
0.02

893

029

73
152
506
26
™
20
1 557
17 ?Qn
1 t XS7
664
63
,
1 536
017
7
1 131
1 735
L
< 1,!
\1 olo
3

0.02
0.05
0 16
0 01
0.01
0.51
3.97
4 47
^.47
0.21
0.02
0.50
n ™
740
n'^7

123 677

.

^
f'77
' 'n
JoO

39.92

poročevalec

KNJIŽNICE

Izplačana

Delež od

RSS 1989
V 000 DIN

cel. RSS
v%

958
1756
2771
392
1295

UNIVERZITETNA KNJIŽNICA V MARIBORU, MARIBOR
CENTRALNA MEDICINSKA KNJIŽNICA LJUBLJANA
CENTRALNA TEHNIČNA KNJIŽNICA LJUBLJANA
CENTRALNA EKONOMSKA KNJIŽNICA. LJUBLJANA
NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA. LJUBLJANA

in

7172

Skupaj knjižnice

2.32

17 974
9 745
1 976
3 416

5.80
3.15
0.64
1.10

309 780

100.00

Skupaj raziskovalne enote
Skupaj UKC
Skupaj društva
Skupaj ostalo
SKUPAJ VSA SREDSTVA RSS

0.31
0.57
, 0.89
0.13
0.42

39 415 033

DRUŽBENI PROIZVOD REPUBLIKE SLOVENIJE V LETU 1989

0.79

DELEŽ DRUŽBENEGA PROIZVODA ZA PROGRAM RSS
Tabela 15: Celotna sredstva RSS in ISS za program VTOv letu
1989 ( v 000 din - tekoče cene)
VTO
UNIVERZA LJUBLJANA
FNT-VTO KEMIJA IN KEM. TEH.
UEK-RAČUNALNIŠKI CENTER
FNT-VTO MONTANISTIKA,
BF-CENTER ZA BIOTEHNOL.
VIŠJA TEH. VAR. ŠOLA
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO
INŠTITUT ZA BIOKEMIJO - MF
NŠTITUT ZA BIOFIZIKO - MF
HISTOLOŠKO EMBRIOLOŠKI INŠT.-MF
MEDICINSKA FAKULTETA,
VIŠ. ŠOLA ZA ZDRAV. DEL.
BF-VTOZD ŽIVINOREJA
BF-VTO ZA VETERINARSTVO
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA,
VIŠJA AGRONOMSKA ŠOLA
BF-VTO ZA AGRONOMIJO,
BF-VTO ZA BIOLOGIJO
BF-VTO ZA GOZDARSTVO
BF-VTO ZA ŽIVILSKO TEH.
BF-VTO ZA LESARSTVO
UNIVEFiZA MARIBOR, RAČUN. CENTER
UNIVERZA MARIBOR, MARIBOR
FILOZOFSKA FAKULTETA
FAKULTETA ZA SOCIOLOGIJO
PRAVNA FAKULTETA
EKONOMSKA FAKULTETA .
VISOKA. EKONOMSKO KOMER. ŠOLA
poročevalec

Š^diT
RSS

8551
1116
3807
1267
144
650
49
178
8355
3681
5559
377
501
6263
529
1251
2623
1026
2400
59
8570
4538
945
797
1454

%deiež
od cel.
sred.RSS
2.76
0.36
1 23
0.41
0.00
0.05
0.21
0.02
0.06
2.70
0.00
1.19
1.79
0.12
0.16
2.02
0.17
0.40
0.85
0.33
0.77
0.02
2.77
1.46
0.31
0.26
0.47

ISS

%deiež
od cel^
sred. ISS

1655
5778

.96
3.35

3124

1.81

610

.35

19513
4081
2306
3356

11.31
2.36
1.34
1..94

1507
3478
2745
1306
1694
2003

.87
2.02
1.59
.76
.98
1.16

1100
13677
3490
2463
5900
5850

.64
7.92
2.02
1.43
3.42
3.39

Vs^te
RSSjn
ISS
1655
14329
1116
6931
1267
610
144
650
49
178
27868
4081
5987
8915
377
2007
9742
3274
2557
4317
3029
2400
1159
22274
8028
3417
6697
7303

% del.
vsoti
59.68
100.00
54.93
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
29.98
61.48
62.36
100.00
24.93
64.29
16.16
48.93
60.75
33.86
100.00
5.12
38.52
56.53
27.92
11.90
19.90
11

VISOKA ŠOLA ZA ORGANIZACIJO DELA
FAKULTETA ZA TELESNO KULTURO
PEDAGOŠKA AKADEMIJA, LJUBLJANA
PEDAGOŠKA FAKULTETA, MARIBOR
VIŠJA UPRAVNA ŠOLA, LJUBLJANA
VIŠJA ŠOLA ZA SOCIALNE DEUVVCE
VIŠJAPRAVNAŠOLA, MARIBOR
FTK-INŠTITUT ZA KINEZIOL.
VIŠJA POMORSKA ŠOLA, PIRAN
AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE
AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
FNT-VTO KEMIJSKO IZOBRAŽEVANJE
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
FNT-VTO FARMACIJA
FNT-VTO ZA MATEMATIKO
FNT-VTO FIZIKA,
FAGG-VTO ZA ARHITEKTURO
FAGG-VTO ZA GRADBENIŠTVO
FNT-VTO ZA TEKSTILNO TEH.
TF-VTO ZA KEMIJSKO TEH.
TF-VTOZA STROJNIŠTVO
TF-VTO ZA ELEKTROTEHNIKO
TF-VTO ZA GRADBENIŠTVO
AKADEMIJA ZA GLASBO

Skupaj VTO

707
566
76
893
73
152

2751
3204
5939
7426
651
703
933

1.59
1.86
3.44
4.30
.38
.41
.54

26
20
1567
12290
13857
664
63
1536
917
7681
1131
1735
7561
5111
1848
3

0.23
0.18
0.02
0.29
0.02
0.05
0.00
0.16
0.00
0.01
0.01
0.51
3.97
4.47
0.21
0.02
0.50
0.30
2.48
0.37
0.56
2.44
1.65
0.60
0.00

1225
2841
2394
594
12526
10972
2034
1926
2194
3441
4271
2530
1585
6528
4688
1559
4054

.71
1.65
1.39
.34
7.26
6.36
1.18
1.12
1.27
1.99
2.47
1.47
.92
3.78
2.72
.90
2.35

3459
3770
6014
8319
724
855
933
506
1225
2867
2414
2161
24815
24829
2698
1989
3729
4358
11952
3661
3320
14088
9798
3407
4056

123677

39.92

172603

100.00

296280

506

20.45
15.01
1.26
10.74
10.05
17.76
100.00
.89
.81
72.52
49.52
55.81
24.60
3.14
41.18
21.03
64.27
30.89
52.26
53.66
52.16
54.24
.06

41.74

Tabela 16: Porazdelitev raziskovalnih sredstev v različnih
državah po področjih
PODROČJE

NA - MA
TEHNIŠKE
MEDICINA
BIOTEHNIKA
DRUŽBENE
HUMANISTIČNE

SLOVENIJA

ZDA

23
38
8
9.6
8.5
11

20
13
49

24.5
11.7
32.7

30
12.8
34.4

26
14
36.3

5
2.8

10.4
8.6

5.8
6.7

6.0
6.8

NIZOZEMSKA

"EVROPA"

OECD

Opombe:
Vir »Physics Today« Sept.1990
Medicina in biotehnika skupaj se pojavljata kot »Life sciences«
Vsote ne dajo vedno 100 %, ker manjkata »Environmental
sciences« in »professional and vocational«, ki jima ni mogoče
najti ekvivalentov pri nas.

III.

NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA ZNANOSTI
IN TEHNOLOGIJE

Najprej je treba definirati pojem nacionalnega programa. Po
sedanji predstavi naj bi opredeljeval tista raziskovalna
področja v znanosti, za izobraževanje in razvoj tehnologij, ki
so zaradi svojega generičnega pomena za družbeni razvoj
in njegovo uravnavanje financirana relativno stabilno iz
javnih sredstev. Opraviti imamo torej s konvencijo. Po eni
strani nastaja kot avtonomno strokovno spoznanje o tem,
kakšna je prava znanstveno-raziskovalna mreža na Sloven12

skem, po drugi strani izvira iz vzvratne preslikave družbenih
ciljev, strategije in sektorskih politik na raven raziskovalne
dejavnosti in pomaga pri odločanju v raziskovalni in razvojno-tehnološki politiki ponderirati (potencialno) družbeno koristnost.
Ce naj bo nacionalni program uporabno orodje, recimo pri
proračunski razpravi o letnih sredstvih za znanost in razvoj
tehnologij, mora zakon določiti njegove elemente, odgovorni
poročevalec

tehnologij, mora zakon določiti njegove elemente, odgovorni
resorni organ in vlada pa v konsenzu z raziskovalno sfero
njegovo vsebino.
Elementi so cilji nacionalnega programa, vrste raziskovalne
dejavnosti in področja raziskovalne dejavnosti.
Cilji:« širjenje in poglabljanje znanstvenih spoznanj
• povečevanje uporabe znanosti pri razvoju tehnologij in
upravljanju družbe
• povečevanje kakovosti raziskovalnih zmogljivosti
• vzgoja vrhunskega strokovnega naraščaja
• zagotavljanje raziskovalne infrastrukture
• zagotavljanje gospodarne uporabe javnih sredstev za znanost in razvoj tehnologi.
Vrste: osnovne in aplikativne raziskave, razvojne raziskave,
izobraževanje, strokovne storitve visoke zahtevnosti (meritve,
atesti, svetovanja ipd).
Področja: naravoslovje, družboslovje, humamstika, medicina,
biotehnika, tehnika.
Oblikovanje ciljev in prioritet znanstvene politike je ključnega
pomena za razvoj Sloveni[e. Treba je opredeliti splošne usmeritve razvoja in raziskav. Ce znanost v največji meri vpliva na
razvoj tehnologije, od katere sta vse bolj odvisna način življenja in konkurenčnost družbe, potem moramo gojiti predvsem
tisto znanost, katere rezultate rabimo v našem tehnološkem in
družbenem razvoju, dalje tisto, ki daje t.i. »strokovne podlage« za pametno družbeno upravljanje in odločanje, ter tisto,
ki goji intelektualno samozavest in avtonomijo naroda in ljudi.
Na ta način znanost ne le izvaja družbeni razvojni načrt,
ampak ga neposredno in posredno bistveno tudi sestavlja,
v interesno-političnem dialogu pa pomaga postavljati.
Kljub temu pa razvoja znanosti in tehnologije ni možno
obravnavati celovito brez vsaj v obrisih znane državne strategije razvoja, pa tudi ne brez aktivne vloge države pri upravljanju znanosti.
Predvsem za prvi namen bi bilo koristno imeti institucijo pri
vladi, ki bi se poklicno ukvarjala s strateškimi raziskavami,
podprtimi s formalnimi in neformalnimi informacijskimi
sistemi, ter znotraj te oddelek za t.i. »science and technology digest«. Vloga tega oddelka bi bila zasledovanje megatrendov v znanosti in tehnologijah, distribucija relevantnih
informacij, izdelava predlogov strateških projektov na
področju znanosti in tehnologije.
Alternativa temu bi bil poseben vladni projekt, ki bi k obravnavi teh vprašanj pritegnil domače in tuje izvedence, pod
kontrolo ustreznega resorja, s čimer bi se izognili morebitnemu izrojevanju institucije v lastno vzdrževanje.
Sicer pa bi država pri upravljanju znanosti morala prevzeti
svojo vlogo:
0 z razvojnimi strategijami, javnimi financami in zakonodajo
postavlja robne pogoje za razvoj znanosti, tehnologije in
vzgojo vrhunskih strokovnih kadrov
• skrbi za razvoj temeljne znanosti, ki se je zmožna uveljavljati mednarodno
• spodbuja predvsem podjetniški interes za razvoj novih
tehnologij, ključnih za modernizacijo obstoječih proizvodnih
in materialno-infrastrukturnih dejavnosti, in prenos znanja
v prakso
• vse ostalo prepušča trgu, ki najbolje odloča, katere razvojne raziskave so koristne.
Pri tem se država drži načela, da je znanost pri strokovnih
odločitvah avtonomna in svobodna, država pa določa le
globalne cilje, podpira določene projekte z javnim denarjem
in nadzoruje izvajanje določene politike.
V luči povedanega bi nacionalni program za sestop k operativi zaobsegal:
• identifikacijo realnih ciljev, ki jih v Sloveniji na področju
znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti moramo (in
smo jih sposobni) doseči tako v kadrovskem, institucionalnem, kot tudi v finančnem smislu;
• identifikacijo raziskovalcev oz. skupin raziskovalcev, ki so
te cilje sposobni doseči.
H kakovosti nacionalnega programa bi pripomoglo profesionalno vodenje razvojne politike in v njenem okviru raziskovalne ter tehnološko-razvoj ne politike Slovenije. To bi dosegli tako:
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• da se oddvojijo posebna sredstva za vodenje strategije in
politike na posameznih področjih raziskav;
• da se angažirajo, kolikor je mogoče, neodvisni strokovnjaki,
ki bi se s temi problemi poklicno ukvarjali;
• da se vodenje kakega področja na nacionalnem nivoju
vzame vsaj toliko resno kot vodenje kakega projekta v industriji;
, ,
• da postane izobraževalna politika del tehnološko—razvojne
politike.
V bodoče bo treba povezati raziskovalno-razvojni menedzment s tržnim podjetniškim menedžmentom. Odsotnost slednjega je recimo bila vzrok za propad nekaterih razvojnih
projektov (mikroelektronika, računalništvo, del avtomatike
ipd).
Urediti bo potrebno statistično zajemanje in prikazovanje
znanosti in tehnologije po zahodnih vzorih, prav tako pa tudi
vpeljati njihove kriterije globalnega ocenjevanja uspesnosti
znanosti: rast družbenega proizvoda, rast izvoza tehnološko
bolj inovativnih izdelkov ali storitev, rast v tujini zaščitene
intelektualne lastnine.
Pomembna lastnost nacionalne politike znanosti in tehnologije je tudi njena regionalna konsistentnost. Ta naj vsebuje
predvsem:
• čim večjo transparentnost in ekspeditivnost v pogledu
informiranja;
■
• spodbujanje za doseganje najvišjih možnih meril, kjer je to
realno mogoče že dosegati ali so izgledi za to, namesto
tekmovanja z željo po obvladovanju nekega področja;
• dislokacijo posameznih organov, služb, koordinatorjev projektov, nosilcev mednarodnega sodelovanja itd. in posameznih znanstvenih, strokovnih in upravnih dogodkov, ki so
pomembni za posamezno področje.
Vendar pa velja v osnovi presoja, da je Slovenija majhna
regija, da ima v soseščini relativno ugledne znanstvene in
tehnološko - razvojne centre ter da mora pri svoji demografski majhnosti maksimalno podpirati strokovno rast vsega
možnega potenciala.
.
x
Doslej navedene postavke narekujejo nekaj značilnih izhodišč
znanstveno-raziskovalne in tehnološko - razvojne politike.
Pri tehnološkem razvoju gre v prvi vrsti za usmeritev v razvijanje, osvajanje, pridobivanje in prilagajanje generičnih tehnologij (informacijske tehnologije, novi materiali, biotehnologija) predvsem z namenom, da bi zmogli modernizirati in
s tem povečati učinke klasičnih, srednje in manj zahtevnih
tehnologij. Drugi bistven izvor inoviranja obstoječih tehnologij pa je strokovno in izkustveno znanje mnogih delavcev, ki
praviloma ne izhaja iz strogega raziskovalnega postopka,
sodelovanje s skupinami poklicnih raziskovalcev in razvijalcev pa lahko pomnoži skupni razvojno - tehnološki učinek.
Vendar pa prav iz razlogov dokajšnje nedoločenosti slovenske razvojne strategije ni mogoče opustiti podpiranja razvojnih raziskav v dosedanjem spektru tehnik, biotehnike in medicine, le da z večjo uporabo sofinanciranja iz javnih sredstev.
Že omenjena nedoločenost ima namreč pozitivno vlogo, kolikor pomeni umikanje države iz neposrednega podjetniškega
delovanja, sprošča podjetniško iniciativo in odgovornost
- zato pri tehnološki politiki igra vse bolj važno vlogo usmeritev na sofinanciranje projektov in na posredno ekonomsko
spodbujanje podjetij za prevzemanje razvojnega tveganja.
Znanost
Na osnovi temeljite analize opravljenega dela v preteklih letih
je treba izbirati skupine. Najboljšim (in če so še iz področij, ki
so za državo prednostna), je treba že v letu 1991 omogočiti
optimalne pogoje (sredstva, opremo, mladih raziskovalcev,
kolikor jih lahko sprejmejo), hkrati pa omogočiti doslej še
neuveljavljenim, mlajšim znanstvenim generacijam, če imajo
mednarodne reference in nosijo svežo tematiko, da lahko
konkurirajo tudi neodvisno od dosedaj financiranih skupin,
v katerih so nastopali.
Povečati je treba število diplomantov, še zlasti pa magistrantov in doktorantov na področjih, pomembnih za (gospodarski) razvoj Slovenije. Nujno potreben kakovostni dvig
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znanja v industriji bo lahko dosežen le s pospešenim zaposlovanjem tako dobljenih novih raziskovalcev v gospodarstvu
(raziskovalni laboratoriji, proizvodnja, vodstveni položaji).
Pri možnosti, da bi o obstoju programov na univerzah odločal
vpis študentov, bi veljalo najprej opredeliti programe, ki bi jih
zaradi pomena za nacionalno identiteto temu mehanizmu
podvrgli postopoma in s posebno skrbjo za strokovni dvig
takih panog na mednarodno raven (ekonomija, poslovne
vede, vede o narodu, okolju itd.). To so hkrati tudi področja,
kjer bo v nacionalnem interesu podpirati raziskovalno izpopolnjevanje v tujini, zlasti za mlajše generacije kandidatov.
Posebej zapleteni so pogledi na upravičenost razlikovanja
med osnovnimi in aplikativnimi raziskavami. Novejši znanstveni trendi po svetu kažejo, da se razlike med obojimi
zabrisujejo, še posebej po pomenu za praktične (recimo
podjetniške ipd) izplene, kjer pogosto korporacije pod svojim
okriljem gojijo tudi osnovne raziskave, ker jim to omogoča
konkurenčnost na dolgi rok. Sicer pa naj bi kot temeljne
raziskave razumeli tiste, ki prispevajo k bogatitvi svetovne
zakladnice znanja in omogočajo relativno poceni povezavo
s svetom in vzgojo kadrov po svetovnih merilih. So nujne za
obstoj in identiteto moderne nacije. Naloga teh raziskav je
poglabljanje svetovnega znanja v posameznih znanstvenih
področjih, raziskovanje kot bistvena osnova za kakovostno
aktivno izobraževanje na diplomskem, podiplomskem in doktorskem študiju, sodelovanje z razvitim svetom in vključevanje v njihove tokove kot enakopraven partner, kar zahteva pri
zdravi raziskovalni dejavnosti relativno majhna sredstva, ima
pa bistveno večje kadrovske in druge učinke v družbi. Te
raziskave so podlaga za kakovostne aplikativne in razvojne
raziskave v inštitutih in industriji. Praktično so na Slovenskem
osnovne raziskave dostikrat tiste, ki so marsikje po razvitem
svetu že kar aplikativne, po drugi strani pa bodo morale
pridobiti na pomenu zaradi krajše poti h koristnosti, pa tudi
zato, ker pogosto šele poskus aplikacije navede na Idrobnarijel, ki izzivajo nova bistvena povpraševanja po globljem
razumevanju stvari.
Pravo težo in tematsko strukturo zlasti tehniškim raziskavam naj določa gospodarsko povpraševanje po njih. Pač pa
mora država voditi stimulativno politiko za podjetništvo, ki
bo nato najbolje ocenjevalo, kateri t.i. proizvodni programi
so tržno donosni.
Kot pomoč pri določanju, katera raziskovalna in izobraževalna področja naj politika bolj pospešuje in katera manj,
pridejo v poštev strokovne tabele neposrednih in posrednih
prispevkov teh področij gospodarstvu in sistemskemu upravljanju, ki bodo upoštevale tudi:
• zaposlovanje strokovnjakov posameznih usmeritev v specifičnih gospodarskih panogah;
• 0 delež posameznih panog industrije, kmetijstva, storitev
v izvozu;
0 finančno ovrednoten obseg neposrednega razvojnega raziskovanja oz. pogodb med gospodarstvom in raziskovalnimi
ustanovami.
Usmerjanje in spodbujanje tehnološkega
razvoja
Tako kot v vseh razvitih državah morajo biti za krepitev moči
gospodarstva in njegove konkurenčnosti odgovorna gospodarska podjetja sama. Vendar pa je za pospeševanje inovacijskih procesov in za podporo podjetjem pri njihovem tehnološkem razvoju, ki praviloma ustvarjajo pomembno prednost na
trgih, potrebna pomoč vlade - zlasti v naši sedanji ekonomski
situaciji.
Slovenska vlada bo v okviru svoje pomoči gospodarstvu
posvetila posebno pozornost raziskovalnemu delu, razvoju in
uporabi tehnologije. Zato predlagamo izgraditev novega
sistema za pospeševanje tehnološkega (v okviru družbenega)
razvoja:
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• zagotoviti načrtovanje strategije in vodenje politike tehnološkega in družbenega razvoja;
0 zagotoviti vključitev za tehnološki razvoj pomembnih
temeljnih raziskav;
0 spodbuditi in povečati izvajanje relevantnih aplikativnih
raziskav;
0 zagotoviti potrebno znanje in pogoje za intenzivnejše
razvojno delo;
0 zagotoviti pridobivanje, posredovanje in razširjanje tehnoloških znanj;
0 zagotoviti vertikalni pretok znanj od temeljnih raziskav do
razvoja in nazaj;
0 zagotoviti horizontalni pretok znanj med posameznimi
tehnološkimi področji;
0 zagotoviti povezanost raziskav in razvoja s proizvodnjo
storitvami in trženjem;
0 zagotoviti pogoje in klimo, da se doseženi rezultati tehnološkega razvoja optimalno izkoriščajo;
0 zagotoviti razvoj in podporo generičnih (infrastrukturnih)
tehnologij.
Znanstveno—tehnološki stožec
Če želimo doseči omenjene cilje, potem potrebujemo konsistentn sistem, ki bo povezal dejavnosti vseh subjektov ki
delujejo na področju tehnološkega in družbenega razvoja,
tako da bo optimalno izkoristil kadrovske, materialne in druae
resurse.
Zamisel strukture sistema izhaja iz dejstva, da so za uspešen
razvoj in uporabo različnih tehnologij potrebne različne vrste
aktivnosti, da se te aktivnosti lahko nanašajo na različna
problemska področja in da je oboje tesno povezano s področjem uporabe.
Te aktivnosti so:
• načrtovanje strategije in vodenje politike;
0 temeljne raziskave;
0 aplikativne raziskave;
0 razvoj;
0 trženje, proizvodnja in storitve;
» uporaba in vzdrževanje.
Pri načrtovanju izvajanja teh aktivnosti velja opozoriti tudi na
dejstvo, da se v praksi paralelno odvijanje teh aktivnosti (ta
model je značilen za Japonsko) kaže kot učinkovitejši od
sukcesivnega (model ZDA).
Problemsko pa področja aktivnosti zajemajo:
• generična (infrastrukturna) znanja, orodja in gradnike To
so tista znanja, orodja in gradniki, ki so temeljnega oziroma
infrastru kturnega značaja npr. na področjih, kot so elektronika, računalništvo in informatika, tehnologija vodenja (kibernetika in avtomatika), novi materiali, biotehnologija itd.;
0 spremljajoča znanja, orodja in gradnike. To so tista znanja
orodja m gradniki, ki izhajajo iz drugih strok in so bolj specifična ter ožje usmerjena na uporabo v konkretni gospodarski
dejavnosti;
0 uporabo znanj, orodij in gradnikov za razvoj novih ali
posodobitev obstoječih proizvodov in storitev.
Ce posamezne elemente, ki opredeljujejo razvoj in uporabo
tehnologij, povežemo, jih lahko ponazorimo s strukturo ki jo
imenujemo znanstveno - tehnološki stožec.
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VRH

(slika 1)
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a -

PROBLEMSKO PODROČJE GENERIČNIH (INFRASTRUKTURNIH)
ZNANJ,ORODIJ IN GRADNIKOV

b -

PROBLEMSKO PODROČJE SPREMLJAJOČIH ZNANJ
ORODIJ IN GRADNIKOV

c -

PROBLEMSKO PODROČJE UPORABE
ZNANJ,ORODIJ IN GRADNIKOV

i'
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Znanstveno — tehnološki stožec predstavlja možni konceptualni okvir za skladen razvoj ter usmerjeno vodenje in
povezovanje vseh aktivnosti na področju razvoja in uporabe
tehnologij, tako da se zagotovi horizontalni in vertikalni pretok znanja ter dosežejo sinergetski učinki, ki omogočajo
razvoj novih proizvodov in storitev na različnih področjih
gospodarstva in negospodarstva.
Temelj stožca predstavljajo problemi, ki izhajajo iz potreb
gospodarstva in jih želimo z uporabo ustreznih tehnologij
rešiti.
Jedro predstavlja povezavo vseh aktivnosti na področju generičnih (infrastrukturnih) tehnologij.
Lupina predstavlja povezavo vseh aktivnosti na področju
spremljajočih tehnologij.
Vrh predstavlja segment stožca, v katerem se v skladu z nacionalnimi cilji postavlja strategija in vodi politika na področju
tehnološkega razvoja.
Tehnološki projekt predstavlja vertikalno povezavo aktivnosti,
ki so potrebne, da z uporabo najsodobnejših znanj, orodij in
gradnikov razvijemo, izdelamo in uspešno predamo v uporabo nov proizvod ali storitev.

Koncept znanstveno-tehnološkega stožca predstavlja vizijo
strategije tehnološkega razvoja, ki je uresničljiva v bolj urejenih razmerah, kot so današnje. Ker pa naše trenutno stanje
karakterizirajo ekonomska in tehnološka nerazvitost ter
splošno pomanjkanje kadrov in resursov, moramo že zato, da
bi trenutno stanje presegli, formulirati strategijo, ki jo bo
mogoče implementirati takoj. Kot kratkoročno osnovo strategije tehnološkega razvoja Slovenije (ki pa bo lahko zaradi
naše majhnosti aktualna tudi bolj dolgoročno) predlagamo
model koncentričnih krogov.
Model koncentričnih krogov
Pod implementacijo modela koncentričnih krogov razumemo predvsem reorganizacijo sodelovanja in komuniciranja v okviru dela obstoječega raziskovalnega in razvojnega
potenciala Slovenije v obliko, ki bo zagotavljala čim hitrejši
prenos znanja od temeljnih prek aplikativnih in razvojnih
raziskav v uporabo, zlasti v gospodarstvo.
(slika 2)

izmenjevanje informacij
(znanje,izkušnje,
pobude,zahteve)
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(tehnoloSki razvoj)
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Nove oblike sodelovanja in komuniciranja, ki naj bi presegale
okvire organizacij, v katerih posamezne raziskovalne skupine
delujejo, naj bi v skladu z dogovorjeno politiko splošnega
tehnološkega in družbenega razvoja Slovenije združevale raziskovalne in razvojne potenciale na nekaterih skrbno izbranih
področjih, zagotavljale pa naj bi predvsem prenos najsodobnejšega tehnološko-razvojnega znanja v gospodarstvo
- tako z neposrednimi razvojnimi projekti kot z izobraževanjem razvojnih strokovnjakov. Smatramo, da lahko tako
usmerjeno sodelovanje raziskovalnih skupin v Sloveniji že na
osnovi obstoječih potencialov hitro doseže potrebno kritično
maso (tako v količinskem kot v kakovostnem smislu) in tako
že v kratkem roku aktivno prispeva k tehnološki posodobitvi
gospodarstva vsaj v nekaterih vejah.
Pri izbiri organizacijskih oblik predlaganega sodelovanja bo
treba upoštevati naslednje modele (ki pa se med seboj ne
izključujejo):
• organizirana skupna dejavnost vrhunskih raziskovalnih,
aplikativnih in razvojnih laboratorijev: ti bi bili organizirani in
povezani tako, da bi bil omogočen prost pretok znanja in
strokovnjakov med različnimi tipi raziskovalnih in razvojnih
dejavnosti in raznimi panogami gospodarstva;
0 sodelovanje pri vrhunskem dodiplomskem izobraževanju
na področju znanosti in tehnologije, ki bi študentom višjih
letnikov omogočalo sodelovanje v raziskovalnih in razvojnih
projektih;
....
• skupna organizacija (zlasti inter in multidisciplinarnega)
vrhunskega podiplomskega študija s področja znanosti in
tehnologije.
Z ustrezno izbiro panog in ciljnih gospodarskih vej bi lahko
predvsem prvi model takoj prispeval k posodobitvi slovenskega gospodarstva, drugi in tretji pa bi generirala srednjein dolgoročno osnovo bodočega tehnološkega in družbenega
razvoja Slovenije.
Subjekti tehnološkega razvoja
Na področju upravljanja, razvoja in uporabe tehnologij delujejo naslednji subjekti:
• vlada
• univerze, znanstveni instituti
O tehnološki centri in inovacijski centri
• tehnološki parki
• gospodarstvo drugi subjekti (banke, združenja, posebno se
združenje izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav).
Vlada
Vlada načrtuje strategijo in vodi politiko usmerjanja in spodbujanja tehnološkega in družbenega razvoja. Merilo uspešnosti vlade bo: • rast narodnega dohodka,
• povečanje inovativne aktivnosti gospodarstva,
• uvajanje novih družin proizvodov,
• povečanje deleža visokih tehnologij v strukturi gospodarstva,
• povečanje udeležbe našega gospodarstva na zahtevnejšem
svetovnem trgu.
Svojo politiko mora snovati na naslednjih dejstvih:
m Znanost in tehnika sta osnova blaginje. Njuno državno
pospeševanje je jamstvo za dvig življenskega standarda.
0 Podjetja se lahko uveljavljajo v internacionalni konkurenci
samo z novimi proizvodi in boljšimi produkcijskimi postopki;
subvencije za raziskave in razvoj morajo potekati po režimu,
ki povečuje njihov uporabni izplen.
• Tehnične spremembe označujejo t.i. ključne tehnologije.
Kdor jih ne obvlada, tvega, da bo zamudil priključek tudi na
sosednjih tehnoloških poljih.
0 Podjetniško/gospodarsko financirani razvoj ne zadošča,
da bi tehnični napredek prodrl na široki fronti. Usmerjeni
posegi vladne tehnološko-razvojne politike morajo odpraviti
ozka grla, kjer je to seveda mogoče oziroma smiselno.
• Tveganja pri razvoju novih tehnologij je možno nositi lažje
celotno-ekonomsko zaradi širšega raztrosa kot pa posamično-ekonomsko. Zato mora država tu kompenzirati podinvestiranje podjetij v razvoj.
0 Subvencioniranje v drugih konkurenčnih državah zahteva
lastne protiukrepe. Kjer država zadržuje državne subvencije
poročevalec

razvoju, zaide domače gospodarstvo na rastočih trgih v nazadovanje.
Vsem tem argumentom je skupno to, da izhajajo iz tega, da je
celotno-ekonomska korist novih tehnologij večja kot posamično-ekonomski donos za raziskujoče podjetje. Ce ne bi
bilo tako, to je, če bi koristile te prednosti raziskujočim
podjetjem neposredno, potem ne bi bila potrebna nobena
dodatna finančna spodbuda države. Centralni argument tehnološke politike so torej eksterni donosi raziskav in razvoja.
Tako načrtovana tehnološko-razvojna politika je s tem istočasno v službi politike za večjo zaposlitev.
Osnove za državno stimuliranje/destimuliranje posameznih
znanstveno - raziskovalnih in razvojnih področij oziroma
neposredno projektov morajo biti po eni strani udeležbe
posameznih gospodarskih panog v družbenem proizvodu oziroma skupni akumulaciji Slovenije, po drugi strani pa tabela
prispevkov posameznih raziskovalnih in izobraževalnih
področij v posamezne gospodarske panoge.
Za formulacijo popolnih strategij moramo postaviti tudi cilje
- to pa so lahko kar istovrstne tabele razmerij. Tu verjetno
nima smisla v celoti izumljati lastne strukture gospodarstva;
glede na tehnološko in poslovno zaostalost našega lahko kot
cilj postavimo trenutna istovrstna razmerja v industrijsko razvitejših državah (npr. povprečje v OECD - seveda ob upoštevanju naših naravnih danosti).
Univerza — znanstveni inštituti
Univerza in znanstveni inštituti so nosilci prepleta osnovnih in
aplikativnih raziskav ter vrhunskega strokovnega izobraževanja v Sloveniji. Delujejo za interese družbe, ki jih podpira, in
zato že po definiciji mora biti teža teh raziskav na tistih
področjih, kjer Slovenija po tradiciji dominira v ožjem in
širšem okolju in pa na tistih področjih, kjer bi Slovenija lahko
igrala vodilno vlogo v bodočnosti. Sodelovanje z naročniki iz
gospodarstva in od drugod naj bo univerzi in znanstvenemu
institutu lastno zlasti tam, kjer poteka v obliki t.i. mešanih
skupin, vzgoje in pretoka kadra ter sodelovanja z močnimi
razvojnimi jedri v podjetjih.
Univerza in znanstveni instituti z ustreznim oblikovanjem svojih pedagoških programov bistveno vplivajo na stopnjo
temeljnih in uporabnih tehnoloških in inženirskih znanj, ki so
ključna za izvajanje in komercializacijo tehnološkega razvoja,
to pa velja tudi za vsa druga študijsko posredovana oz. pridobljena znanja, ki dajejo kadre za dejanja na drugih področjih družbenega življenja.
Tehnološki centri in inovacijski centri
Namen tehnološkega centra (možne alternative: tehnološko
- razvojni center, usmerjeni institut, institut za uporabne
raziskave) je:
• da predstavlja vezni člen med subjekti, ki gojijo temeljne
raziskave, ter gospodarstvom;
0 da goji vrhunska tehnološka in inženirska znanja, ki so
zanimiva za gospodarstvo in jih prenaša v gospodarstvo.
Tehnološki center na določenem strokovnem področju ali
skupini povezanih področij:
• goji aplikativne raziskave in tiste temeljne raziskave, ki so
tesno povezane z aplikativnimi raziskavami;
■0 opravlja predkompetitivne raziskave za zainteresirano
gospodarstvo oziroma skupine uporabnikov;
.0 opravlja razvojne raziskave in razvojne projekte za gospodarstvo;
0 skrbi za razvoj generičnih (infrastrukturnih) tehnologij;
0 skrbi za strokovno rast mentorskega kadra;
0 skrbi za ustrezno infrastrukturo;
0 izobražuje strokovnjake iz gospodarstva na področju
vrhunskih tehnoloških in inženirskih znanj;
0 opravlja zahtevne meritve, verifikacije, ateste, svetovanje
ipd.
Tehnološki center lahko goji vse navedene dejavnosti ali pa le
nekatere med njimi. Praviloma mora biti povezan z univerzo in
gospodarstvom. Organizacijske oblike teh povezav so lahko
različne.
Bistven poudarek je na delu v mešanih skupinah, v katerih
sodelujejo strokovnjaki s teoretičnimi, vrhunskimi tehnološkimi in praktičnimi inženirskimi znanji.
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Tehnološki centri lahko delujejo znotraj univerz ali pa so
samostojni.
Del kadrov je stalnih. Ti skrbijo predvsem za kontinuiteto na
področju vrhunskih tehnoloških znanj. Drugi del kadrov je
pretočen. Sestavljajo ga:
• strokovnjaki iz gospodarstva, ki sodelujejo na projektih;
0 mladi strokovnjaki, ki so namenjeni pretoku v gospodarstvo aH na univerzo;
0 delno zaposleni strokovnjaki iz univerze.
Tehnološki center mora delati na ustreznem nivoju infrastrukture. Ustrezen strokovni nivo na tem področju mora biti del
politike posameznega centra.
Tehnološki centri se glede na nabor dejavnosti, ki jih opravljajo, financirajo iz različnih virov:
• država (temeljne raziskave, del aplikativnih raziskav, osvajanje generičnih tehnologij, večji del infrastrukture);
■0 področna gospodarska združenja;
0 podjetja, vključena v posamezne gospodarske panoge (del
aplikativnih raziskav, predkompetitivne raziskave, del infrastrukture);
0 podjetja (del predkompetitivnih raziskav, razvojne raziskave).
Država lahko spodbuja financiranje s strani gospodarstva
s stimulacijsko davčno politiko ipd.
Tehnološki centri bi bili praviloma organizirani v dveh organizacijskih oblikah: v solastništvu in soupravljanju države in
gospodarstva ali pa v lastništvu države, ki jih daje kot razvojno
infrastrukturo pod ugodnimi pogoji na razpolago gospodarstvu, da v njih opravljajo ustrezne dele svojih razvojnih projektov. Tehnološki centri prvega tipa bi lahko bili deloma profitne
narave, centri drugega tipa pa neprofitni (javni zavodi).
Inovacijski centri, ki se ukvarjajo predvsem s poslovnimi,
pravnimi, organizacijskimi znanji in storitvami ter s svetovalno in informacijsko pomočjo za plasiranje ter uspešno
izvajanje inovacij, brez česar ostajajo tehnološka in inženirska znanja brez končne komercialne koristi, so lahko sestavni
del tehnoloških centrov, drugih subjektov ali pa samostojne
enote. Če so večinsko last države, delujejo kot neprofitne
organizacije, sicer pa v katerikoli obliki podjetja, zavoda ali
celo društva.
Tehnološki parki
Tehnološki park je organizirana prostorska združitev tehnološko orientiranih podjetij, ki se ukvarjajo z razvojem novih
proizvodov in postopkov ter storitev, prednostno na področju
vrhunskih tehnologij, ter ustanov, ki to podpirajo: tehnoloških
centrov, inovacijskih centrov, instrumentalnih centrov, visokih šol, znanstvenih institutov ipd. V naših razmerah ne gre za
vzpostavljanje novih, ampak za spodbujanje razvojnega povezovanja in zgostitev že obstoječih tovrstnih ustanov ter podpiranje njihovega razvijanja ter celo nastajanja, kjer še ne ustrezajo potrebam ali pa preprosto manjkajo.
Njegove bistvene značilnosti so:
• tesna kooperacija z univerzami, znanstvenimi instituti in
tehnološkimi centri;
0 fleksibilna ponudba prostorov ob ugodnih pogojih; - vodstvo, ki lahko izvaja ali posreduje tudi svetovalne funkcije ter
nudi servisne storitve in upravlja park;
• - centralizirana organizacija storitev in infrastrukture
skupnega pomena;
0- servisne storitve;
0- časovno določeno, na razvojno dejavnost omejeno bivanje podjetij, ki naj praviloma ne presega 3 do 5 let za posamičen projekt, pri čemer se lahko ugodnosti z leti zmanjšujejo.
Tehnološki park je instrument:
• za pospeševanje ustanovitve tehnološko orientiranih
podjetij;
0 za izkoriščanje znanstvenega potenciala univerze, znanstvenih inštitutov in tehnoloških centrov;
0 za izboljšanje gospodarske strukture.
Lokacija tehnološkega parka
Za lokacijo tehnološkega parka so pomembne zlasti naslednje značilnosti:
. • prostorska bližina univerze ali/in znanstvenih institutov ter
tehnoloških centrov z zadostno tehnološko ponudbo, tudi
glede na zamejstvo;
'
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0 dobro industrijsko okolje;
0 dobri splošni lokacijski pogoji, zlasti kar zadeva prometne
povezave;
0 zadostna stopnja centralnosti v prostoru;
0 visoka vrednost bivanja in prostega časa, da bi lahko vezali
tudi visoko kvalificirano delovno silo.
Bistveni cilj vzpostavitve tehnoloških parkov je, da se gospodarstvu odpre dostop do znanstvenih potencialov in doseženih raziskovalnih rezultatov za projekte nove proizvodnje, tudi
v obliki novih podjetij.
Organizacija in poslovanje
Pri organizaciji tehnološkega parka je treba ločiti organizacijo tistega dela, ki ga opravi in izvaja država, ter organizacijo
tistega dela, ki ga opravijo in izvajajo podjetja, ki delajo
v tehnološkem parku.
Država da na razpolago nepremičnine (zemljišče ali prazno
tovarniško ali šolsko poslopje) in izvede kot lastnik ukrepe za
novogradnjo ali pregradnjo ter jo tudi financira. Država prav
tako zagotovi potrebno osnovno infrastrukturno opremo
(vključno s potrebnim osebjem) za celotni tehnološki park.
Država prav tako zagotovi:
r* vodstvo, ki aktivira in izbira uporabnike ter sklepa uporabniške pogodbe;
'0 nuđenje skupnih ureditev ter servisnih storitev;
0 ponuja ali posreduje svetovalne storitve;
■0 omogoči podjetjem, ki zapuste tehnološki park naselitev
obratovanja na primerni lokaciji.
Tehnološki park bi moral na srednji rok, t.j. po okrog treh
letih, poslovati tako, da pokriva stroške. Finančna pomoč
države naj bi bila zagotovljena samo za zagonsko fazo ter za
posebej določeno vzdrževanje njegovih posamičnih delov.
Podjetja, ki delajo v tehnološkem parku, morajo opremiti
najete prostore za izvajanje svoje dejavnosti. Vsako podjetje
v tehnološkem parku povsem samostojno sprejme in nosi
finančna tveganja svojega delovanja.
Stroški in financiranjeTehnološki parki morajo biti za ustanovitelje podjetij privlačni, da bi lahko izpolnjevali svoje funkcije. Zato morajo biti stroški za uporabo s strani podjetnikov
dimenzionirani tako, da jih lahko ustanovitelji podjetij nosijo.
Podjetja, ki delajo v tehnoloških parkih, si zagotovijo sredstva
s prodajo svojih izdelkov ali storitev na trgu, s krediti bank in
s pridobivanjem sredstev, ki jih država namenja za inovacije
ter stabilno vzdrževanje delov takih parkov.
Gospodarstvo
Gospodarstvo je glavni nosilec tehnološkega in družbenega
razvoja. Vsak izdelek ali storitev dejansko predstavlja sintezo
različnih tehnologij, znanj in izkušenj. Vendar gospodarstvu
tehnološki napredek ni temeljni cilj, ampak (zaradi konkurence, ki tehnološko napreduje) le ona od neizbežnih sredstev
za ekonomsko in socialno uspešnost podjetij oz. partnerjev
v sodobni podjetniški kulturi (lastniki, zaposleni, kooperanti,
potrošniki). Zato so posredne politike državnega spodbujanja
podjetij h gospodarsko uspešnemu razvijanju svoje ponudbe
in sposobnosti bistvene, da bi podjetja kot dejanski nosilec
odgovornosti za (ne)uspeh izplena tehnološkega napredovanja, povečala svoje aktivnosti. V trenutnem stanju večina
podjetij ne ravna razvojno: zaradi napačne poslovne filozofije,
kratkovidnega menedžmenta ali pa pomanjkanja sredstev.
Ključnega pomena za spremembo je menedžment, izpostavljen pritisku zainteresiranega lastnika in zaposlenih za večje
prejemke.
Izhajajoč iz nivoja konkretne gospodarske organizacije je eno
od osrednjih vprašanj nadaljnja tržna in s tem tudi razvojna
perspektiva. Sedanji razvoj kaže, da bo moralo podjetje proizvajati in tržiti po mednarodnih pogojih. Zato je treba v vsakemu podjetju, ki ima zadostno »kritično maso« proizvodov,
kapitala in kadrov, razvijati in pospeševati razvojne službe.
Naloga le-teh je predvsem, da spremljajo tehnološko-razvojni nivo proizvodnje, zasledujejo tehnološke produkcije
sorodnih podjetij, iščejo tehnološke in proizvodne »niše«, ki
bi jih bilo moč zapolniti z novimi produkti, v celoti obvladujejo
tehnološke standarde za svoje proizvodno področje, uporabljajo ustrezne informacijske sisteme za iskanje tehnoloških
informacij.
Istočasno je zelo pomembna vloga marketinških služb
v podjetjih, ki morajo biti čimbolj usposobljene za trženje.
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Med marketlnškimi službami in ostalimi deli podjetja mora
obstajati tesno sodelovanje in stalen pretok idej in informacij.
Podjetja so prisiljena zagotoviti funkcionalno in siceršnje
izobraževanje visokokvalificiranih in drugih kadrov v podjetju,
in sicer na področju menedžerstva in marketinga, na
področju inženirskih znanj, vključno s področjem informatike, patentnega in licenčnega prava, standardizacije itd.
Drugi subjekti
Pomembno vlogo pri vodenju, usmerjanju in izvajanju tehnološkega razvoja imajo tudi drugi subjekti, kot npr.: banke,
agencije, gospodarska združenja, strokovna združenja ipd.
Banke in agencije s svojo koncentracijo in politiko plasmaja
kapitala pospešujejo in usmerjajo posamezna tehnološko— razvojna področja, posamezne tehnologije oziroma razvoj
posameznih izdelkov in storitev. Podpirati velja uvajanje zahtevnejših oblik bančnega poslovanja, kot je recimo »investment banking«, ponudba rizičnega kapitala ipd.
Gospodarska združenja imajo nosilno vlogo na področju
usmerjanja in spodbujanja predkompetitivnih raziskav in razvoja.
Strokovna združenja imajo pomembno vlogo pri pospeševanju rasti stroke na posameznih področjih ter pri razširjanju in
popularizaciji tehnoloških znanj.
Posebej podčrtujemo vrednost tistih organizacij, ki se na
Slovenskem v povezavi s strokovnimi krogi sistematično
ukvarjajo s pospeševanjem inovacijske dejavnosti ter pomagajo pri plasmaju inovacij na trgu podjetniških programov.
V tem okviru je zlasti pomembno delovanje, po možnosti
javno podprto in zato neprofitno, inovacijske informativne
banke oz. službe.
Financiranje tehnološkega razvoja
Z vidika države je financiranje razvoja tehnologij kombinirano: neposredno (so)financiranje znanosti in raziskovalne
infrastrukture ter razvojnih projektov in posredno spodbujanje zlasti gospodarskih subjektov, da vlagajo v razvoj iz
lastnih sredstev ter v lastnem poslovnem interesu.
Neposredno financiranje se nanaša zlasti na generične (infrastrukturne) tehnologije, aplikativne raziskave, predkompetitivne raziskave, industrijske razvojne projekte in razširjanje
znanja.
Generične tehnologije so baza oz. nekakšna infrastruktura za
številne aplikativne, predkompetitivne in industrijske razvojne
projekte. Zato financiranje razvoja izbranih generičnih (infrastrukturnih) tehnologij v celoti zagotavlja država, seveda
v obsegu, ki zajema osnovno jedro, ki je potrebno za vzdrževanje generičnih znanj.
Pod aplikativne raziskave štejemo tiste raziskave, katerih
namen je napredek znanstvenih spoznanj, vendar pa imajo
hkrati tudi povsem praktične cilje. Država mora zagotoviti
sredstva, potrebna za doseg tiste faze, ko se lahko pokaže
interes gospodarstva — na točno določenih področjih, seveda.
Predkompetitivne raziskave so praviloma projekti, za katere
vlada skupni interes več subjektov v kaki panogi ali področju,
čeprav si ti subjekti lahko na trgu konkurirajo. Ker so rezultati
takšnih projektov uporabni in (praviloma) uporabljeni pri več
subjektih, je torej gospodarski učinek relativno večji. Zato
država sofinancira takšne projekte (npr. v višini do 50% vrednosti projekta).
Industrijske razvojne projekte sofinancira država do višine
vseh stroškov, in to predvsem takrat, ko so nosilci projektov
novo ustanovljeni gospodarski subjekti. Pomembna oblika
financiranja naj bi bilo kritje stroškov za prostore in opremo
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v t.i. tehnoloških parkih. Industrijske razvojne projekte obstoječih podjetij pa država spodbuja predvsem s posredno politiko.
Sredstva za generične (infrastrukturne) tehnologije bi bila
zagotovljena v okviru sredstev za znanost, za prekompetitivne
raziskave in industrijske razvojne projekte pa v okviru Sklada
za spodbujanje tehnološkega razvoja. Oboje sodi v nacionalni
program za znanost in razvoj tehnologij.
Razširjanje znanja, ki je bistveni pogoj tehnološkega
napredka, dobi državno podporo skozi sofinanciranje dopolnilnega funkcionalnega izobraževanja na tehnoloških
področjih in prek financiranja kratkih, ciljanih tehnoloških
svetovanj, kar je posebej pomembno za srednja in mala
podjetja.
Politika posrednega spodbujanja
V sedanji fazi uvajanja novega davčnega sistema se je moč
opredeliti, da so spodbude vezane na inpute v podjetjih (stroški za raziskave in razvoj, stroški za izobraževanje raziskovalcev, vrednost pogodb za razvoj itd.). Izkušnje v svetu kažejo,
da je smiselno spodbujati na inputih, ker se s tem de facto
povečuje uporaba raziskovalnih kapacitet, kar vodi k večji
tržni uspešnosti ob enakih prometnih in drugih davkih, ki
obremenjujejo output. V dani situaciji pa je treba resno proučiti tudi predloge za časovno omejeno razbremenitev inovacijskega outputa, z namensko porabo za vlaganja v inovacijske faktorje podjetja, če bi to vodilo k večji motivaciji za
inoviranje poslovanja, proizvodnje in proizvodov oz. storitev.
Temeljni ugovor zoper olajšave na outputu pa je seveda
dejstvo, da je le-ta izvor za normalno napajanje vseh drugih
izdatkov, vključno z javnimi.
Sistem državnega usmerjanja in spodbujanja tehnološkega
razvoja je področje, ki ga je šteti le kot del celotne državno
usmerjane sfere razvoja. Zato zanj nosijo odgovornost tako
Republiški sekretariat za raziskovalno dejavnost in tehnologijo (RS RDT) kot drugi vladni resorii.
Za uspešno izvajanje tega sistema nosi torej odgovornost
celotni vladni sistem z vsemi svojimi sekretariati, saj izvajanje sistema zahteva ustrezno delovanje vseh vladnih resorjev.
Sistema državnega usmerjanja in spodbujanja tehnološkega
razvoja pa prav tako ne moremo gledati ločeno od zasnove in
izvajanja celotnega državnega sistema. Pri tem ne gre za bolj
ali manj formalno vključitev v celotni državni sistem, ampak
za dejansko povezavo številnih državnih, družbenih, gospodarskih, kulturnih, znanstvenih in drugih subjektov, vsakega
na svojem področju. Taka povezava enakovrednih partnerjev,
zasidranih doma in delujočih v širokem mednarodnem okolju,
je tisto, kar edino lahko zagotovi uspeh tudi novo načrtovanemu tehnološkemu razvoju.
Sistem tehnološkega razvoja pa je tudi del državnega zakonodajno pravnega sistema. Celotni sistem državnega usmerjanja
in spodbujanja tehnološkega razvoja posega na vsa področja
zakonodaje. Njegova ureditev bo zahtevala sprejem povsem
novih zakonov, kot tudi spremembe obstoječih.
Pri tem pa je potrebno posebej opozoriti na posamezna
področja zakonodaje (področje lastnine, področje izvajanja in
financiranja raziskovalne dejavnosti, področje zaščite intelektualne lastnine, standardizacije, atestiranja, javno pooblaščenih verifikacij investicij, objektov ipd, področje izvoza in
uvoza), ki imajo poseben vpliv na sistem tehnološkega in
družbenega razvoja, in katerih pravna ureditev lahko bistveno
vpliva na uspeh novonačrtovanega sistema tehnološkega razvoja.

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI POTENCIAL

T.i. znanstveno—raziskovalni potencial sestavljajo raziskovalci v znanosti in tehnološkem razvoju ter neizogibni strokovni sodelavci ter delavci v raziskovalni infrastrukturi.
Opravljajo seveda predvsem raziskovalne posle, vendar pa
tudi izobraževanje, strokovno svetovanje, meritve, atestiranje, sodelujejo v poskusni proizvodnji, pri uvajanju novih
proizvodenj itd.
poročevalec

Praviloma delajo v skupinah, te pa so bodisi deli ustanov,
bodisi samostojne ustanove ali pa sestavljene iz ljudi z različnih ustanov. Vselej pa se nahajajo v kaki organizaciji oz. imajo
institucionalni status.
Ocena »excellence« v slovenski znanosti ne more pripadati
nobeni od institucij (SAZU, Univerza, raziskovalni in industrijski instituti itd.) v celoti, pač pa samo raziskovalnim skupinam
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ali posameznikom znotraj njih. Večkrat izraženo mnenje je, da
se te »organske« skupine lahko močno razlikujejo od »administrativno-finančno« vodenih oz. priznanih skupin. Veliko
sposobnih raziskovalcev (predvsem mlajše in srednje generacije) ima zaradi tovrstnega spregledovanja organske dinamike raziskovalnih skupin včasih težave pri uveljavljenju svojih strokovnih ambicij, predlogov in projektov.
Do pregleda nad dejanskim raziskovalnim potencialom, torej
v stroki uveljavljenih posameznikov, predvsem pa skupin, ki
v resnici nosijo spoznavni in razvojni naboj, je zato mogoče
priti, izhajajoč iz sedanjega administrativnega razreza in
z upoštevanjem dejanskega prispevka posameznikov in skupin k, dosežkom znanosti v svetovnem in glede razvoja tudi
v ožjem okviru. Zato bi bilo koristno narediti analizo prispevkov in potenciala. V ta namen je bil predlagan, med ostalimi
možnimi pristopi, tudi t.i. »verifikacijski razpis« med vsemi
raziskovalci, kjer bi vsak navedel, kaj je prispeval (po lastni
presoji) v slovensko in svetovno zakladnico znanja in kako
uspešno ga je »verificiral« v praksi.
S primerjavami in analizo odgovorov na verifikacijski razpis bi
lahko dobili odgovore na vprašanja:
• kateri dosežki slovenske znanstvene sfere so pomembni
v svetovnem in kateri v slovenskem prostoru,
• katere skupine in posamezniki so k tem dosežkom največ
prispevali,
• v čem se anketa razlikuje od uradnega natečaja in
• na katerih področjih za Slovenijo posebej pomembnih
znanstvenih raziskav oz. njihovih generičnih iztekov so največje pomanjkljivosti oz. luknje. K oblikovanju končne ocene
stanja in potrebnih ter možnih trendov bi bilo treba pritegniti
mednarodne izvedence, ki bi ocenjevali po mednarodnih kriterijih.
Uveljavljeni raziskovalci
Uveljavljeni raziskovalci (seniorji) predstavljajo osnovni
znanstveni in s tem mentorski potencial slovenske znanosti;
ker bistveno prispevajo k usmerjanju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti in tudi k odločanju o odpiranju
novih področij in načinov delovanja, je zanesljiva kakovost
teh kadrov prvi pogoj za uspeh sfere. To seveda pomeni, da
je treba znanstveno-raziskovalne nazive podrediti reelekciji
pod pogoji, ki bodo zagotavljali ustrezno kakovost. Najbolj
ustrezno bi jih bilo uskladiti s kriteriji pri habilitacijah univerzitetnih učiteljev
Raziskovalce, ki ne ustrezajo pogojem, je treba prevesti
v strokovne sodelavce, ki sodelujejo v delovnem procesu po
strokovnih kriterijih. To tudi pomeni, da je v tej fazi potrebna
celokupna strokovna preveritev vseh raziskovalcev in profesorjev (ali pa morda le tistih pod določeno starostno mejo?)
po predpisanih usklajenih kriterijih, predvsem pa je
pomembno to, da se čimprej zamrzne financiranje raziskovalcev, ki nimajo pogojev (kriteriji: publikacije, patenti, SCI,
vloga v delovnem procesu, mentorstvo, kreiranje raziskovalnih skupin in programov itd.).
Sistematizirana naj bodo le mesta rednih in izrednih profesorjev, višjih raziskovalnih sodelavcev ter znanstvenihsvetnikov
(s habilitacijo). Ostala mesta — docenti, asistenti, raziskovalci
nižjih nazivov itd. — se zapolnijo na dva načina:
• za dobo do 5 let, če takega mlajšega raziskovalca v svojo
ekipo sprejme nosilec raziskovalnega projekta;
• raziskovalci, ki niso zaposleni na ta način, lahko za dobo do
dveh let dobijo (slabše plačano) službo na univerzi ali inštitutu.
Nasploh bo treba odpraviti nazive in delovna mesta, ki niso
bili pridobljeni na poklicnih osnovah. Na univerzah in inštitutih so lahko na vodilnih mestih samo ljudje z najvišjimi poklicnimi dosežki.
Zagotovi naj se možnost zaposlitve tujih kakovostnih predavateljev in raziskovalcev (postdoktorjev) na univerzi in mednarodno priznanih raziskovalnih institucijah.
Pri habilitacijah bi kazalo višje vrednotiti tiste, ki so izvedene
zunaj matičnih fakultet ali institutov kandidatov, ob pogoju,
da gre za očitno kakovostne druge ustanove.
20

Mladi raziskovalci
Mlajši raziskovalni kader predstavlja bodočo osnovo razvoja in uporabe znanosti ter tehnološkega razvoja Slovenije, zato je treba zagotoviti, da bodo imeli mladi raziskovalci ustrezne pogoje za izobraževanje in svoj strokovni
razvoj.
Smiselno bi bilo nadaljevati s projektom »Mladi raziskovalci«,
s tem da bi mlade ljudi vključevali le v tiste raziskovalne
skupine, ki razpolagajo z dokazano kakovostnim mentorskim
potencialom. Kvantitativna razporeditev po področjih mora
biti ena Od razvojnih usmeritev Slovenije.
Treba bi bilo doseči tesnejšo povezanost znotraj raziskovalnih skupin, kar je pri usposabljanju mladih raziskovalcev še
posebej pomembno. Usposabljanje se mora izvajati ob študiju
in raziskovalnem delu na fundamentalnih,aplikativnih in razvojnih raziskavah; odmerjanje, česa več in česa manj, je
odvisno od faze usposabljanja in namena usposabljanja.
Povečati je treba odgovornost skupine za usposabljanje mladih raziskovalcev, posebej mentorja in vodje skupine (pri
mladih raziskovalcih za »PRETOK« mora skupina vezati del
kapacitet na razreševanje raziskovalno-razvojne problematike konkretnega podjetja). Tej odgovornosti vodje skupine za
vse zadeve, ki jih RS RDT financira (temeljne raziskave, del
aplikativnih, usposabljanje mladih raziskovalcev), pa mora
nujno slediti še način financiranja, ki bi za dogovorjene programe, projekte, naloge, ki jih skupina izvaja, temeljil na
pogodbi med RS RDT in vodjem raziskovalne skupine.
Mladi raziskovalci, ki se usposabljajo v teh skupinah, bi morali
imeti tudi možnost oziroma kar obveznost krajšega alidaljšega (to zadnje predvsem za doktorat v tujini) usposabljanja
v tujini. Postopki v zvezi s tem so bili v letošnjem letu dodelani
in bi se jih veljalo držati tudi v prihodnje.
Na področjih, kjer ni kakovostnih mentorjev, skupin, oziroma
na novih raziskovalnih področjih bi bilo treba zagotavljati
štipendije za usposabljanje v tujini; RS RDT bi te podeljeval
direktno na osnovi pogodb s kandidati. Razen tega si bo
Slovenija prizadevala pridobiti možnost za vključitev v evropske programe izmenjave študentov, zlasti podiplomantov, kot
so Erasmus, Tempus ipd.
Izvor mladih raziskovalcev so diplomirani strokovnjaki druge
stopnje - teh pa je v Sloveniji odločno premalo v primerjavi
s svetom, razen tega obstaja nesorazmerje med naravoslovno-tehniškimi profili in drugimi, daleč premalo šolajoče se
generacije vstopa v podiplomski študij.
Predvsem je treba povečati število diplomantov, še zlasti pa
magistrantov in doktorantov ob podiplomskem študiju, na
področjih, pomembnih za gospodarski razvoj Slovenije.
Nujno potreben kakovostni dvig znanja v industriji bo lahko
dosežen le s pospešenim zaposlovanjem tako dobljenih novih
raziskovalcev v gospodarstvu (raziskovalni laboratoriji, proizvodnja, vodstveni položaji).
Pri samem projektu mladih raziskovalcev bo treba ubrati
določene popravke: nekoliko zmanjšati letne kvote novih, da
se še dvigne povprečje sposobnosti; povečati delež raziskovalnega uposabljanja v tujini; dopustiti tudi več razvojne
usmerjenosti pri izbiri raziskovalne tematike; doseči, da bo
formalni podiplomski študij opora in podpora raziskovalnemu
usposabljanju, ne pa celo ovira, kot se dogaja tu in tam.
Sekretariat računa, da rahlo povečane vsote denarja na mladega raziskovalca v glavnem zadoščajo za, v naših razmerah,
zelo kakovostno strokovno usposabljanje, vendar pa bo treba
sredstva rabiti bolj strogo namensko. Povečati bo treba motiviranje mladih raziskovalcev za trdo, a hkrati čim manj
moteno delo, in v tem oziru se pripravlja nekaj izvedbenih
sprememb. Sindikat mladih raziskovalcev se je pokazal za
koristnega partnerja pri obravnavi projekta.
Raziskovalne skupine
Projekte izvajajo raziskovalne skupine, ki se lahko formirajo
samo za določen projekt (projektna skupina) ali pa so bolj
trajnega značaja. Skupina je lahko del raziskovalne ustanove, lahko je sama raziskovalna ustanova ali pa se sestoji
iz pripadnikov več raziskovalnih organizacij.
Raziskovalna skupina ima svojega vodjo, raziskovalce, vrhunski med njimi nosijo oznako mentorji, mlade raziskovalce,
v njej in ob njej pa delajo še drugo potrebno osebje. Praktično
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na vseh področjih je normalno pričakovati, da skupina (če ne
gre ravno za posamičen projekt oz. izoblikovano ožje usmerjeno projektno skupino) ne angažira vseh svojih kapacitet
samo na projektih oziroma raziskavah ene vrste (osnovnih,
generičnih, ...), ampak na več tipih raziskav in tudi na razvojnih raziskavah za konkretna podjetja oz. druge vrste naročnikov. V tem oziru velja podpirati prakso mešanih skupin, pretoka raziskovalcev in mladih raziskovalcev in delo po naročilu. Vsak pretok posameznika, mladega raziskovalca v druge
organizacije po daljšem ali krajšem usposabljanju v raziskovalni skupini, bi moral v tem drugem okolju pomeniti razvojni
premik.
Relevantni kazalniki za kakovost skupin so:
• relevantnost in svežost raziskovalne problematike,
• angažiranost dela skupine na razvojnih projektih,
• mednarodna uveljavitev in primerljivost,
• sodelovanje v domačih in tujih projektih (s posebnim
poudarkom na tistih, kjer RS RDT oziroma država ni edini
financer),
• rezultati usposabljanja mladih raziskovalcev.
Raziskovalne skupine pa je treba ocenjevati tudi glede na:
• sposobnost oblikovanja in nosilstva strategije razvoja raziskovalne dejavnosti za določeno področje ali stroko (v nacionalnem programu);
• zagotavljanje pogojev za dolgoročno dejavnost in vitalnost
raziskovalne enote (sposobnost prenavljanja in razvoja) , tj.
stabilnost raziskovalne skupine;
• preverljivost raziskovalnega dela glede na učinke v znanosti
in praksi
• zagotavljanje prenosa rezultatov raziskovanja v izobraževanje.
Za sredstva za projekte naj prvenstveno kandidirajo uveljavljeni raziskovalci, ki prikažejo potrebno skupino.
Raziskovalca v skupini je treba razbremeniti eksternega
upravljanja in usmerjanja denarja, namenjenega za raziskave.
Znotraj skupine to pritiče odgovornemu vodji, ob pomoči
odgovornih vodstev in služb ustanov, kjer delo poteka. Vsaka
racionalizacija tovrstnih poslov, ki pa hkrati omogoča transparentni vpogled tako za sodelujoče v skupini kot za dajalca
sredstev ipd., pa je zaželena. Nosilci predlogov za projekte ter
financerji so odgovorni za tovrstne racionalizacije.
Skupine (oz. organizacije), ki šele začenjajo z znanstveno-raziskovalnim, delom imajo lahko nekaj začetnih let poseben
status: financirajo se ne glede na rezultate. Po tem obdobju
pa se preverijo njihovi dosežki kot osnova za nadaljnje financiranje.
Raziskovalne organizacije
Po dosedanji ureditvi so raziskovalne organizacije visoke
šole, samostojni inštituti, klinike, ustrezno registrirani oddelki
v gospodarstvu. Po sprejemu Zakona o zavodih bo prišlo do
j statusnih sprememb (glej poglavje Status raziskovalnih ustaI nov). Razlike med prvima dvema kategorijama raziskovalnih
organizacij se nanašajo predvsem na pretežno dejavnost (raziskovanje - izobraževanje) in na njihovo pravno-jnstitucionalno postavitev ( več o tem v poglavju o visokem šolstvu).
I Vloga samostojnih inštitutov (npr.ZRC SAZU pri Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti, Inštitut »Jožef Štefan«,
Kemijski inštitut Boris Kidrič) je v tem, da skrbijo za tiste
usmerjene, projektno organizirane raziskave, ki presegajo
pedagoške potrebe posameznih strok, a so potrebne bodisi
zaradi naše narodne samobitnosti ali zaradi znanstvenega in
tehnološkega prodora v razvite znanstvene sfere, kar je prvi
pogoj za nastajanje novih znanstvenih in tehnoloških dosež/ kov, na podlagi česar lahko poteka t i. prestrukturiranje in
} novo podjetniško gibanje gospodarstva.
Ti instituti morajo biti tesno povezani z univerzo in visokošolskim izobraževalnim procesom nasploh: sodelovati morajo
pri vzgoji podiplomantov in služiti kot baza za izdelavo magistrskih in doktorskih del na tistih področjih, kjer je za raziskovalno delo potrebna večja znanstvena infrastruktura. V tem
smislu so dejansko že sestavni del izobraževanja vrhunskih
' strokovnjakov.
Samostojni inštituti bi se morali prilagoditi novi situaciji;
smiselno bi jim bilo nameniti podobno vlogo, kot jo imajo na
primer v ZRN Max Planck inštituti na področju osnovnih
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raziskav in Frauenhoferjevi inštituti na področju aplikativnih
raziskav. Ukvarjali naj bi se z obsežnejšimi projekti osnovnih
raziskav na področjih, ki so nacionalno pomembna oziroma
na katerih smo že dosegli ugled v svetu in pri katerih so
potrebne večje raziskovalne skupine in obsežnejša infrastruktura, ki služi tudi raziskovalcem na univerzah. Skrbeli bi tudi
za povezavo med osnovnimi raziskavami in aplikativnim
delom ter se v sodelovanju s skupinami iz industrije ukvarjali
z obsežnejšimi aplikativnimi projekti, pri čemer naj bi šlo
predvsem za pretvarjanje osnovnega znanja na nacionalno
pomembnih področjih v obliko, ki bi potem v razvojnih oddelkih gospodarstva vodila do novih, tržno zanimivih produktov
in tehnologij. Premisliti bi bilo treba tudi o tem, da bi se tudi
struktura in organizacija inštitutov spremenila tako, da bi bila
bolj podobna takim inštitutom v tujini. Pri tem gre za sorazmerno majhno število stalno zaposlenih sodelavcev in velik
pretok znanstvenikov, ki so na inštitutu zaposleni zaradi izobraževanja le začasno ali zaradi izvedbe konkretnega osnovnega ali aplikativnega raziskovalnega dela. V novi ureditvi bi
lahkoposamezni inštituti ali pa njihovi deli predvsem iz tehnološkega krila institutov postali strukturne točke tehnološko
- razvojne infrastrukture.
Velike samostojne inštitute, kot je npr. Institut »Jožef Štefan«,
bi bilo treba vezati na visoko šolstvo in na podjetja še bolj
izrazito oz. formalno, kot so doslej. Pri tem gre tako za
sodelovanje kakor tudi za zakonsko možnost, da bi znanstveno sposobni instituti dobili pravico do »veniam legendi et
examinandi«, torej izobraževati in podeljevati javno veljavne
listine. S tem bi jim priznali dejanski status, saj so raziskovalne ustanove že po svojem sedanjem delovanju tudi oz.
predvsem izobraževalne.
Raziskovalne inštitute v visokem šolstvu pa gre obravnavati
kot možne sestavne »dele« univerze, ki bi bila urejena po
načelu departmentov (zelo raznovrstnih in z dogovarjano
prepletenimi in sodelujočimi vlogami). V primeru klasične
ureditve univerze pa velja presoditi, kateri inštituti naj se
integrirajo s šolami, kateri eventualno osamosvojijo, katere pa
kot delovno obliko za pretežno raziskovanje šole obdržijo
v relativno avtonomnem statusu. Brez uniformističnih obrazcev torej.
Možna reorganizacija inštitutov bi bila tudi njihova transformacija (v celoti ali le delov) v tehnološko usmerjene inštitute.
Pod pojmom tehnološko usmerjeni inštituti razumemo tiste
razvojno-raziskovalne organizacije, ki opravljajo raziskovalno, svetovalno, preiskuševalno, preiskovalno in izobraževalno dejavnost na tistih področjih (materiali, izdelovanje
tehnologije, preiskovalne in preizkuševalne metode; zanesljivost in varnost izdelkov, delovanje izdelkov na človeka in
okolje, informacijske tehnologije, procesne tehnologije ipd.),
ki so nujna sestavina vsakega razvoja izdelkov in procesov in
niso vezana na določen izdelek ali proces. Smiselno bi bilo
razmišljati o združitvi vseh razvojnih zmogljivosti na posameznih področjih v znanosti in tehnologiji v teh inštitutih, ki
ne bi prenašali znanja samo v eni smeri, ampak v obeh.
Zaposleni naj bi tudi predavali na fakultetah, če bi bili habilitirani, bili naj bi tudi mentorji mladim raziskovalcev in specializantom. V tej luči seveda razmejitev znanstvenih laboratorijev
od tehnoloških, razmejitev opreme in kadrov, ni upravičena.
Dosedanje izkušnje sodelovanja z znanstveniki in raziskovalci
s fakultet kažejo na to, da le-ti morajo imeti tudi praktične
izkušnje - npr. za tehnike: industrijsko prakso in potrjene
rezultate dela v obliki uporabnih izdelkov ali postopkov. Tu bi
se veljalo ozirati po praksi nekaterih razvitih držav, ki recimo
terjajo tudi od profesorjev v večini strok na univerzi predhodno obvezno prakso drugod. V nasprotnem primeru nimajo
potrebne samozavesti, niti občutka za svežost tematike in
kakovost. Vredno je premisliti, kako motivirati znanstvenike
za delo v razvojnih projektih in kako posredovati znanje in
izkušnje strokovnjakov iz proizvodnje znanstvenikom, raziskovalcem in študentom.
Tudi manjši del osnovnih raziskav naj bi potekal v tehnoloških
inštitutih, ti inštituti pa bi morali prevzemati predvsem večji
delež aplikativno-razvojnih projektov, ki terjajo večjo discipliniranost, večje varovanje informacij pred vohunjenjem, itd.
Gre za projekte, ki bi jih razpisala bodisi država na predlog
vladnih »strategov« v interakciji z gospodarstvom oz. večja
podjetja ali združenja podjetij in drugi naročniki.
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V. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI IN TEHNOLOŠKORAZVOJNI PROJEKT
Projekt postaja osnovna kategorija na področju znanstveno—raziskovalne in tehnološko — razvojne dejavnosti; zato
je treba projekt temeljito opredeliti kot nekakšno osnovno (z
vidika financiranja tudi »denarno«) enoto.
Pogojno gre za dve vrsti projektov: kratko in srednjeročne
raziskovalne in razvojne ter srednje in dolgoročne infrastrukturne. Prvi se nanašajo na to, kar se doslej imenuje raziskovalne naloge ipd., drugi na postavljanje ali vzdrževanje raziskovalne infrastrukture. Pri tem ne smemo zamenjevati neposredne usmerjenosti in dolgosti projekta z raznimi možnimi
načini in viri financiranja. Razen tega so pri obeh razredih
možna odstopanja: razvojni projekt slovenskega slovarja, na
primer, je sicer zmes raziskovalnega in zahtevnega ter
natančnega strokovnega dela (za kulturo in izobraževanje pa
ima celo »infrastrukturni- pomen), toda način dela vse do
socializacije rezultatov terja dolg čas, tudi desetletje in več;
obratno, projekt nabave izjemnega kosa raziskovalne
opreme, ki bo služila raznim porabnikom in se lahko nahaja
v mešanem lastništvu ter v soupravljanju, se lahko dogodi
v nekaj mesecih.
Drugače povedano: večina delovanja raziskovalne sfere bo
potekala v obliki množice projektov, medtem ko bodo infrastrukturni deli sfere deloma financirani, v odnosu do večine,
relativno stabilno! Raziskovalci bodo opravljali raziskovalno
delo, dokler se bodo nahajali v »živih« projektih, ki jih kdo
financira. Tekma za projekte bo zato postala trša značilnost
sfere. Z njo bo porasel vpliv financerjev - naročnikov na
usmerjenost zaposlitve raziskovalnega potenciala, večja bo
odgovornost za porabo javnega denarja, v povprečju bodo
raziskovalci hitreje odhajali iz poklicnega raziskovanja k drugim vrstam dela in poslov - večji in hitrejši bo pretok kadra
ipd.
Značilnosti projektov bo narekoval financer - naročnik; v raziskovalni sferi bo osnovni ton, ki ga bodo povzemali dostikrat
tudi drugi, dajal javni naročnik - država, ker bo za osnovne in
aplikativne raziskave, nanju vezano izobraževanje ter del razvojnih raziskav in infrastrukture predstavljal, tako kot doslej,
največjega financerja.
Z vidika značilnosti projektnega organiziranja in delovanja so
pomembne naslednje prvine:
• organizacija projekta glede na odgovornost in kontrolo
• razlike med projekti glede na vrste in namene raziskav
• kriteriji za presojo predlogov projektov in rezultatov
• informacijski sledovi projektov in razpolaganje z rezultati.
Vsak projekt ima nosilca predloga, ki se zaveže organizirati
elemente projekta skladno z razpisnimi pogoji ali pa
s posebnimi določili plačnika. Semkaj sodijo pogodbeno
potrjene zadeve, kot so: vodja projekta, ki odgovarja za
njegov potek in doseganje namena financerju, nosilcem in
partnerjem; raziskovalci in drugi udeleženci projekta, ki so
lahko z ene ali več ustanov, katerih vodstva morajo že
v predlogu zagotoviti ustrezno uporabo svojih infrastruktur;
raziskovalna in druga oprema, kaj od tega novega, kaj
v uporabi iz sklada že obstoječe; finančni stroški po zadosti
razdelanih postavkah, zlasti za osebna plačila in poplačila
ter za materialne stroške ipd.
Taka organizacija projekta omogoča dvojno kontrolo: naročnika oz. financerja nad namenskostjo in učinkom porabe
sredstev, ter vodje projekta nad drugimi sodelujočimi v njem.
Posledica ugotovljene večje nenamenske porabe sredstev je
lahko takojšnja prekinitev projekta in izterjava pogodbeno
določenih pravnih sankcij; ocena prenizkih učinkov zmanjša
konkurenčno možnost sodelujočih v novih projektih, vsaj pri
istem financerju. Z vidika republiškega proračuna kot vira
sredstev to pomeni, da mora ustrezni upravni organ organizirati tesnejši ekspertni nadzor v obeh smereh.
Z vidika notranje organizacije projekta pa to pomeni povečanje pristojnosti vodje projekta v odnosu do skupine in do
ustanov, katerih deli sodelujejo v projektu, tudi tako, da ima
vodja pravico sopodpisovanja računov oz. nalogov, brez
česar ne more potekati finančni promet sicer za projekt že
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odobrene vsote.
Projekti se bodo med sabo razlikovali tudi glede na vrste
raziskav: osnovne, aplikativne, razvojne.
Projekti temeljnih raziskav se odvijajo pretežno na univerzi in
znanstvenih inštitutih oz. oziroma v tesni povezavi z njimi,
s tem pa tudi z ustanovami, kjer hkrati teče ta dejanska vzgoja
strokovnjakov in skrb za razvoj posameznih strok.
Ker je na fenomenološkem nivoju mejo med temeljnimi in
aplikativnimi raziskavami težko določiti, poteka razlikovanje
pač predvsem po konvenciji z načini in viri financiranja.
Osnovna opredelitev mora biti večja podpora takim temeljnim
raziskavam, ki imajo tudi svoj izražen aplikativni vidik, čeprav
se ta ne more takoj neposredno izmeriti in ni povsem jasno,
kako bo prišel v prakso. Pri delitvi sredstev za »temeljne«
raziskave s področja tehniških znanosti bi bilo smotrno vpeljati tudi take kriterije, ki bi na osnovi analize deleža posameznih panog slovenske industrije v izvozu le-tega z neko utežjo
tudi upošteval, vzporedno z dognanji analize bodočih svetovnih gibanj teh (izvoznih) trgov.
Aplikativne raziskave vodijo k novim produktom in novim
tehnologijam, čeprav ni nujno, da jih proizvajajo neposredno.
Njihov učinek je merljiv prek uspešnih patentov, novih proizvodov, tehnologij. Potekati bi morale v industrijskih laboratorijih, na inštitutih in na univerzi v povezavi s tehnološkim
študijem. Pri aplikativnih raziskavah bi morala država sofinancirati projekte glede na delež potencialnih uporabnikov in
njihov dejansko izkazani interes.
Obstajajo pobude, naj bi država predpisala podjetjem
obvezna izdvajanja sredstev za t.i. generične ( načrtovano
razvijanje snopov tehnologij) raziskave, sredstva pa bi
podjetja samostojno namenjala za konkretne raziskovalne
projekte. Vendar pa obstajajo tudi močni pomisleki, ali to ne
bi zmanjševalo samostojne odgovornosti podjetij za lastno
ravnanje - naj bo to trg, in prej ali slej se bodo podjetja začela
razvojno obnašati zaradi lastnega motiva. Za večji del razvojnih raziskav bo moralo prevzemati financiranje gospodarstvo,
vlada pa mora za svoje sofinanciranje zahtevati njegovo
odgovornost kot pogodbenega nosilca. Glede na današnjo
obubožanost gospodarstva bi lahko delež državnih sredstev
znašal tudi kaj več (ilustracija - do 50%). Pač pa naj bi se
povečal v ovkiru vseh državnih sredstev za znanost in razvoj
tehnologije prav delež za podpiranje tovrstnih projektov.
Finančni vložek podjetja v razvojni projekt naj se obravnava
kot strošek poslovanja ali kot reinvesticijska sredstva
Pri razvojnih raziskavah (kakor tudi pri aplikativnih) bi bila
tako iniciativa prepuščena tržnemu gospodarstvu, država pa
bi skrbela za podpiranje teh, razen s subvencijami projektom
in vzdrževanjem razvojne infrastrukture, tudi z davčnimi olajšavami in ustvarjanjem drugih robnih pogojev.
Pri vseh vrstah javnega (so)financiranja projektov, kjer so
nosilci samostojne organizacije, je potreben strog nadzor nad
nameni porabe, da se raziskovalno-razvojno financiranje ne
spremeni v ovinkasto financiranje drugih vrst porabe.
Predlaga se tudi uvedba t.i. multidisciplinarnih raziskovalnih
polj širšega pomena, ki jih ne morajo zadovoljivo nositi posamični subjekti, problematike širšega okolja pa ne zadovoljivo
obvladovati disciplinarne stroke same. Taka polja terjajo uvedabo transparentnosti in strokovne koordinacije, ne pa centralizacije raziskovanja in drugih storitev. Gre za konvencijo,
ki bi naj zajemala manjše število polj, ki bi jim s skladnimi
projekti zagotavljali, ob enakih drugih kriterijih, relativno stabilnejše financiranje: ekologija, narod-kultura—jezik, upravljanje družbenega razvoja.
Glede na razpolaganje z javnimi sredstvi za raziskave se
ponujata dva osnovna pristopa: ali tečejo vse raziskave prek
enega sekretariata ali pa prek večih, kjer vsak pokriva svoj
resorni predmet tudi raziskovalno in (deloma) razvojno.
Nekatere, sicer potrebne raziskave so izključno vezane na
posamezne vladne resorje oziroma panoge, ki jih ti upravljajo.
Zato bi morali vsaj z nekaj sredstvi za raziskave in razvoj
razpolagati vsi resorski upravni sekretariati.
Učinkovitost področnih sekretariatov kot neposrednih upraviporočevalec

teljev resorske raziskovalne dejavnosti je danes vprašljiva,
kajti raziskovanje jim ne bo prioriteta in sami ne bodo mogli
hitro in zadovoljivo razviti ustreznih mehanizmov za spremljanje in vrednotenje učinkov raziskovalnega dela. Zato bi bilo
smiselno razmišljati o modelu, v katerem bi bili resorski
sekretariati sicer naročniki (in plačniki) raziskav, za večji del
tovrstnih dejavnosti pa bi tehnično izvedbo, spremljanje in
preverbo rezultatov organiziral RS RDT.
Kriteriji in postopki za vrednotenje projektov
Kriteriji morajo ovrednotiti predloge raziskovalnih nalog z več
stališč. Ocenjevalci morajo jasno odgovoriti na vprašanja ali
bo uspešno dokončanje predlaganega dela (navedeni vrstni
red ne implicira pomembnosti odgovorov):
• prispevalo k napredku in razvoju prednostnih smeri v Sloveniji,
• prispevalo k napredku znanosti v svetu,
i • prispevalo k povezovanju slovenskih z drugimi svetovnimi
' (predvsem evropskimi) raziskovalnimi centri,
• prispevalo k dvigu ugleda in povezovanju strokovnih del na
obeh slovenskih univerzah,
• odprlo novo perspektivno področje v znanosti, ki v Sloveniji
še ni bilo pokrito,
• izboljšalo obstoječe postopke, meritve, izdelke predvsem
v energetskem, ekološkem, surovinskem in cenovnem
pogledu,
• dalo osnovo za inovacijski prodor na svetovne trge
• odprlo možni prenos rezultatov v ekonomsko izkoriščanje,
• dvignilo nivo kakovosti izdelkov v industriji,
• prispevalo k dvigu tehnično-lzobrazbenega nivoja v Sloveniji,
• vzgojilo nove raziskovalne kadre.
Z vidika modela koncentričnih krogov vprašanja zadevajo
:
vsak projekt, pač z različno težo.
Sedanji predlogi nalog in projektov, ki se financirajo v slovenskem raziskovalnem prostoru, so praviloma med sabo nekon1 kurenčni, pogosto neusklajeni, v osnovi tudi zaradi majhnosti
potenciala, in včasih nefleksibilni, ko nekatere skupino kar
naprej perfekcionirajo isto temo. Vendar utegne biti ta zadnja
presoja krivična: ponavadi skupine pod istimi imeni nalog
prodirajo naprej in v resnici ne delajo istega.
Kriteriji za dodeljevanje sredstev za osnovne raziskave naj bi
i bili taki, kot so v razvitem svetu, to je predvsem mednarodna
' uspešnost oz. pomen za narodovo samobitnost na področju
t humanističnih raziskav. Kriteriji za dodeljevanje sredstev za
j aplikativne in razvojne raziskave naj bi bili predvsem ekonomska uspešnost (oz. njena realna prognoza).
Pri razvojnih raziskavah je treba zahtevati predprojekte,
s katerimi se lahko dokaže, da so za izvajanje projekta na
i razpolago vsi potrebni resursi in da bo projekt pripeljal douspešne tržne realizacije v realnem okolju.
Kjer je to le mogoče, naj bi predloge projektov ocenjevale
neodvisne ocenjevalne komisije (»revievv group«), ki bi vsebovale tudi člane iz tujine; predlagatelj projekta ne sme sodelovati v skupini, ki njegov projekt ocenjuje.
1 Ocenjevalci bi morali predlog projekta oceniti predvsem na
/ osnovi naslednjih kriterijev:
• izhodišča in vsebina z vidika strokovne svežosti tematike in
družbene koristnosti
• izvedljivost programa oz. ocenjena zanesljivost možnih
rezultatov
• kadrovska slika ekipe, ki dela na nalogi (upošteva se priznanost , produktivnost, SCI, bibliografijo, dotedanjo uspešnost
pri prenosu znanja v razvoj in odločanje itd.)
Neodvisna ocena, podana na osnovi teh kriterijev, naj bo
osnovni kriterij za nadaljnjo obravnavo projekta.
Končna verifikacija (in torej tudi financiranje) projekta jeodvisna od skladnosti projekta s strategijo znanstvenega in
tehnološkega razvoja Slovenije; končni kriterij bodo seveda
tudi razpoložljiva sredstva — v tem pogledu mora RS RDT
< posebej paziti, da ne bi odobraval podfinanciranih projektov.
Načelo: vsak projekt naj ima (skupno) zadosti sredstev in
opreme za normalno delo in normalna pričakovanja,
' v nasprotnem primeru pride do nominalnega povečanja aktivnosti za socialno preživetje skupin in ustanov.
Že pri osnovnih kriterijih je treba predlog ocenjevati v luči
, načela, da je trajanje projekta omejeno (3-5 let), podaljša pa
poročevalec

se lahko le v izjemnih primerih.
Sedanji predlogi nalog in projektov, ki se financirajo v slovenskem raziskovalnem prostoru, so tudi veliko preozki (revni)
glede na pestrost področij, tem in interdisciplinarnosti raziskav v primerjavi s stanjem v razvitem svetu.
Postopki
Postopki za oblikovanje in izbor oz. določitev projektov se
naslanjajo na logiko določanja nacionalnega programa raziskav v znanosti in programa tehnološkega razvoja ter njuno
izpeljavo do ravni konkretnih izvajalcev.
Vlada oz. republiški sekretariat pri oblikovanju predloga
letnega razreza nacionalnega in tehnološkega programa
opravi spoznavni postopek, s katerim program opredeli
tako, da zmore pridobiti strokovno, vladno in parlamentarno
podporo zanj. V ta namen lahko razpiše ali drugače uredi
(anketiranje ipd.) odzivanje raziskovalne sfere, kaj naj bi bila
prava težišča, usmeritve, raziskovalne teme, razvojni cilji programa. Ta del postopka sekretariatu svetuje oz. pomaga, da
lažje opredeli predlog programov za razpravo tam, kjer se
odloča o družbenih sredstvih zanj.
Obstajajo pobude za pripravo, izpeljavo in upoštevanje
ankete o dejavnostih, ki jih je posamezni raziskovalec pripravljen voditi, izpeljati ali v njih sodelovati oz. meni, da so na
Slovenskem potrebne. Anketa bi temeljila na naslednjih
postavkah:
• projekti, ki so pomembni za razvoj Slovenije, kdo bi jih
vodil; ali bi jih vodil anketiranec, ključno ob pogoju, da po
njihovem poteku nadaljuje na prejšnjih smereh svojega dela;
• projekti, s katerimi bi raziskovalec lahko ostal v svetovnem
vrhu oz. se vanj prebil;
• projekti, na katerih bi raziskovalec želel delati, a so rizični
ipd.
Ko sta programa okvirno strukturirana in finančno ovrednotena, pristopi sekretariat s pomočjo ekspertnega sistema
k izvedbenem določanju projektov in izvajalcev. V ta namen
razpiše projekte, in sicer z odprtimi razpisi, na katere se
javljajo nosilci preoiogov, sekretariat pa nato izvira ustrezne,
in s tematskimi razpisi oz. celo razpisi projektov, kjer išče
usposobljene izvajalce. Pri oblikovanju postopkov upoštevamo še dve izhodišči: možnost večkratnih razpisov letno
(vendar z dogovorjenimi termini zaradi olajšanja priprav
nanje) ter ocenjevalni sistem, ki ne zapira možnosti kandidiranja povsem novih programov, tudi z novimi raziskovalci in
idejami. Vsakoletni razpis za nove projekte pomeni, da mora
RSRDT razpolagati s 10-20% sredstev za nove naloge. Če
kandidatov ni, se denar prelije v infrastrukturo ali na druga
področja.
Redni razpisi omogočajo predvsem sprotno prilagajanje
znanstveno-raziskovalnih dejavnosti zahtevam strategije
tehnološkega razvoja, odpirajo možnosti za delo novih raziskovalnih skupin, hkrati pa preprečujejo dolgoročni priviligirani položaj že uveljavljenih skupin.
Za sredstva za osnovne raziskave kandidirajo mednarodno
uveljavljeni domači in tuji raziskovalci (kot posamezniki oz.
nosilci sredstev) ali skupine raziskovalcev z univerz in inštitutov. Predstavijo se z bibliografijo. Predlagajo raziskave, ki
trajajo tri do pet let. Kandidatura projektov ni vezana na
planska obdobja. Financiranje raziskav naj vsebuje poleg
osebnih dohodkov in materialnih stroškov tudi potrebno
osnovno opremo. Za večjo raziskovalno opremo kandidira
večja skupina ali več skupin raziskovalcev, lahko tudi v okviru
posebnega, t.i. infrastrukturnega projekta.
Kandidat za nosilca projekta mora biti sistemiziran (imeti
mora krovno institucijo), prejšnji zaključen projekt ne sme biti
negativno ocenjen. Imeti mora tudi vpliv na okolje: predava ali
je pred kratkim predaval v višjih letnikih ali na podiplomskem
študiju ali je mentor podiplomskim študentom, nosilec uspešnih inovacij, avtor odmevnih zapisov ipd.
Nadarjeni mlajši raziskovalec (docent) lahko kandidira za svoj
projekt pri posebnem skladu za mlade raziskovalce. Če projekt dobi, z njim pokrije svojo plačo.
Docenti, asistenti in drugi mlajši raziskovalci, ki niso vključeni
v noben projekt (= nimajo zagotovljene plače), sklenejo z univerzo ali z inštitutom nekajletno pogodbo za določeno delo.
Pri univerzi naj bi obstajal poseben sklad zakratkoročne
pogodbe za mlajše sodelavce in za goste.
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Ocenjevanje
Pri metodologiji ocenjevanja velja upoštevati naslednja izhodišča:
• nobeden od prijaviteljev s posameznega področja ne sme
imeti nikakršnega dostopa do posameznih ocen, niti ne sme
nastopiti kot ocenjevalec lastnega področja;
• predlogi morajo biti pisani po enotni metodologiji za naravoslovne, tehniške in medicinske vede, humanistične in družboslovne vede.
Želeti je, da bi bili programi ocenjevani tudi zunaj republike
(npr. Zagreb, Beograd), ali še boljše v državah z (naj)boljšimi
eksperti za posamezna področja. Izkušnje skandinavskih
dežel (manjša populacija) kažejo do 30% prihranka na
pametni izbiri programov s podobnim načinom ocenjevanja.
Denar za projekte oziroma programe se deli na podlagi strokovnih mnenj ekspertnih komisij, ki so lahko tudi mednarodno sestavljene in uporabljajo kriterije, ki so običajni
v svetu. Za sredstva konkurirajo skupine iz samostojnih raziskovalnih institutov ter raziskovalci z univerze, če se združujejo v projektne skupine za raziskave, ki presegajo okvir
univerzitetnih raziskav za razvoj stroke.
Povsem so spregledane možnosti dajanja storitev raziskovalnim dejavnostim, ki jih utegnejo nuditi nekatere nekartelno
zasnovane strokovne (ne stanovske!) organizacije (kot na
primer Društvo mikrobiologov Slovenije, Društvo genetikov
Slovenije itd.). Ta društva imajo najboljši pregled nad dejanskim stanjem raziskovalnega dela na svojih področjih in bi
lahko nudila veliko pomoč pri organiziranju raziskav, pri kritični presoji programov in urejanju medsebojnih (medinštitutskih, medstanovskih) odnosov, pri preprečevanju podvajanja
raziskav, raziskovanja že raziskanega in podobnega.
Ocenjevanje projektov je pogojeno tudi z našim okoljem.
Razlog za dosedaj tako neuspešno selekcijo je tudi v tem, da
je znotraj Slovenije v praksi zelo težko zagotoviti objektivno
ocenjevanje raziskovalnih predlogov in rezultatov raziskav.
Razlog je v ustaljenih navadah pri ocenjevanju, ki odražajo
predvsem medsebojno odvisnost, kolegialnost, prijateljske
stike, strokovno lojalnost itd. Zato ni videti druge možnosti,
kot pritegniti tuje recenzente. Morda bi bila smiselna neodvisna kombinacija domačega in tujega recenzenta. OcenjevaIV.

nje bi izboljšali tudi z delovnimi srečanji izvajalcev in ocenjevalcev, na katerih bi bili predstavljeni rezultati raziskav in
podvrženi kritičnemu pregledu.
Mednarodno ocenjevanje ima seveda tudi svojo ceno: prvič,
materialni stroški (plačilo ocenjevalcem, stroški potovanj ocenjevalcev), drugič, predlogi raziskav in raziskovalna poročila
bi morali biti pisani v svetovnih jezikih, predvsem v angleščini.
Zavedamo pa se tudi, da po svetu razpredene osebne vezi
raziskovalcev lahko občasno privedejo do manj objektivnega
ocenjevanja tudi s strani tujcev.
Sledovi projekta
Razen zahtevanih rezultatov, ki so osnovni namen projekta
(članki, tehnologije, prototipni proizvodi, itd.) in morajo biti
definirani že v pogojih za financiranje projekta, mora projekt
zapustiti tudi splošno dostopne informacije o znanjih, ki jih
je razvil. To splošno dostopnost smejo omejevati le pogodbena določila glede intelektualne in industrijske lastnine.
Naloga nosilca in sodelavcev projekta bi torej morala biti tudi
priprava informacij o tem, kakšne tovrstne storitve lahko
nudijo drugim raziskovalnim skupinam in gospodarstvu;
naloga RS RDT je organizirati zbiranje in diseminacijo tovrstnih informacij.
V ta namen bi bilo smiselno vzpostaviti informacijski sistem,
ki bi nudil informacije o svetovalskih in servisnih uslugah, ki
jih lahko dobi industrija od raziskovalnih institutov, univerze
ter privatnih in industrijskih laboratorijev. Ta sistem bi bilo
treba narediti za Slovenijo, potem pa povezati v mednarodno
mrežo.
V namensko oblikovano bazo podatkov bi takoj pričeli vnašatipodatke o vseh slovenskih raziskovalnih inštitutih, razvojnih
in raziskovalnih oddelkih univerz, gospodarskih organizacij
itd. ter znotraj vsake imena in strokovne opredelitve vseh
posameznih raziskovalcev ter (v začetku le) naslove, pozneje
pa povzetke ali pa celotne tekste njihovih raziskovalnih nalog.
S pomočjo takega informacijskega sistema bi lahko v celoti
nadzirali tekoča dogajanja, sestavljali liste strokovnjakov za
posebna področja, izdelovali priložnostne informativne biltene, posredovali v prenosu informacij in transferju znanja in
tehnologij in pred vsem, aktivno prenašali rezultate znanstvenih raziskav iz raziskovalnih institucij v širše okolje.

FINANCIRANJE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNIH
DEJAVNOSTI

Financiranje teh dejavnosti je stvar avtonomnih odločitev
podjetij in drugih samostojnih pravnih subjektov ter države
oz. javnih virov. Država torej odigrava dvojno vlogo: neposredno (so)financiranje projektov v tej sferi in posredno
spodbujanje oz. motiviranje samostojnih subjektov, da
v lastnem interesu več vlagajo v znanost in zlasti v (uporaben) razvoj. Zlasti v razmerah nujnega prestrukturiranja, ko je
hkrati ekonomska moč gospodarstva šibka, je zato vloga
države precej poudarjena - z nevarnostjo, da bi tudi po
prehodnem času ostala prevladujoča.
Načeloma se zavzemamo za to, da država neposredno in
posredno skrbi za financiranje zlasti znanstvenega raziskovanja v navezavi na izobraževanje strokovnjakov, pri razvoju
tehnologij pa podpira raziskovanje generičnih tehnologij
s pretežnim deležem in drugih tehnologij z manjšinskim deležem, a v obeh primerih s postopnim prelaganjem težišča na
posredno spodbujanje naložb.
Javni viri
Javni viri so republiški proračun in proračuni občin, zlasti
Maribora ter mesta Ljubljana. Odločanje občin in mesta je
v tem oziru popolnoma avtonomno - tako o obsegu kot
o namenu potrošnje sredstev za raziskave in razvoj. Na republiški ravni je potreben le informacijski pregled nad celoto.
Financiranje znanosti in tehnološkega razvoja iz proračuna
Republike Slovenije poteka v skladu z raziskovalno usmeritvijo, sprejeto v parlamentu in precizirano na pristojnem
upravnem organu vlade:
• iz sklada za osnovne in aplikativne raziskave se financira
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bazični metabolizem raziskovalnih organizacij, to je za vzdrževanje mentorskega potenciala, za opravljanje skupnih funkcij in za uvajanje novih raziskovalnih ( s tem pa tudi izobraževalnih) smeri; - iz istega fonda se razpišejo projekti, za katere
konkurirajo raziskovalne skupine in organizacije na čelu
s kakovostnimi nosilci projektov;
• iz sklada za tehnološki razvoj se podpira predkonkurenčne
projekte, razvojne projekte in tehnološka jedra oz. njihovo
funkcioniranje v oblikah tehnoloških centrov ipd;
• iz obeh virov se pokriva nabavo in vzdrževanje raziskovalne
in tehnološko-razvojne infrastrukture, bodisi prek projektov
bodisi neposredno.
Financiranje iz proračuna lahko poteka neposredno - in
v takem primeru je moč odločanja resornega organa izjemna
- ali pa posredno prek (zakonsko) opredeljenih skladov.
V tem primeru je moč resornega ministr(stv)a posredna, določena predvsem z vplivom na imenovanje in delovanje upravnih teles skladov. Presoja se (vsaj za nujno potrebno »razčiščevalno« prehodno obdobje) nagiba k prvi rešitvi, ker druga
utegne povleči za sabo tudi slabe značilnosti komaj preteklega obdobja samostojnih interesnih skupnosti, ko ni bilo
mogoče konstituirati skladnih in bolj učinkovitih politik.
Del presoj pa opozarja, da raziskovalno delo zunaj univerze
ne more biti upravljano prek državne uprave in financirano
prek proračuna. Potrebujemo javne sklade s kvalificiranimi
organi upravljanja in poklicno organiziranostjo.
V Sloveniji moramo prej ali slej formirati istovrstne vladne
sklade, kot jih imajo članice EGS, s približno enakim načinom
zbiranja denarja, približno enakim načinom in kriteriji upravljanja in porabe denarja in istim krogom porabnikov.
poročevalec

Po drugi strani je zadeva povezana še s tem, ali naj financiranje teče prek enega pristojnega organa (po sedanjem razrezu
republiške uprave je to Republiški sekretariat za raziskovalno
dejavnost in tehnologijo) ali prek večih, kjer vsak skrbi tudi za
raziskovalno in razvojno komponento na področju svoje pristojnosti.
Sekretariat predlaga (za daljši prehodni čas) naslednjo rešitev:
• pretežno enoresorno finaciranje raziskav, kjer drugi sekretariati razpolagajo le z znatnimi sredstvi za ekspertize ter
vplivajo na izbore raziskovalnih tematik znotraj koordinacije,
ki poteka v okrilju sekretariata za znanost in tehnologijo;
• financiranje brez samostojnih skladov javnega denarja,
vendar pa z (zakonsko) jasno opredeljenimi nameni sredstev,
tako da je mogoče smiselneje organizirati ekspertno odločevalno pomoč po namenih in olajšati javni nadzor nad porabo
in učinki sredstev.
Argumenti so že navedeni: podekipiranost upravnih služb za
kvalificirano ukvarjanje z raziskovalnimi pristopi na večini
sekretariatov ter potrebna večja fleksibilnost in kontrola pri
razporejanju javnih financ.
Hkrati je treba celostno urediti financiranje visokega šolstva, znanosti in razvojnih intervencij v gospodarstvo in
materialne infrastrukture. Koordinacijo nad raziskovalnim
delom omenjenih dejavnosti prevzema RS RDT, koordinacija celotnih procesov v okviru razvojne strategije Slovenije
pa je stvar vlade in razvojnega ministrstva.
Odprto je tudi, do kolike podrobnosti naj se vnaprej opredelijo »obvezujoči« nameni sredstev: ali le za osnovne in aplikativne raziskav, dalje za tehnološko - razvojne projekte ipd.,
ali pa tudi še za raziskovalno opremo, knjižnice, projekt mladih raziskovalcev, podiplomski študij, mednarodne štipendije
ipd. Z vidika javnosti in v interesu dobrega sodelovanja pri
skupni politiki je dobro imeti namene čimbolj razvidne, vendar pa ne na račun zmanjšanja fleksibilnosti pri programskem
prilagajanju in dinamiki trošenja sredstev.
V sedanjem proračunu se istonamenske postavke deloma
delijo med razne resorne organe: to terja primerno usklajevanje med njimi, z vidika proračunske tehnike tudi tako, da se
posamezni nameni pokrivajo z viri le prek enega organa.
V tehnološko razvitih državah je rizični kapital eno glavnih
gibal tehnološkega razvoja; to je predvsem privatni kapital,ki
se zbira v bankah, podjetjih ali v okviru čisto privatnihiniciativ,
plasira pa se v obliki običajnih posojil, hipotečnih kreditov in
v (pred)nakup deležev oz. delnic nastajajočih podjetij. Pri
kreditih je rizičnost izražena v višini obrestne mere. Predvsem
banke redno plasirajo del svojih sredstev kot visoko-rizični
kapital: v skladu s statističnimi analizami (in strokovnimi
analizami rizičnostiin potencialne profitnosti posameznih
panog) porazdeljujejo ves plasirani kapital po različnih stopnjah rizičnosti (v skladu z načelom večje tveganje - večji
potencialni dobiček).
Take oblike formiranja in vlaganja rizičnega kapitala (v tehnologijo) morajo biti tudi naša dolgoročna strategija. Žal pri nas
trenutno velja, da so vsa vlaganja visoko-rizična, kar se
odraža tudi v visokih obrestnih merahin v (finančno izraženo)
nizkem interesu tujine za rizična vlaganja pri nas. Nosilci
tovrstnega financiranja razvojnih projektov so banke, javni
viri pa naj bi jim vlogo olajšali predvsem z namenskim beneficiranjem posojil.
Z vidika državnega denarja se tej funkciji najbolj približa t.i.
sklad za spodbujanje tehnološkega razvoja, ki podpira prenos inovativnih dosežkov v praktično proizvodnjo. Ker gre
v tem primeru za udeležbo javnih sredstev pri projektih, katerih rezultati služijo komercialnemu uspehu drugih organizacij, je treba opredeliti, kaj je z njihovo povratnostjo. Nastopata
dve stališči: sredstva so nepovratna, ker tako terja načelo
javnih financ; sredstva so povratna pod (izjemno) ugodnimi
pogoji, da se poveča kakovost projektov in motivacija za
resno izpeljavo. Razen tega si vir pridobi lastno zmožnost za
povečevanje ali pa razbremenjevanje proračuna. Sekretariat
se zavzema za drugi pristop: povratnost, vendar s težiščem na
uporabnem razvoju, z odlogom vračila in brezobrestno ali pa
z deležem iz profita novega proizvoda v določenem času in
obsegu. Natančneje to določa pogodba za vsak projekt posebej.
Sklada za osnovne in aplikativne raziskave naj bi imela vsaksvoj upravni odbor ter znanstveni oz. razvojno-tehnološki
poročevalec

svet in ustrezne ekspertne komisije za pomoč pri odločanju
ostrokovnih vprašanjih. Člane svetov in komisij bi imenovalavlada iz vrst priznanih strokovnjakov, njihovo delo pa bi nadzoroval minister za RDT. Proračuna obeh skladov in znanstveno ter razvojno-tehnološko politiko bi s svojim sklepom
vsako leto določala Skupščina Slovenije, za izvajanje te politike pa je odgovoren in zadolžen RSRDT.
Obseg sredstev
V Sloveniji pričakujemo približno 1.000 sistemiziranih raziskovalnih mest. Od tega bo približno 250-300 nosilcev projektov zagotavljalo denar za približno 2500 plač. Povprečni
projekt bi tako pokrival približno 10 raziskovalcev. Poleg tega
bi bilo še kakšnih 100-200 samostojnih (docentskih oz. za
mlajše raziskovalce ipd.) projektov.
Dolgoročni cilj naj bi bil doseči financiranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti v višini od 2.0 do 2.5% bruto družbenega proizvoda, kar seveda velja za celoten spekter te dejavnosti (od temeljnih, prek aplikativnih do razvojnih raziskav),
od česar naj bi iz javnih sredstev zagotavljali okoli 1%
družbenega proizvoda oz. slabo polovico vseh tovrstnih
sredstev.
Ideja o 3 % družbenega proizvoda za znanost in tehnologijo
zasluži podporo kot ideja za dolgi rok, vendar je večjo maso
sredstev iz gospodarstva moč doseči le ob njegovi razbremenitvi (znižanju davčnih stopenj), ki bo vodila v povečanje
produkta kot davčne osnove. Razen tega se smejo povečevati
predvsem neposredne naložbe gospodarstva v raziskovanje
za razvoj.
Obstaja tudi mnenje, da bi moralo raziskovalno področje
v tem prehodnem obdobju delovati v nespremenjenih finančnih okvirih, hkrati pa bi bilo treba dvigati kakovost in mednarodno ter inovacijsko relevantnost njegovih rezultatov.
Za večji del aplikativnih raziskav bo moralo prevzemati financiranje gospodarstvo, vlada pa bo zahtevala za svoje sofinanciranje vso njegovo odgovornost kot pogodbenega (so)nosilca.
Računovodstvo in finance
znanstveno-raziskovalnih dejavnosti
V računovodsko-finančnem sistemu upravljanja in financiranja znanstveno-raziskovalnih dejavnosti je treba uvesti
načelo, da se vse plača. Zato je treba uvesti ceno (po možnosti realno) vsem servisom, infrastrukturi in drugim elementom, ki jih projektna skupina uporablja oziroma izkorišča pri
svojem delu. Tako naj RS RDT projektni skupini odobri
(interna) finančna sredstva (in ne pravice do uporabe te ali
one opreme ali infrastrukture), s katerimi skupina plačuje
zunanje »real money« stroške (plače, nabava opreme, zunanji
servisi, potovanja itd.) in interne »funny money« stroške
(računalniški čas v znanstveno-raziskovalnih računalniških
centrih, prostori, priprava publikacij). Fond projekta naj bi bil
enoten; pri tem bi moral RS RDT postavljati čim manj omejitev
glede porabe sredstev za interne stroške, seveda pa bi moral
postaviti stroge omejitve glede zunanjih stroškov, tudi po
tipih. V zvezi s tem bi moral RS RDT predvideti tudi postopke
za nadzor porabe sredstev in postopke v primerih prekoračitve proračuna projekta.
V posebnem primeru zunanjega stroška, ki ga predstavljajo
plače raziskovalcev na projektu, bi moral RS RDT maksimirati
plače po raziskovalnih nazivih, projektna skupina pa bi imela
možnost izplačevati tudi manjše dohodke in preostanek
denarja uporabiti za pokrivanje drugih - zunanjih ali internih
- stroškov. RS RDT bi moral tudi določiti minimalno raven
plač po raziskovalnih nazivih ter tako, pa tudi z drugimi
metodami kontrole, preprečiti (pretirano) izkoriščanje podrejenih sodelavcev projekta.
Knjigovodstvo sredstev za znanstveno-raziskovalne dejavnosti, spremljanje vlaganj v znanost in raziskave, spremljanje
drugih potrebnih resursov za znanstveno-raziskovalne
dejavnosti, kakor tudi celo filozofijo financiranja inovacij,
moramo povsem izenačiti tako na nivoju podjetja kot na
nivoju republike s podjetji in državami OECD. V primerih
neprofitnih ustanov pa predvsem bistveno poenostaviti
tovrstno poslovanje.
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Osebni dohodki v znanstveno-raziskovalni
sferi
To poglavje bo urejeno skladno s kolektivno pogodbo, za
zaposlene s statusom javnih uslužbencev pa z zakonom.
Plače raziskovalcev (profesorjev) naj bi bile načeloma fiksne
in določene s plačilnimi razredi za vso Slovenijo. Nosilec
raziskovalnega projekta ima diskrecijsko pravico izplačevati
svojim sodelavcem določen variabilni del, s katerim stimulira
kakovost raziskovalnega dela v skupini.
Iz raziskovalnih projektov pedagoški delavci ne morejo črpati
dodatnih osebnih dohodkov, pač pa se finančna sredstva
uporabljajo za kritje materialnih stroškov za mlade raziskovalce (njihov OD) in OD ostalih raziskovalnih sodelavcev, ki
niso financirani prek pedagoškega procesa.
Tiste, ki znanstveno delajo na Univerzi in so namenjeni za to,
da ob tem producirajo tudi diplomante, magistre in doktorje,
je treba financirati v celoti v okviru Univerze, brez raznih
drugih mehanizmov za »popravljanje« plač. Seveda pa tak
sistem terja zaostreno habilitacijo. Univerza mora biti financirana z enega mesta (sklada). Tudi plače univerzitetnih učiteljev morajo biti financirane z enega mesta.
Del raziskav na univerzi, osnovnih in aplikativnih, vezanih na
pedagoški proces in temeljnih za razvoj, naj se financira
v okviru proračuna univerze, predvsem v obliki plač učiteljev
in osnovne opreme. Delež rednih sredstev oddelkov univerze
za raziskave naj bo deloma odvisen od uspešnosti pri raziskovalnem delu.
Tudi inštituti naj del sredstev dobijo direktno: za (minimalno)
upravljanje in tisto (manjše) število raziskovalcev, ki bodo
imeli stalna mesta. Ti ustrezajo enakim mednarodnim kriterijem kot univerzitetni učitelji. So mentorji pri raziskovalnem
delu in sodelujejo z univerzo. V program mladih raziskovalcev

na univerzi in inštitutih naj se vključijo le dovolj sposobni in
uspešni diplomanti. Omogočiti bi jim bilo treba tudi eno- do
triletno podoktorsko delo. Nosilci raziskav kandidirajo pri
raziskovalnih skladih za dodatna sredstva. Ta so namenjena
nastavitvi raziskovalnih sodelavcev, opremi, materialnim stroškom in potovanjem. Nosilec raziskav lahko iz teh sredstev
dobi le manjši stimulativni del svoje plače.
Člani komisij, ki odločajo o sredstvih, ne smejo biti dobitniki
sredstev. Nujna naloga države na področju financiranja raziskav je potreba države same oziroma njenih organov glede
raziskav, saj imajo državni organi tudi take naloge, ki jih ne
morejo uspešno izpeljati brez predhodnih študij oziroma raziskav. V tem primeru je pač država neposredni uporabnik.
Uvede naj se direktno delno financiranje univerz in nekaterih
inštitutov, ki so dolgoročno odgovorni za vzdrževanje in razvijanje določenih znanstvenih področij. Tako se financira zlasti
osnovni raziskovalni (mentorski) kader in stroške njegovega
raziskovanja.
Uvede naj se direktno financiranje projektov, ki omogočajo
širšo dejavnost. Hkrati projekti omogočajo družbi večjo kontrolo nad kakovstjo raziskovanja in vpliv na možne spremembe prednostnih področij.
Večji del financiranja naj poteka prek (bolje manjših) projektov, kjer naj se izkristalizirajo aktivne raziskovalne skupine, pa
tudi interesi gospodarstva (velja za usmerjanje osnovne raziskave) oz. družbe.
Bolje naj se definira in kontrolira namenskost sredstev.
Sredstva za raziskave morajo dobiti raziskovalci in ne inštituti
ali inštitucije, ker jih potem direktorji delijo po socialni, ne pa
po profesionalni logiki. Denar gre z raziskovalcem (oziroma
za raziskovalcem, če ta menja inštitut), s tem pa se zagotovi
večja odgovornost raziskovalca do manegerjev in bolj namenska poraba sredstev.

VII. ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA OPREMA
IN INFRASTRUKTURA
Modeli financiranja in upravljanja z infrastrukturo oziroma
znanstveno-raziskovalno opremo so odvisni od definicije
lastništva oziroma predvsem upravljanja znanstveno-raziskovalnih organizacij. Nekatere splošne definicije pa je
mogoče podati neodvisno.
Ne glede na lastništvo oziroma način upravljanja je mogoče
znanstveno—raziskovalno opremo oziroma infrastrukturo
glede na obseg in vrsto uporabe (grobo) razdeliti v naslednje
kategorije:
• »osebna« oprema: oprema, ki jo uporablja en sam raziskovalec in souporaba ali delitev ni smiselna, prav tako pa je
težko ali celo nemogoče oceniti, v kolikšni meri je taka
oprema »izkoriščena«; primeri: manjši instrumenti, osebni
računalniki, osebna zaščitna oprema;
• specifična projektna in (delovnoskupinska) »work-group«
oprema: oprema, ki je po svoji specifičnosti uporabe vezana
na določen projekt ali eksperiment ali pa je fizično povezana
z drugimi elementi določenega eksperimenta ali aparature,
tako da je ni mogoče odstraniti brez prekinitve eksperimenta;
hkrati je za tovrstno opremo ponavadi značilno tudi, da sta
njena uporaba in upravljanje z njo tipično neločljivo povezana
z znanstveno—raziskovalnim delom na določenem projektu,
čeprav so lahko naročene meritve in rezultati uporabni tudi za
druge raziskovalne skupine ali gospodarstvo; primeri: JMR,
tunelski mikroskop (STM), mikro-računalnik za procesno
vodenje;
• splošno dostopna oprema, pri kateri je mogoče določiti
razmerja uporabe; primeri: masni spektrometer, super—računalnik;
• »prava« infrastruktura: oprema splošne pomembnosti za
znanstveno in akademsko sfero (oziroma za njene panožno
ali teritorialno omejene dele), pri kateri pa ni mogoče določiti
razmerij uporabe oz. potrebnosti; primeri: zgradbe raziskovalnih organizacij (vključno s pohištvom), računalniške
mreže, knjižnice.
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Nabava
V splošnem lahko izvore sredstev za nabavo znanstveno-raziskovalne opreme in infrastrukture ločimo v dve kategoriji:
posebna investicijska sredstva in amortizacijski skladi.
Osnovni izvor sredstev za nabavo nove opreme in »investicijsko vzdrževanje« obstoječe so običajno amortizacijski skladi;
ob realno določenih amortizacijskih stopnjah in učinkoviti
kontroli nad porabo teh skladov, je obseg teh skladov
temeljna garancija, da se bo vrednost celotne znanstveno-raziskovalne opreme vsaj ohranjala. Seveda pa je za to
potrebno tudi ustrezno zakonsko vrednotenje amortizacije.
V primeru, da bo bodoča davčna zakonodaja amortizacijo
obravnavala kot sedanja, bi morala biti amortizacija del cene
vzdrževanja raziskovalne opreme in infrastrukture, ki je (v
odvisnosti od tipa opreme oz. infrastrukture, ki jo posamezni
projekt potrebuje) vključena v ceno projekta; RS RDT bi kot
odgovorni financer projektov zbiral in re—investiral amortizacijo. Ker je po sedanji zakonodaji zbiranje in re-investiranje
amortizacije (posebno «investicijsko vzdrževanje") precej
regulirano, bi bilo potrebno s posebnimi akti zagotoviti, da bi
lahko RS RDT s tako zbranimi sredstvi dokaj prosto razpolagal.
Ce pa bi nova finančna in davčna zakonodaja privzela podobnodefinicijo amortizacije, kot je v veljavi v razvitih tržnih
ekonomijah, bi to pomenilo, da RS RDT ne bi mogel amortizacije predložiti kot stroška v financiranju znanstveno-raziskovalnih projektov. V tem primeru bi RS RDT še vedno vodil
evidenco o amortizaciji opreme (po možnosti zrealnimi, pri->
merno visokimi stopnjami po posameznih tipih opreme), vendar bi bilo treba tako izračunana sredstva zagotoviti s posebnim zakonom (npr. fond za integralno investicijsko vzdrževanje raziskovalne infrastrukture). S takim «amortizacijskim«
skladom bi RS RDT razpolagal prosto, to je, re-investicijske
omejitve bi postavljal sam.
Zbiranje amortizacije za državno-financirano znanstveno- raziskovalno opremo in infrastrukturo mora zagotoviti RS
RDT neposredno; v ta namen oblikuje RS RDT poseben amorporočevalec

tizacijski sklad oz. predvidi izrecen »namen«, ki se polni
izključno iz proračuna. Potrebni oziroma zahtevani obseg
tega vira predloži RS RDT parlamentu kot posebno postavko
pri letnem planu stroškov dejavnosti RS RDT.
To seveda pomeni, da mora RS RDT vzdrževati lastno bazo
podatkov o vsej znanstveno-raziskovalni opremi in infrastrukturi (na osnovi te obseg amortizacijskega sklada izračuna), ne glede na to, ali bodo tovrstno knjigovodstvo vzdrževale tudi znanstveno-raziskovalne organizacije.
Z vidika investicijskih sredstev za opremo in infrastrukturo pa
naj se oprema iz prvih dveh zgoraj omenjenih alinej nabavlja
predvsem iz sredstev za znanstveno-raziskovalne projekte.
V primerih, ko odobreni projekti zahtevajo uporabo ali celo
povečanje zmogljivosti opreme oziroma infrastrukture iz drugih dveh alinej, naj se sredstva za to formirajo na osnovi
projektu odobrenih sredstev za te stroške: posebej zahtevana
uporaba opreme oziroma infrastrukture iz zadnjih alinej naj
se v ceni projekta obračuna, (realna) amortizacija pa naj se
prenese v amortizacijski sklad - seveda z naznačenim namenom uporabe.
Potrebe po opremi, ki izhajajo iz medresorskih projektov
aliraziskav, ki jih raziskovalne organizacije opravljajo neposredno za sekretariate drugih resorjev, naj se financirajo
proporcionalno iz medresorskih skladov ali iz skladov drugih
sekretariatov. Za svoj vložek v znanstveno-raziskovalno
opremo in infrastrukturo dobijo drugi sekretariati vložku proporcionalno lastninsko pravico, upravljanje pa prevzame in
organizira RS RDT.
Dopustiti moramo mešane lastninske odnose v infrastrukturi
oziroma predvsem v opremi iz zadnjih dveh alinej. Za znanstveno-raziskovalno sfero je neposredno vlaganje industrije
v večjo opremo posebno pomembno, saj po eni strani omogoča skupno financiranje take opreme, ki si jo sfera ali posamezno podjetje samo ne bi mogli privoščiti, po drugi strani pa
daje znanstveni sferi možnost neposrednega vplivanja na
tehnološki razvoj (komunikacije med uporabniki servisa,
neformalno izobraževanje industrijskih uporabnikov, sodelovanje - na uporabniškem nivoju - med znanstvenimi projektnimi skupinami in razvojnimi skupinami iz industrije).
To vrsto financiranja znanstveno-raziskovalne opreme in
infrastrukture velja posebej stimulirati z davčnimi in carinskimi olajšavami. Stimulacija za sofinanciranje opreme za
tehnološko-razvojne raziskave naj gre predvsem v smeri
oprostitve carine: podjetje prenese svoja sredstva namensko
na račun RS RDT, ki opremo kupi brez plačila carine, podjetje-sofinancer pa lahko po določenem roku ali po dokončanju
projekta tako opremo odkupi (to je, RS RDT-ju povrne njegov del vložka) brez naknadnega plačila teh dajatev.
V primeru financiranja opreme, ki je namenjena predvsem
temeljnim in generičnim raziskavam, je smiselno vpeljati
davčne olajšave za donacije podjetij: podjetja naj imajo možnost, da del davka na dohodek ali dobiček v obliki nakupa
opreme podarijo RS RDT ali znanstveno-raziskovalnim organizacijam.
Stroški vzdrževanja in obratovanja
RS RDT naj formira sklad oz. vir za vzdrževanje in obratovanje
znanstveno-raziskovalne opreme in infrastrukture. Obseg
sklada mora pokrivati tako materialne stroške (voda, elektrika, vzdrževalne pogodbe ipd.) kot stroške organizacije in
profesionalnega personala. V nobenem primeru naj RS RDT
znanstveno-raziskovalnim organizacijam ne odobrava pavšala.
Za infrastrukturo in opremo iz zadnjih dveh alinej naj ti stroški
vsebujejo tudi plače profesionalne skupine, ki z opremo
upravlja; stroški naj vsebujejo tudi sredstva za nakup vse
potrebne vzdrževalne opreme in dokumentacije, v posebnem
primeru knjižnic pa naj se iz tega sklada knjižnicam odobrijo
določena pavšalna sredstva za plačevanje naročnin za revije
in nabavo nove literature.
Organizacija uporabe
Z t.i. »osebno« in delovnoskupinsko (»work group«) opremo
naj upravlja projektna skupina, ki pa ji ni mogoče/smiselno
določiti stroge interne organizacije. RS RDT oziroma nadrejena znanstveno-raziskovalna organizacija naj le določi
poročevalec

vodjo projekta kot odgovorno osebo, ki pa nadaljnje odgovornosti (interno) delegira znotraj skupine.
Smiselno je razmišljati tudi o možnosti, da bi določena raziskovalna oprema »pripadala« vsakemu raziskovalcu - ta pa
bi z njo (skoraj) prosto razpolagal za čas, ko je pri RS RDT
uradno registriran in prejema (celotno) plačo kot raziskovalec. Samo nabavo bi veljalo vezati na sodelovanje raziskovalca v določenem projektu.
Razmišljati moramo tudi o primerih, ko je določena, sicer
projektno dodeljena oprema dostopna tudi drugim raziskovalnim skupinam in industriji; tu mislimo predvsem na
opremo, ki sicer zahteva visoko strokovno (znanstveno)
upravljanje, mogoče pa je z njo tudi opravljati naročene
meritve izven samega projekta (npr. JMR, tunelski mikroskop,
radiološka oprema). Za te primere je racionalna organizacijska rešitev uvedba instrumentalnih/servisnih centrov: projektna skupina in oprema sta delno financirani kot znanstveno-raziskovalna infrastruktura (RS RDT pokrije neposredno
- izven financiranja projekta - del materialnih stroškov in del
osebja projekta), storitve skupine pa so zato javno dostopne.
Pri tem lahko RS RDT določi spisek oziroma obseg zunanjih
uporabnikov, katerim ekipa storitve nudi brezplačno ali za
minimalno plačilo, ali pa na predlog projektne skupine določi
realno ceno storitve, pridobljena sredstva pa se vračajo v projektni sklad RS RDT.
Tovrstni instrumentalni centri naj bi obstajali le omejen čas,
tipično le do zaključka projekta, na osnovi katerega so nastali.
Dolgoročna strategija mora namreč biti, da se tako zbrana
splošno potrebna znanja (s potrebnim osebjem in opremo
vred) preselijo ali v klasičen državno-financiran infrastrukturni servis RS RDT, ki se več ne ukvarja z raziskovalno
dejavnostjo, ali pa v industrijo oziroma infrastrukturo nekega
drugega sekretariata.
Infrastrukturni servisi
Splošno dostopna oprema naj se organizira v infrastrukturnih
servisih, ki morajo biti splošno odprti za dostop tako znanstveno-raziskovalnim organizacijam kot podjetjem. RS
RDTnaj določi realno ceno storitev, ki naj vsebuje materialne
stroške, stroške osebja (in eventualno realno amortizacijo).
Zunanji uporabniki (podjetja) plačajo polno ceno storitve,
vendar mora tudi v teh primerih RS RDT odobriti tako prodajo
zmogljivosti, saj mora biti znanstveno-raziskovalna oprema,
ki jo financira RS RDT, v prvi vrsti na razpolago projektom;
tovrsten prihodek pa gre seveda v sklade RS RDT za nabavo
in vzdrževanje oziroma obratovanje opreme.
Infrastrukturni servisi naj poslujejo kot neprofitne organizacije. Predvsem večja oprema naj bo organizirana v infrastrukturnih servisih republiškega karakterja, s katerimi upravlja
neposredno RS RDT.
Znanstveno-raziskovalna oprema v infrastrukturnih servisih
mora biti vsestransko odprta za tehnološke parke in industrijo. Po eni strani mora imeti industrija vedno možnost
zakupa ali naročanja storitev obstoječim znanstveno-raziskovalnim servisom, po ceni, ki jo določa RS RDT - predvsem
uporabniki storitev tehnoloških parkov naj bi si potrebne
kapacitete na obstoječi znanstveno-raziskovalni opremi
zagotavljali na ta način.
V primeru skupnega vlaganja s podjetji ali drugimi sekretariati
bi tako formiran infrastruklurni servis postal neprofitna organizacija v skupni lastnini podjetja-soinvestitorja in RS RDT
oziroma znanstveno-raziskovalne organizacije: za upravljanje servisa in uporabo deleža, ki je v lasti RS RDT oziroma
znanstveno-raziskovalne organizacije, bi veljala enaka pravila kot za infrastrukturne servise v čisti lasti RS RDT (oziroma
znanstveno-raziskovalnih organizacij), podjetje-sofinancer
pa bi s svojim deležem razpolagal v skladu s svojimi željami.
Upravljalske in lastninske pravice, kakor tudi finančne obveznosti, bi se določile v razmerju finančnih vložkov.
Informacijska in komunikacijska infrastruktura naj se organizira v obliki infrastrukturnih servisov s to razliko, da vse
stroške pokriva RS RDT iz sklada za vzdrževanje/obratovanje
infrastrukture in morebitnih storitev na noben način ne zaračunava. Knjižnice naj se organizirajo kot posebne brezprofitne organizacije, razen seveda če so registrirane tudi za
komercialno delovanje. To še posebej velja za njihovo informacijsko nadgradnjo, ko s pomočjo lastnih in tujih podatkov-

nih zbirk ustvarjalno svetujejo ipd.
Podobno organizacijo je mogoče predvideti tudi za infrastrukturo samega RS RDT (npr. informacijski sistem).
V javnih neprofitnih zavodih je RS RDT lastnik vse raziskovalne opreme in infrastrukture oz. nastopa kot edini solastnik iz znanstveno-raziskovalne sfere v primerih, ko je
(posebno večja) oprema ali infrastruktura rezultat skupnega
vlaganja podjetij in RS RDT; posledično prevzema RS RDT
(vsaj formalno) vse stroške nabave, vzdrževanja in obratovanja znanstveno-raziskovalne opreme oziroma infrastrukture,
za opravljanje teh funkcij pa mora organizirati tudi lastni
komercialni in nabavni servis.
Financiranje specifične projektne in delovnoskupinske
opreme naj bo strogo vezano na projekte; po zaključku projekta naj oprema preide v »fond proste opreme«, ki je na
razpolago za nove projekte, ali pa naj preide s projektom
v industrijo.Financiranje splošno dostopne opreme in infrastrukture poteka na osnovi dolgoročne strategije razvoja znanosti (in spodbujanja tehnološkega razvoja industrije). Na
razpolago je ali »zastonj« za projekte, kjer država neposredno
ali posredno krije stroške uporabljane infrastrukture, ali pa
proti plačilu, ki ima bolj funkcijo uravnavanja dolžine projektov, ki uporabljajo to opremo, kakor pa dejansko zaslužka.
Vsa nabava in financiranje opreme oziroma infrastrukture
v javnih neprofitnih zavodih mora potekati prek javnih natečajev (doma in v tujini).
RS RDT mora kot neposredni lastnik te opreme in infrastrukture zagotoviti tudi krovno upravljanje. Zato mora ustanoviti
posebno strokovno službo, ki vzdržuje evidenco o vsej opremi
ter opravlja vse finančne, komercialne in računovodske operacije. Materialne stroške obratovanja in vzdrževanja plačuje
RS RDT neposredno (čeprav lahko račune kumulativno urejajo posamezne administrativne enote, (npr. današnji inštituti
ali fakultete).
Pri vseh kategorijah je treba upravljanje, vzdrževanje in organizacijo obratovanja striktno ločiti od znanstveno-raziskovalnega dela; konkretno, tovrstna dela ne smejo biti definirana
kot del projektnih ali drugih nalog raziskovalca.
RS RDT mora tudi organizirati vrhovno nadzorno in »oskrbovalno« službo za vzdrževanje vse raziskovalne opreme, ki je
lahko tudi strukturirana tako, da imajo večje administrativne
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enote rezidentne pod-službe; v vsakem primeru naj bodo
posamezne specialnosti le na enem mestu. Naloga te službe
je predvsem organizacija servisiranja in rednega vzdrževanja.
RS RDT naj vzdrževalne pogodbe ali per-call (»spare-parts
and expert labour availability«) pogodbe podpisuje neposredno, za celotno znanstveno in akademsko sfero in za vse
kategorije opreme oz. infrastrukture.
Znanstvena infrastruktura mora biti vsestransko odprta za
tehnološke parke, centre in industrijo; po eni strani mora
imeti (v okviru možnosti, seveda) industrija vedno možnost
zakupa ali naročanja storitev obstoječim znanstveno-raziskovalnim servisom - po ceni, ki jo določa RS RDT - predvsem uporabniki storitev tehnoloških parkov in centrov naj bi
si potrebne kapacitete na obstoječi znanstveno-raziskovalni
opremi zagotavljali na ta način. Za tehnološke in mešane
projekte naj bi RS RDT vsaj del svoje vložka pokrival v obliki
uporabe znanstveno-raziskovalne opreme in storitev infrastrukturnih servisov.
Po drugi strani moramo dopustiti mešano lastninske odnose
v infrastrukturnih servisih: za znanstveno-raziskovalno sfero
je neposredno vlaganje industrije v večje infrastrukturne servise posebno pomembno, saj po eni strani omogoča skupno
financiranje velike opreme, ki si jo sfera ali posamezno
podjetje samo ne bi mogli privoščiti, po drugi strani pa daje
znanstveni sferi možnost neposrednega vplivanja na tehnološki razvoj (komunikacije med uporabniki servisa, neformalno
izobraževanje industrijskih uporabnikov, sodelovanje - na
uporabniškem nivoju — med znanstvenimi projektnimi skupinami in razvojnimi skupinami iz industrije). V primeru skupnega vlaganja bi tak infrastrukturni servis postal brez profitna
delniška družba (oziroma funkcionalni ekvivalent - delitev
upravnih pravic v skladu s finančnim vložkom med RS RDT in
podjetji). Pri posebno velikih delih opreme bi bilo smiselno
tudi solastništvo med RS RDT in sekretariati drugih udeleženih sfer.
Predvsem drugi tip dostopa oz. souporabe raziskovalne infrastrukturne opreme mora biti stimuliran (na primer, z davčnimi
olajšavami za skupna vlaganja z RS RDT); s sovlaganjem se
namreč industrija resneje zaveže k uporabi vrhunske znanstvene opreme in tako tudi k sodobnejšim tehnologijam - kar
pa je glavni namen sodelovanja med znanostjo in industrijo.

PRENOS ZNANJA

Za večji pretok znanja iz znanstveno-raziskovalne sfere
v gospodarstvo in druge uporabniške sfere oziroma zahtev iz
gospodarstva in drugih uporabniških sfer v znanstveno-raziskovalno sfero je treba za začetek zagotoviti, da bosta ti dve
sferi med sabo bistveno več komunicirali kot do sedaj. Zakon
in praksa financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti bi
morala zagotoviti to-namenske spodbude in usmeritve predvsem za znanstveno-raziskovalno sfero, davčna zakonodaja
in drugi predpisi, pa tudi praksa državnih intervencij v gospodarstvu pa bi morali k večji pripravljenosti za komunikacijo
usmeriti in vzpodbuditi drugo stran.
Znanstveniki in raziskovalci bodo najbolje stimulirani k inicializaciji pogovorov z gospodarstvom, če bo od slednjega(vsaj
delno) odvisno financiranje njihovega dela. Zato je smiselno
predvsem v generičnih raziskavah, delno pa tudi v temeljnih,
uvajati možnost (so)kontrole gospodarstva nad usmerjanjem
sredstev: usmerjanje davkov in prispevkov (v določene projekte), usmerjanje financiranja skozi davčne olajšave. Če bo
namreč usmeritev resnega dela sredstev za raziskave odvisna
od volje gospodarskih subjektov, bodo s tem raziskovalci
- vodje (potencialnih) projektnih skupin usmerjeni v kontakte
z določenimi podjetji ali panožnimi združenji; seveda bodo
nekateri raziskovalci take stike lahko izkoristili za nabiranje
finančne podpore projektom, ki sicer panogi-plačnici ne
bodo koristni, večina pa bo le morala gospodarske subjekte
zainteresirati v bolj praktičnem smislu - bodisi za uvajanje
novih tehnologij v gospodarstvo, bodisi s prilagoditvijo predloga projekta bolj konkretnim problemom podjetja ali
panoge. V vsakem primeru pa bo s tem dosežen osnovni cilj:
ustvariti pogoje za interesne komunikacije med znanostjo in
okoljem (zlasti gospodarstvom, znotraj tega zlasti z industrijo) - čeprav bo v tem primeru interes bolj na strani

znanosti.
Potreben pa bo tudi dvig strokovnega nivoja sogovornikov
v podjetjih. V tej smeri bo mogoče največ doseči z večjo
mobilnostjo kadra med znanstveno—raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom ter z dodatnim izobraževanjemtehničnih strokovnjakov iz gospodarstva in izboljšanjem informacijske dejavnosti znanstveno—raziskovalne sfere. Primer
spodbujanja pretoka ni le projekt »2000 mladih raziskovalcev«, ampak tudi možnost, da država (začasno) delno subvencionira osebne prejemke določenih kategorij raziskovalcev,
če jih zaposlijo podjetja (npr. starejši znanstvenki v upravnih
odborih)ipd.
Na vsak način pa nova zakonodaja in praksa ne bi smela
prekiniti komunikacij tam, kjer so že do sedaj obstajale. Na
določenih področjih, kjer je bilo to tudi dosedaj običajno, je
smiselno zahtevati, da imajo tudi znanstveniki in raziskovalci
s fakultet praktične izkušnje - npr. za tehnike: industrijsko
prakso in potrjene rezultate dela v obliki uporabnih izdelkov
ali postopkov.
Osnovne metode za prenos znanja iz znanstveno-raziskovalne sfere v gospodarstvo so:
• mobilnost kadrov v obstoječe organizacije ali pa z oblikovanjem novih;
• delo v t.i. mešanih skupinah;
• pogodbena naročila za elaborate in svetovanje.
Eden bistvenih vzrokov za tehnološko zaostalost našega
gospodarstva je nizka mobilnost strokovnega kadra. Očitno bi
torej moral biti prvi ukrep državnega stimuliranja tehnološkega razvoja prav spodbujanje (povečanje) mobilnosti strokovnjakov.
Zato je treba ustvariti pogoje, ki bodo omogočili dotok tistih
strokovnih kadrov v podjetja, ki so sposobni izvajati aplikaporočevalec

tivne raziskave in razvijati nove proizvode.
Seveda pa je najprej treba ustvariti zadostno število strokovnjakov ustreznih profilov. Zato je treba stimulirati povečanje
števila diplomantov, še zlasti pa magistrantov in doktorantov
ob kakovostnem in sodobnem podiplomskem študiju na
področjih, pomembnih za gospodarski razvoj Slovenije.
Nujno potreben kakovostni dvig znanja v industriji bo lahko
dosežen le s pospešenim zaposlovanjem tako dobljenih novih
raziskovalcev v gospodarstvu (raziskovalni laboratoriji, proizvodnja, vodstveni položaji).
Samo zaposlovanje svežih diplomantov pa ne bo zadostovalo,
saj bodo brez lastnih raziskovalnih in razvojnih izkušenj le
prevzeli pristop in metode sedanjih vodilnih razvojnih kadrov
v industrijskih laboratorijih in inštitutih. Gospodarstvo potrebuje predvsem strokovnjake, ki poznajo sodobne raziskovalne ter razvojne metode in so jih sposobni uveljaviti - teh
pa se najlaže naučijo ob dodatnem izobraževanju v znanstveno-raziskovalnih inštitucijah.
Zato mora imeti znanstveni kader v raziskovalnih centrih
prehodni značaj. V nekaj letih bi moralo veliko mladih raziskovalcev, posebno tistih v aplikativnem raziskovanju, preiti
v industrijo in drugam, ostali pa se udejstvovati na pedagoškem področju (univerza, inštituti, strokovne šole in gimnazije).
V znanstveno-raziskovalni sferi je pogoje za take prehode
najlaže zagotoviti z omejenim trajanjem projektov, v nasprotju
z dosedanjo prakso praktično terminsko neomejenega financiranja področij. To bi prisililo večji del mladih strokovnjakov
v alternativo: ali po projektu bistveno spremeniti strokovno
orientacijo ali pa projekt spremljati iz temeljne prek generične
in razvojne faze v industrijo. V znanstveno-raziskovalnih
organizacijah bi tako ostali le vrhunski strokovnjaki, ki so
sposobni širokega spektra originalnega znanstvenega dela na
svojem področju in lahko kot mentorji spremljajo razvoj znanosti in tehnologije v svetu ter usmerjajo formiranje novih
projektnih skupin na vedno novih, aktualnih tematikah.
Mobilnost pa je treba tudi finančno stimulirati, tako v znanstveno-raziskovalni sferi kot v gospodarstvu. Optimalno profesionalno mobilnost med univerzo, inštituti ter profitnimi
organizacijami je mogoče doseči predvsem s stimulativno
politiko plač in drugih ugodnosti, državnimi povratnimi in
nepovratnimi vložki v nova »vrhunska« delovna mesta, manj
pa z administrativnimi prerazporeditvami. Na področjih, kjer
trenutno manjka vrhunskih, mednarodno »konvertibilnih«
znanstvenikov, bi lahko vlada z ustreznimi akcijami privabila
na delo za določen čas strokovnjake iz tujine kot alternativo
šolanju naših mladih ljudi na tujih univerzah - s tem pa bi
v podjetjih tudi ustvarila dolgoročno potrebo po visoko strokovnem kadru, ki bi jo bilo podjetje po odhodu tujih prisiljeno
pokriti z domačimi strokovnjaki.
Mobilnost je treba spodbujati tudi z bolj naravnimi prijemi, na
primer s spodbujanjem delovanja mešanih razvojnih in raziskovalnih timov.
S pomočjo državne finančne podpore bi morali posebej skrbetiza kakovostno strokovno osnovo tehnoloških parkov in
centrov, ki bi morali postati osnova za ustanavljanje (tehnološko) novih podjetij. Zagotavljati bi morali pretok kadrov iz
znanstvenih zavodov v tehnološke parke in nazaj, financiranje
vrhunskih strokovnjakov s tehnološkimi in inženirskimi znanji, ki bi predstavljali kontinuiteto v tehnoloških parkih in
izjemoma dovoliti »mešane delokroge« strokovnjakov z dokazanimi rezultati na obeh področjih (znanstvenem in tehnološkem).
Pretok strokovnjakov pa mora iti v obeh smereh. Tudi strokovnjake v industrijskih razvojnih laboratorijih je treba spodbuditi k sodelovanju z znanstveno-raziskovalno sfero in
k dodatnemu izobraževanju; če uspe, bomo tudi na ta način
prispevali k že prej omenjenemu cilju: usposobitev nivoja
sogovornikov v podjetjih.
Zato je treba spodbujati tudi obratni pretok - začasne prehode industrijskih ipd. strokovnjakov v znanstveno-raziskovalne institucije. Stimulirati moramo dodatno izobraževanje
in specializacijo po nekajletnem delu v razvojni in tudi izobraževalni dejavnosti (v podjetju, na univerzi). Ta oblika specializacije je v ZDA zelo značilna za high-tech podjetja: strokovnjake po določenem času, recimo 3-5 letih dela v razvojnih
laboratorijih firme, skorajda naženejo na univerzo (magisterij,
doktorat, ppšt-doc), pri tem pa firma pokrije stroške študija
poročevalec

in ima za ta strošek seveda davčne olajšave.
Posebno aktualno in koristno bi bilo formiranje kakovostnih
mednarodno konkurenčnih skupin za delo na modernih,
v svetu aktualnih programih, ki so zaživeli z nastopom
moderne opreme (ki je tipično na razpolago le v raziskovalnih
organizacijah, v industriji pa je je zelo malo). Kjer obstajajo
v slovenskem prostoru takšna področja, oprema in kadri, bi
bilo smotrno zaradi večje konkurenčnosti oboje združiti in
spodbujati multidisciplinarne projekte.
Prenos tehnologije je mogoč tudi prek tehnološko usmerjenih
inštitutov, ki so lahko dopolnitev tehnološkim parkom, in
obratno. Pod pojmom tehnološko usmerjeni inštituti razumemo tiste razvojno-raziskovalne organizacije, ki opravljajo
raziskovalno, svetovalno, preiskuševalno, preiskovalno in izobraževalno dejavnost na tistih področjih (materiali, izdelovanje tehnologije, preiskovalne in preizkuševalne metode; zanesljivost in varnost izdelkov, delovanje izdelkov na človeka in
okolje, informacijske tehnologije, procesne tehnologije ipd.),
ki so nujna sestavina vsakega razvoja izdelkov in procesov in
niso vezana na določeni izdelek ali proces. V tehnološke
usmerjene inštitute bi se lahko preoblikovale tudi nekatere
sedanje znanstveno-raziskovalne organizacije ali njihovi
deli, ki so bili tudi do sedaj bolj razvojno usmerjeni.
Uspešen prenos tehnologije iz raziskovalnih inštitucij
v podjetja bi bilo treba nagrajevati s posebnimi priznanji in
odličji. Univerza, fakultete, raziskovalni inštituti in posamezniki bi morali biti nagrajeni tudi s primernimi provizijami
(»royalties«), kar bi stimuliralo to vrsto dejavnosti na slovenskih raziskovalnih institucijah.
Kot posebno vrsto neposredne pomoči gospodarstvu bi
moral RS RDT ustanoviti novo strokovno službo, katere
dejavnost bo predvsem stalno križno—dvosmerno povezovanje distribucije družbenih sredstev in novo nastalega
znanja.
RS RDT naj vzpostavi (ali podpre) informacijski sistem, ki bi
nudil informacije o svetovalskih in servisnih storitvah, ki jih
lahko dobi industrija od raziskovalnih inštitutov, univerze,
privatnih in industrijskih laboratorijev. Ta sistem bi bilo treba
narediti za Slovenijo, potem pa povezati v mednarodno
mrežo. V ta namen se lahko uporabi nekatere že obstoječe
zametke, kot je recimo »inovacijska banka« pri Gospodarski
zbornici Slovenije ipd., ali pa to dejavnost podeli s koncesijo
najprimernejši družbi.
Glede na dejstvo, da naj bi imel že po svoji funkciji največji
pregled nad obsegom tehnoloških in strokovnih znanj prav
RS RDT, bi bilo smiselno, ko bi ta sekretariat prevzel koordinacijsko funkcijo pri zagotavljanju splošne dostopnosti
tovrstnih informacij. V ta namen bi RS RDT vzdrževal spiske
strokovnjakov za posamezna tehnološka področja, ki bi jim
posredoval posamezne tehnološke poizvedbe, ki bi jih na RS
RDT naslavljala podjetja, oziroma podjetjem posredoval
podatke o ustreznih svetovalcih.
Vsaj v začetku bi bila večina strokovnjakov-konzultantov iz
znanstveno-raziskovalnih, izobraževalnih in državnih ustanov. Zanje bilo tako svetovanje službena obveznost brezdodatnega plačila, razen morda posebnih nagrad za izredne
uspehe, zavzetost za kakovostno delo, pa bi stimulirali s tem,
da bi bila svetovalna aktivnost eden od pogojev za napredovanje.
Podatkovne in informacijske zbirke
Vzdrževanje podatkovnih in informacijskih zbirk, bodisi
v obliki knjižnic (CTK, NUK, specializirane knjižnice na fakultetah in inštitutih), bodisi v obliki drugih informacijskih storitev, je treba že zaradi shranjevanja in izmenjave informacij
v sami znanstveni sferi. Hkrati so lahko te zbirke pomemben
izvor znanja za gospodarstvo.
Zato morajo biti klasične, tudi panožne, knjižnice vsestransko
odprte za uporabnike vseh vrst. Morajo tudi popularizirati
svojo dejavnost in javnost, posebej pa »domicilne« industrijske in druge gospodarske panoge redno obveščati o novostih.
Klasična dejavnost knjižnic se mora modernizirati, hkrati
pasmiselno razširiti s sodobnimi tehnikami izmenjave informacij, kot npr. poizvedovanje po tujih bazah podatkov in
oblikovanje služb, ki so zmožne povezovati klasične informatične storitve z lastno analitiko in raziskovalnimi dodatki,
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tako da dajo naročniku že najmanj svetovalno, včasih pa kar
lep del razvojne storitve.
V namensko oblikovano bazo podatkov bi takoj pričeli vnasatipodatke o vseh slovenskih raziskovalnih inštitutih, razvojnih
in raziskovalnih oddelkih univerz, gospodarskih organizacij
itd. ter znotraj vsake, imena in strokovne opredelitve posameznih raziskovalnih skupin in individualnih raziskovalcev ter
(v začetku le) naslove, pozneje pa klasificirane in označene
povzetke njihovih raziskovalnih dosežkov. S pomočjo tako

IX.

MEDNARODNO SODELOVANJE

RS RDT vsestransko podpira in stimulira mednarodno sodelovanje kot povezavo slovenske znanstvene in tehnološke
sfere z izvori znanja v razvitejših državah; hkrati lahko
lemednarodno sodelovanje na področju temeljnih in generičnih raziskav zagotavlja mednaroden nivo kakovosti teh
raziskav, kar je pomembno tako zaradi vzpostavljanja kakovostnih kriterijev za financiranje znanstvenih projektov kot
za nujno potreben pretok tehnološkega znanja v naše okolje.
Od različnih oblik mednarodnega sodelovanja pričakujemo
predvsem:
• - dotok nove problematike in »know-how«-a: predvsem
s sodelovanjem naših strokovnjakov v tujih tehnoloških projektih in z delom tujcev v naših skupinah; najbolj zanimivi
gostje bi bili mladi doktorji z velikih univerz, ker so ti večinoma avtorji »jutrišnjega« uporabnega znanja - tako tehnološkega kot znanstvenega;
• praktično aplikacijo sodobnih organizacijskih metod na
področju znanstvenega in razvojnega dela;
• uveljavitev mednarodnih kriterijev kakovosti znanstvenega
in razvojnega dela tudi pri nas;
• vključitev slovenske znanosti, razvojnih dejavnosti in
gospodarstva v sodobne znanstvene in tehnološke tokove
razvitega sveta.
Mednarodno sodelovanje mora seveda temeljiti na izmenjavi
strokovnjakov, saj so prav medosebni stiki najučinkovitejša
metoda za prenos znanja. Država in druge ustanove naj predvsem servisirajo ta osnovni tip komunikacije, vključno z dajanjem zagonskih sredstev za odpiranje stikov na delovnih
ravneh.
Opozoriti velja tudi na projekte za prenos tujih tehnologij.Nekatere države so nam pripravljene posredovati svoje znanje,
delovne in organizacijske izkušnje, pa tudi opremo in učne
programe. RS RDT naj v sodelovanju z drugimi resornimi
organi in ustanovami za tiste primere, ki so za Slovenijo
zanimivi, zagotovi sredstva, potrebna za to, da ponujeno
pomoč sprejmemo in s tem omogočimo izvedbo takih projektov. Če gre za gospodarske projekte, potem jih seveda nosijo
podjetja - ob javni pomoči in spodbudi.
Slovenija bi morala stimulirati »priliv možganov« k nam,
torej sodelovanje in zaposlovanje tujih znanstvenikov, profesorjev in tehnologov v naših inštitutih, na univerzi in tudi
v podjetjih. V ta namen bi moral RS RDT zagotoviti:
• objavljanje razpisov tudi zunaj Slovenije;
• zbiranje in posredovanje informacij v tujino o razpoložljivih
raziskovalnih resursih v Sloveniji;
• posredovanje med zainteresiranimi stranmi predvsem pri
urejanju materialnih zadev (stanovanja, plače, varstvo ipd).
Posebno na področjih, kjer trenutno manjka vrhunskih, mednarodno »konvertibilnih« znanstvenikov, bi lahko RS RDT
z ustreznimi akcijami privabil na delo za določen čas strokovnjake iz tujine kot alternativo šolanju naših mladih ljudi na
tujih univerzah. Zavedati se moramo, da bomo za prestrukturiranje slovenskega gospodarstva potrebovali vrhunske strokovnjake z znanji, ki jih danes pri nas še ni; če si bomo te
strokovnjake skušali pridobiti le z izobraževanjem na tujih in
naših univerzah, bomo morali na njih čakati še nekaj let
- naše gospodarstvo pa jih potrebuje takoj.
Da bi naše izobraževalne inštitucije hitro usposobili za »proizvodnjo« strokovnjakov z najsodobnejšimi znanji, bi morali
zagotoviti možnost zaposlitve tujih kakovostnih predavateljev
in raziskovalcev (postdoktorjev) na Univerzi in mednarodno
priznanih raziskovalnih institucijah.
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usposobljenega informacijskega sistema bi lahko v celoti
nadzirali tekoča dogajanja, sestavljali liste strokovnjakov za
posebna področja, izdelovali priložnostne informativne biltene, posredovali v prenosu informacij in transferju znanja in
tehnologij in predvsem: aktivno prenašali rezultate znanstvenih raziskav iz raziskovalnih inštitucij v širše okolje. Informacijski sistem bi lahko vseboval ali pa bi moral biti vsaj povezan
z bazo podatkov o tehnoloških konzultantih. Odgovornost za
njegovo vzpostavitev nosi RS RDT.

V tem pogledu predvsem ne bi veljalo spregledati možnosti
sodelovanja z našimi znanstveniki in profesorji, ki so (stalno)
zaposleni v tujini.
Med konkretnimi predlogi izpostavljamo potrebo po odpiranju tujih oz. mednarodnih šol pri nas, na stopnjah od srednje
naprej.
Mednarodno sodelovanje, študij in verifikacija mladih znanstvenih kadrov na za konkretna področja najboljših univerzah
in drugih znanstvenih institucijah v tujini (raznih kultur), sta
»conditio sine qua non« za razvoj slovenske znanosti in
tehnologije in za dvig slovenske univerze.
Navezava delovnih stikov z najboljšimi univerzami in instituti
ter strokovna afirmacija naših strokovnjakov s članki v priznanih tujih strokovnih revijah, na relevantnih kongresih lahko
tudi prispevata k naši nacionalni mednarodni afirmaciji in
emancipaciji.
Naši pedagoški in raziskovalni delavci naj bi intenzivneje
odhajali na usposabljanje v tujino, v ta namen bi bilo smiselno
uvesti institucijo »sobotnega leta« in zanjo seveda predvideti
sredstva v proračunu. Hkrati moramo tudi povečati število
naših študentov na vrhunskih tujih univerzah, posebno na
področjih, ki so pri nas (tehnološko) premalo razvita oziroma
je pri nas premalo zanimanja za tak študij, da bi bila domača
kakovostna katedra izvedljiva in finančno upravičena.
V okviru zakonov, predpisov in postopkov, ki urejajo mednarodno sodelovanje na področju znanstveno-tehničnega
sodelovanja in izobraževanja, je predvsem treba preprečiti
neto odliv možganov. Največja nevarnost za to so prav študiji
v tujini, saj dobremu strokovnjaku mentor na tuji univerzi ali
raziskovalni instituciji tudi sam ponudi službo, delovni pogoji
- vključno s plačami - pa so skoraj povsod, kjer se lahko kaj
naučimo, boljši kot pri nas. Seveda je treba na možen odliv
možganov misliti tudi pri vseh drugih oblikah mednarodnega
sodelovanja, saj pri vseh za nas zanimivih oblikah tipično več
naših strokovnjakov začasno odide v tujino, kot pa tujih pride
k nam.
Odliv možganov bi bilo najbolje preprečevati tako, da bi
strokovnjakom zagotavljali doma vsaj take pogoje, kot jih
lahko najdejo v tujini - vendar na to možnost še dalj časa ne
gre računati. Zato bi morali vsaj naslednjih 10 let odliv možganov destimulirati tudi z nekaterimi pragmatičnimi ukrepi:
• mednarodno sodelovanje in študij v tujini z javnimi sredstvi
samo na osnovi pogodbe med RS RDT in tujo institucijo ali
državo;
• »posojilo« za študij v tujini: študent naj dobi celotna sredstva, potrebna za študij na tuji univerzi, kot posojilo, ki ga
mora začeti odplačevati leto dni po opravljenem študiju oziroma najkasneje v 3 ali 5 letih (odvisno od vrste in dolžine
študija); v primeru, da se do tega roka zaposli v Sloveniji, se
posojilo odpiše;
• stimulirati moramo predvsem tiste vrste izpopolnjevanja in
študija v tujini, pri katerih je mentor profesor naše univerze ali
raziskovalne institucije in so spremljajoči izpiti oziroma
končni izpit (diploma, magisterij, doktorat) na naših univerzah
- v tujini pa študent opravlja le eksperimente, zbira podatke
ali obiskuje predavanja seminarskega tipa.

Vendar pa je osnova politike do »bega možganov« drugačna:
Slovenija lahko ob uspešni razvojni strategiji pritegnesodelovanje slovenske znanstvene in poslovne diaspore in s tem
pridobiva znanje, informacije in poslovne vezi, ki bi jih ne
mogla, če ne bi mnogi prodorni ljudje iskali in našlimožnosti j
za svojo strokovno in poslovno afirmacijo v tujini. Iz te per.
poročevalec

spektive lahko »beg možganov« po zgledu Južne Koreje ipd.
postane celo močna razvojna spodbuda.
Načini in oblike mednarodnega sodelovanja
Osnovna oblika mednarodnega znanstvenega sodelovanja je
mednarodni projekt. Glavne oblike mednarodnega sodelovanja so naslednje:
• raziskovalno delo v sklopu mednarodnega znanstvenega
projekta, ki je lociran na enem mestu;
• raziskovalno delo na domačih institucijah, vendar koordinirano s tujimi ustanovami v okviru mednarodnega znanstvenega projekta;
• krajša in daljša bivanja posameznih raziskovalcev v tujih
znanstvenih središčih - strokovno izpopolnjevanje;
• sodelovanje na mednarodnih srečanjih.
Mednarodne projekte oz. projekte z mednarodno komponento odobrava in financira RS RDT; načeloma naj bi ne bilo
formalne razlike med obravnavo mednarodnih in drugih znanstvenih projektov, zato je smiselno razmišljati o tem, da vse
projekte vrednoti en sam strokovni (svetovalni) organ. Po
drugi strani pa ima kakovostno mednarodno sodelovanje še
posebno vrednost (in zahteva posebno kvaliteto), zato bi
moral RS RDT mednarodne projekte še posebej stimulirati,
morda tudi z vnaprej rezerviranim delom proračuna RS RDT
in z evaluacijo v posebnem strokovnem organu, v katerem bi
sodelovali tudi tuji strokovnjaki.
Treba je stimulirati delo in predavanja tujih strokovnjakov
v naših raziskovalnih in izobraževalnih institucijah; kot integralen del raziskovalnih in izobraževalnih dejavnosti bi morali
uvesti «gostujoče raziskovalce« in »gostujoče predavatelje«:
raziskovalne ustanove in univerzi bi morali vabiti vrhunske
tuje strokovnjake, predvsem za sodelovanje pri raziskovalnem
delu v novih in posebno aktualnih projektih oziroma za
izvedbo predavanj in daljših tečajev (verjetno predvsem
v okviru podiplomskega študija). Za te dejavnosti bi moral RS
RDT zagotoviti še dodatna sredstva (gostujoči raziskovalec ali
predavatelj bi bil sicer za čas bivanja »zaposlen« v naši
ustanovi), saj bi bilo treba v mnogih primerih gostu ponuditi
višjo plačo in druge ugodnosti, kot jih ima sicer naš raziskovalec ali predavatelj na istem mestu, če želimo privabiti najboljše.
V vsakem primeru pa je treba (zakonsko) izenačiti financiranje mednarodnih projektov s financiranjem ostalih; morebitne posebne stroške oziroma oblike plačila, ki pri domačih
projektih ne nastopajo (plače raziskovalcev v tuji valuti, kotizacije in participacije, sofinanciranje opreme v tujih znanstveno-raziskovalnih institucijah itd.) je pač treba obravnavati
kot običajen del cene projekta.
Predlog za sodelovanje v mednarodnem znanstvenem projektu, ki ga skupina raziskovalcev ali ustanova vloži na RS
RDT, mora (po zgledu kakovostnih tujih prijav) vsebovati,
ilustrativno, naslednje podatke:
• strokovni opis tematike,
• podatki o preteklem delu udeležencev in reference,
• soglasje tujih ustanov, ki pri projektu sodelujejo,
• kraj izvajanja (lahko tudi več krajev),
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• spisek potrebne opreme (obstoječe in dodatne),
• spisek potrebne infrastrukture doma in v tujini,
• finančno strukturo projekta,
• časovni potek,
• kadrovska zasedba,
• plan bivanja sodelavcev v tujih centrih.
RS RDT poskrbi pred svojo odločitvijo za strokovno oceno in
oceno realnosti izvedbe projekta. Odobreni projekti so lahko
samostojne raziskovalne naloge ali del že obstoječih raziskovalnih nalog in se temu primerno financirajo. RS RDT poskrbi
tudi za plačevanje stroškov bivanja raziskovalcev v tujini.
Pri odobritvi se upoštevajo naslednji kriteriji:
• povezava z domačimi raziskovalnimi zmogljivostmi;
• skrb sodelavcev projekta za razvoj domače infrastrukture in
raziskovalne opreme;
• ustrezna kadrovska zasedba; hitra prekvalifikacija ljudi vodi
k slabim znanstvenim rezultatom in bi se je morali izogibati;
• šolanje mladih kadrov (podiplomski študij); ti raziskovalno
sodelujejo pri projektu in se praviloma šolajo na domači
univerzi; s tem je zagotovljen dolgoročni prenos znanja na
naše univerze in v industrijo; RSRDT skrbi za financiranje
mladih raziskovalcev med časom bivanja v tujih centrih.
Spodbujajo se krajši obiski (»fact-finding missions«) na tujih
znanstvenih institucijah in ostale oblike intenzivnegaseznanjanja s sodobnim stanjem stroke, kot na primer poletne šole.
Mladi raziskovalci naj bi praviloma prebili 4-5 mesecev na
tujih znanstvenih ustanovah v okviru enega cikla (magisterijoz. doktorat). Taka bivanja na dobrih ustanovah prispevajo
tudi k večjemu ugledu (in napredovanju) mentorjev.
Oblikovani raziskovalci sodelujejo na mednarodnih srečanjih.kjer praviloma predstavijo rezultate svojega dela in dela
svojih sodelavcev. Vodja skupine se (brez referata) lahko
udeležuje tudi srečanj, ki so pomembna za bodoče delo
skupine.
Spodbujajo se tudi »izobraževalni« obiski mednarodnih srečanj brez predstavitev za mlade raziskovalce.
Strateško pomembna pa je odločitev o tem, na katere dela
sveta se kaže bolj intenzivno usmeriti pri mednarodnem raziskovalnem sodelovanju. Sekretariat meni, da so ta okolja
nedvomno Evropska skupnost iz ekonomsko političnih razlogov in ZDA iz povsem profesionalnih razlogov. Treba se je
odločno upreti zapiranju naših visokošolskih in znanstvenih
krogov v Alpe - Adrio. Tako iz tehnološko-razvojnih kot iz
komercialnih razlogov moramo intenzivirati sodelovanje
z Nemčijo, Japonsko, »malimi zmaji« pacifiškega bazena,
kot tudi s skandinavskimi državami.
Po drugi strani mora Slovenija povečati sodelovanje tudi
z mednarodnimi vladnimi organizacijami (UNESCO, UNIDO,UNEP, WHO, WIPO, Svetovna banka itd.) ter nevladnimi organizacijami. Oboje omogočajo stiki z vrhunskimi strokovnimi
ustanovami, vstopanje v zahtevne in koristne mednarodne
projekte, včasih pa celo finančno pomoč. V pogledu organizacije državne podporne službe za mednarodno sodelovanje je
očitna potreba po tem, da se službe sedanjega Zavoda Republike Slovenije za mednarodno znanstveno, tehnično, prosvetno in kulturno sodelovanje porazdelijo med resorje,
matične za omejena področja, politično koordinacijo pa
opravlja Sekretariat za zunanje odnose.

STATUS RAZISKOVALNIH USTANOV

Sedaj se raziskovalne organizacije nahajajo v družbeni lastnini, praktično poslujejo kot bolj ali manj subvencionirane
samostojne in malo nadzorovane organizacije. Potekajoči
proces olastninjenja, kakor ga nakazuje nastopajoča zakonodaja, pa omogoča v tej sferi vpeljati jasne lastninsko-upravIjalske odnose.
Predmet poslovanja in narava dela tovrstnih organizacij pa
narekujeta takšno izpeljavo lastninsko-upravljalske spremembe, da bodo z njimi povečani določeni učinki in ekonomičnost vlaganj v sfero:
• povečanje slovenskega vrhunskega strokovnega potenciala, zlasti na liniji poglavitnih razvojnih smeri;
• okrepitev mednarodne znanstveno-raziskovalne in tehnoporočevalec

loško-razvojne vpetosti ter zato večji razvojni izplen za Slovenijo iz svetovnega znanja;
• bolj uspešen prenos znanja v prakso - gospodarsko, družbeno-upravno, zdravstveno, socialno, kulturniško itd.
Zato so omenjeni nameni ob soočenju s porabljenimi sredstvi
merilo uspešnosti in upravičenosti lastninskih in upravljalskih
sprememb. Iz tega spoznanja pa že izvira gledanje, da je
določene procese najbolje podpreti z neprofitno naravo prevladujoče javnih zavodov z javnim financiranjem - recimo
osnovne raziskave ter formativno izobraževanje oz. strokovna
profesionalizacija (univerza, znanstveni instituti), druge
obratno z vnosom profitnega motiva in podjetniške poslovnosti ter seveda odgovornosti za preživetje - recimo na nekaterih sektorjih prenosa znanja in deloma celo infrastrukture.
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Načeloma so torej sprejemljive vse lastninske oblike - od
državne služnosti prek javnih in običajnih zavodov do podjetij in obrti ter svobodnih poklicev, domačega in tujega kapitalnega izvora — ob pogoju, da se v mreži vseh funkcij
znanstvene ter razvojne sfere porazdelijo na tista mesta,
kjer lahko glede na svoje specifične motive in možnosti
delovanja prispevajo največ (skupne) koristi.
S tega vidika so vse oblike upravičene do deleža pri javnih
sredstvih (zlasti če jih vidimo tako v podobi subvencij kakor
tudi davčnih olajšav in drugih posrednih intervencij države),
dejanske odločitve pa kajpak ostajajo v rokah vladno in parlamentarno in javno odgovornih državnih teles, ki vodijo določeno znanstveno—raziskovalno in tehnološko-razvojno politiko.
Možne so torej naslednje opcije in njihova kombinacija:
• Javni neprofitni zavodi, kadar gre za opravljanje pretežno
osnovnih in generičnih raziskav ter za formiranje kadra, ker
zaradi generičnega pomena take ustanove potrebujejo stabilnost in (deloma) družbeno usmerjanje; v teh tipih ustanov ima
država prevladujočo vlogo pri upravljanju, bodisi z imenovanjem večine članov odgovornega upravljalskega telesa
zavoda in/ali imenovanjem direktorja, ter prek zagotovljenega
javnega financiranja delovanja zavoda; ker gre dejansko za
podržavljenje, ga je možno doseči neposredno na osnovi
zakona ali pa posredno preko izračuna večinskega deleža
države pri lastnini zavoda.
• Mešane ustanove, kjer država v obliki lastništva vrednostnih
papirjev pomeni enega od lastnikov, ne pa prevladujočega;
toda zaradi spremljajočega dejstva, da hkrati ustanovo še
(so)financira iz javnih sredstev in ji kot država še sicer določa
okvire poslovanja, kljub temu pomeni važnega partnerja, ki
lahko uveljavlja svoje težnje; pravno-statusno so to lahko
zavodi z neprofitnim motivom delovanja aH pa podjetja s profitnim motivom; zaželena bi bila oblika mešane lastnine med
državo in gospodarskimi panogami oz. podjetji nad skupnimi
zavodi ter podjetji. Ta možnost je smiselna pri ustanovah, ki
opravljajo večji del aplikativnih in razvojnih raziskav v sodelovanju z gospodarstvom, pa je zaradi njihovega pomena prav
za prestrukturiranje gospodarstva treba poskrbeti za tržno
usmerjenost, hkrati pa zagotoviti osnovno stabilnost in
pogoje za dolgoročno strokovno vrhunskost.
• Mešane ustanove zgornje vrste, ki pa jih država v svojih
nacionalnih razvojnih politikah ne uvršča na posebej poudarjeno mesto ter jih prepusti v glavnem tržnem obnašanju; gre
za podjetja - recimo del sedanjih raziskovalnih organizacij
oz. njihovih delov (tozdov), ki imajo zadosti potence za tržno
ponudbo inovacij - izdelkov in tehnologij in bi jih neprofitnost omejevala pri poslovnih potezah ter jim odvzemala motivacijo.
• Privatne ustanove v primerih, ko država opusti svoj lastniški
delež ali pa ko nastanejo na novo kot zasebne oz. pravno
privatne firme; država vpliva na njihovo ravnanje s posrednimi
sredstvi za izvajanje svojih politik: davki, možnost konkuriranja za projekte oz. v projektih, sofinanciranih iz javnih virov
ipd.
• Tuje raziskovalne ustanove, ki jih država dopusti in obravnava kot privatne ali pa ustanove z mešano lastnino, tako
v statusu zavodov kot predvsem podjetij.
Dopustiti je treba vse oblike lastnine, odločiti pa, katere sedanje ustanove bodo postale javni zavodi ali celo državne
službe. Za državno služništvo so naravni kandidati tisti deli
sedanjih raziskovalnih ali infrastrukturnih organizacij, ki bi
spadali v bodoče zavode za standardizacijo, metrologijo
ipd., za javne zavode pa so naravni kandidati bolj znanstveno usmerjeni inštituti in visoke šole oz. univerza — ki pa
jo bo treba urejati z močnim ozirom na njeno specifiko.
Znanstveni in izobraževalni zavodi naj bodo pretežno v statusu javnih zavodov, kjer upravlja država ob uveljavitvi strokovne avtonomije. Če so v preteklosti vanje podjetja vlagala
večja sredstva, bi to veljalo upoštevati pri sestavi upravnih
teles zavodov. V vseh drugih primerih pa bi lahko pristali na
mešano lastnino, kjer bi se deleži določali po izračunu dejanskih vložkov v preteklosti. Takšne zavode bi konstituirala
pogodba med ustanovitelji oz. partnerji, zlasti glede vprašanja
profitnosti.
Država kot lastninski titular bi morala skrbeti za tržno naravnanost znanosti in tehnologije na dveh nivojih. Prvi je interni,
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znotraj znanosti,drugi na narodno ekonomski ravni.Na interni
ravni bi morala stimulirati raziskovalce z ustrezno ceno intelektualnega izdelka in njegovo pravno zaščito kot obliko intelektualne lastnine (avtorske pravice, patentna zaščita itd.). Na
narodno gospodarski ravni pa bi nastopala kot lastnik oz.
delničar različnih podjetij tudi v vlogi prodajalca oz. vlagatelja
različnih oblik znanja oz. tehnologij s takojšnjimi tržnimi
učinki (tudi kot oblika sanacije družbenih podjetij).
Olastninjenje vpliva na upravljanje ustanov tudi tako, da se
spremenijo razmerja med upravljalsko vlogo kolektivov in
predstavnikov titularjev. Škodljivo bi bilo načeti notranjo
samostojnost kolektivov tam, kjer edinole strokovnjaki sami
morejo pametno določati vsebine in v sodelovanju z uporabniki storitev (znanje, kadri, inovacijsko uporabni dosežki
ipd.) usmeritve raziskovanja, izobraževanja ipd. Zato zakon
o zavodih predvideva oblikovanje programskih strokovnih
teles, katerih vlogo nato natančneje opredelijo konstitutivni
akti zavodov, interes kolektiva pa mora biti reprezentiran
tudi v upravnem telesu zavoda ter zaščiten z določili kolektivne pogodbe - ali pa bodočega zakona o državnih uslužbencih za primere bolj podržavljenih ustanov.
Ta vprašanja so zelo občutljiva tudi zaradi nuje, da se v tovrstnih ustanovah uveljavlja logika kakovosti in selekcije. Praktično to pomeni, da bodo v istem organizacijskem okviru
sodelovali zaposleni z daljšo in krajšo trajhostjo zaposlitve
— odvisno od projektov in določil zavoda, kdo sodi med
stalno nastavljeno osebje. Po drugi strani pa bo treba uvesti
plačilne razrede in določiti možnosti za variabilnost dela
osebnih prejemkov, do česar naj bi bili upravičeni zlasti na
projekte vezani zaposleni ali celo najeti delavci, saj bi po
drugi strani imeli manj stabilno delovno razmerje.
Podrobneje ilustriramo možnost upravljarija raziskovalne
ustanove v obliki zavoda, torej neprofitne družbe z deležem
države. Cum grano salis ja ilustracija uporabna tudi za delniško podjetje v tej sferi. Naj takoj dodamo, da predvideni zakon
o zavodih dovoljuje bolj direktivno vlogo države.
Solastniki imenujejo člane najvišjega organa, to je skupščine
sovlagateljev, v skladu s svojim deležem. Ta se sestane najmanj enkrat v letu. (Zakon o zavodih ne predvideva takega
organa, je pa možen v delniških podjetjih).
Naloge skupščine so: imenovanje in odpoklic članov upravnega odbora, potrditev zaključnega računa in predračuna za
naslednje leto, odločitev o namenu uporabe možnega
dobička, odločitev o vseh spornih predmetih, ki jih skupščini
predloži upravni odbor ali vodstvo, imenovahje in odpoklic
vodstva.
Upravni odbor sestavljajo člani, ki jih imenuje skupščina, in
izvoljeni predstavnik sodelavcev. Mandat traja štiri leta.
Upravni odbor izvoli predsednika in podpredsednika.
Naloge odbora so: odobrava posamezne investicije, ki prekoračujejo določeno vsoto ali skupno letno vsoto, pregleda in \
odobri za predložitev skupščini letno poslovno in znanstveno
politiko ter predlog sistemizacije, daje predloge za namestitev
in zamenjavo vodilnih delavcev.
Znanstveni (strokovni, programski) svet imenuje skupščina
izmed kvalificiranih strokovnjakov iz organizacije ali njenega
okolja.
Naloge: svetuje vodstvu pri usmerjanju raziskovalnega dela,
zasleduje izvajanje enotne politike ocenjevanja uspešnosti
raziskovalcev kot pogoja njihovega napredovanja, poroča
skupščini o znanstveni uspešnosti.
Vodstveno strukturo predpiše z ustanovnim aktom skupščina.
Ta določi število vodilnih delovnih mest, njihove relacije,
naloge in odgovornosti.
Naloge vodstva: vodi poslovanje v skladu z zakoni, sporazumom in s poslovnikom družbe, ki ga sprejme skupščina,
ravnati mora v skladu s sklepi skupščine in upravnega
odbora.
Organizacijo, to je razdelitev na posamezna programska
področja, določi skupščina. Razdelitev delovnih mest na
posamezna področja se določi s sistematizacijo, ki sledi relevantni kolektivni pogodbi, kjer so definirani tudi načini napredovanja. Poleg fiksnih plač lahko skupščina sprejme pravila
za stimulativno nagrajavanje glede na raziskovalne uspehe, ki
pa naj ne presega nekaj odstotkov.
Pri koncipiranju mikroorganizacije poslovanja raziskovalne
ustanove bo treba racionalno doseči funkcionalnost vseh
sestavin, ki bodo sicer zaradi družbenih (prek1 države) oz.
poročevalec

lastnikovih interesov lahko pod različnimi režimi stabilnosti
in načinov financiranja ter možnosti za donašanje dobička in
razpolaganja z njim.
Načeloma bi vsaka od pretežno državno upravljanih ustanov
v svoji sestavi vsebovala stabilno financirano infrastrukturo
(zemljišče, stavbe, del opreme, servisni kader za tehnološke-
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parke, del stalno nastavljenega vrhunskega osebja za vsebinsko usmerjanje raziskav in vodenje ekip oz. projektov) ter del,
vezan na »tekoče« znanstveno-raziskovalne ali inovacijske
projekte. To se nanaša na večino raziskovalcev, del za projekte specifične opreme in servisnega kadra. Zlasti inovacijski
projekti bi lahko donašali organizaciji dobiček.

VISOKO ŠOLSTVO

Opomba: v okviru visokega šolstva poteka približno polovica
znanstveno-raziskovalnega dela v Sloveniji, večji del vzgoje
strokovnjakov ter znaten del razvojnih raziskav in drugih
strokovnih poslov za trg. Zato ne more mimo tega segmenta
nobena razprava o znanosti in razvoju - vendar pa tukaj
zapisanega poglavja ne gre razumeti kot stališča odločujočega republiškega telesa, temveč le kot prispevek k potekajočim razpravam o vlogi in položaju zlasti Univerze. Odločitve
bodo potekale na pristojnih mestih, zlasti pa v dialogu med
Univerzama in vlado oz. njenim sekretariatom, pristojnim za
visoko šolstvo.
Najprej je treba priti do sporazuma o tem, kakšna je vloga in
katere so naloge univerze. Univerza je najvišja znanstvena,
kulturna in izobraževalna organizacija v Republiki Sloveniji, ki
skrbi za razvoj našega duhovnega potenciala. V ta namen
izvaja visokošolske izobraževalne programe in vzgaja znanstvenike in umetnike do doktorata. Visokega šolstva ni brez
znanosti, vendar znanost ni namenjena samo šolanju kadrov.
Prvenstvena naloga šole, četudi visoke, je izobraževanje.
Na tej točki pa prihaja do razcepitve med tistim visokim
šolstvom, katerega namen je izobraževati predvsem visoko
kvalificirane praktike, in tistim, ki se posveča vzgoji vrhunskega strokovnega potenciala na podlagi študija, ki takoj po
splošnih strokovnih uvodih v tematska področja postane
dejansko študijsko-raziskovalno samoizobraževanje ter
izpopolnjevanje. To naj bi seveda brez izjeme veljalo najmanj
na podiplomski stopnji. Temu je podlaga znanost in raziskovalno delo učiteljev - mentorjev ter njihovih pomočnikov.
Najbolj pomemben razlog, zaradi katerega morajo univerze
gojiti znanost, je ta, da se na ta način na univerzah lahko
osredotočijo ustvarjalni ljudje. Tak izbor pa zagotavlja visoko
kakovost tudi vseh drugih dejavnosti univerze. Univerza je
znanstvena, če se na njej dogaja znanost kot svetovni proces
proizvodnje znanja, to pa pomeni, da se učitelji, pomočniki,
podiplomski študentje in nadarjeni del dodiplomskih intenzivno ukvarjajo z osnovnim in aplikativnim raziskovalnim
delom, ki ga v največji meri določajo in izbirajo sami, izhajajoč iz spoznanj strok, izzivov iz sveta in razvojnega povpraševanja doma. Mednarodno sodelovanje na vseh ravneh je na
tiniverzi takorekoč samoumevnost.
Univerza je mesto tako »spontanih« osnovnih raziskav kot
tudi strateških raziskav nacionalnega pomena oz. raziskav,
nujnih za razvoj strok, posameznih panog in družbenih dejavnosti. Univerza lahko goji vrsto disciplin, ki jih kadrovsko
pokriva z majhnim številom raziskovalcev oz. si jih nastavlja
iz zajemanjem iz širšega potenciala na inštitutih in drugod, če
prenesejo univerzitetne kriterije kakovosti.
Univerza mora delovati za interese družbe, ki jo podpira, in
zato že po definiciji mora biti težišče osnovnih raziskav na
tistih področjih, kjer je Slovenija že po tradiciji gospodarsko
čili drugače močna (npr. lesna industrija, medicina itd.) in pa
,ha tistih področjih, kjer bi Slovenija lahko igrala pomembno
vlogo v bodočnosti (npr. elektronska industrija, avtomatika,
'računalništvo, genetika, biokemija itd.).
Financiranje
Tisto raziskovalno delo, ki je vezano na pedagoški proces
nauniverzi in je temeljno za razvoj stroke, naj bi finacirali
v okviru proračuna univerze tako, kot je to običajno v svetu.
2a ta del dejavnosti naj bi univerza prejemala sredstva iz
enega vira, v višini, ki bi omogočala rednim profesorjem plače
(naj)višjih upravnih rangov, jih delila avtonomno - vendar
v okviru podanih plačilnih razredov. Za raziskovalne projekte
ali programe posebnega pomena pa bi se raziskovalci z univerz potegovali za dodatna sredstva pri drugih skladih pri
poročevalec

državi in gospodarstvu, v konkurenci z drugimi raziskovalnimi
ustanovami.
Osnovni vir sredstev za univerzo bi bil bodisi republiški proračun neposredno ali pa poseben nacionalni sklad, ki bi ga
polnili iz proračuna. V obeh primerih bi se obseg sredstev
določil v proračunski razpravi v Skupščini Republike Slovenije.
Skupščina bi s svojimi finančnimi odločitvami ne smela motiti
normalnega odvijanja dela na univerzah, vendar pa bi pri
odločanju morala zahtevati od univerz neposredno ali pa prek
upravnih teles morebitnega sklada prikaz namenov in učinkovitosti porabe za preteklo leto in plana za prihodnje. Ne
v podrobnostih - te bi bile pridržane le posebej odobrenim
kontrolnim posegom, ampak ozirom na skupščinsko določeno družbeno razvojno strategijo Slovenije glede naslednjih
točk:
• struktura diplomantov po strokah in stopnjah;
• kakovost diplomantov glede njihovega zaposlovanja;
• kakovost diplomantov in učiteljev v mednarodni primerjavi;
• zniževanje osipa glede na predhodno kvantificirane cilje;
• učinkovitost neposredno razvojnih storitev univerz glede na
dogovorjene obveze v tej smeri.
Univerzitetnim učiteljem morajo biti zagotovljena sredstva za
raziskovalno delo v okviru sredstev za vzdrževanje univerze
tako, da jih finančni motiv ne bo več silil v iskanje del oz.
zaslužkov, zaradi katerih bi slabše opravljali svoje osnovne
naloge, hkrati pa jim ne bi onemogočali zahtevno strokovno
delo za naročila iz trga, če pomenijo prenos znanja in navajajo k zahtevam razvoja v praksi bolj prilagojeno izobraževanje kadrov.
Učitelji bi lahko konkurirali tudi za raziskovalne projekte iz
drugih virov, javnih in nejavnih, toda pri javno financiranih
projektih ne bi smeli svojega osebnega dela prikazovati kot
stroška. Uspešen prenos tehnologije iz univerze v podjetja bi
bilo treba nagrajevati s posebnimi priznanji in odličji. Univerza in posamezniki bi morali biti nagrajeni tudi s primernimi
provizijami (»royalties«), kar bi stimuliralo to vrsto dejavnosti
na slovenskih univerzah.
Iz takih raziskovalnih projektov učitelji ne bi mogli črpati
dodatnih osebnih prejemkov, pač pa bi se ta dodatna
finančna sredstva uporabljala predvsem za kritje materialnih
stroškov raziskovalnih skupin, nastavitev in vzgojo mladih
raziskovalcev, nabavo raziskovalne opreme in naložbe
v drugo raziskovalno infrastrukturo.
Ob tem se pojavljata dva protivna pomisleka:
• prevelika konkurenčnost univerzitetnih učiteljev v odnosu
do raziskovalcev z ustanov, kjer ne bi uživali javnega pokritja
»osnovnega pogona« v univerzitetni višini;
• demotiviranost učiteljev za konkurenco pri dviganju lastne
kakovosti in materialna destimulacija za razvijanje dodatnih
ustvarjalnih naporov pri projektih, ki bi donašali dodaten
zaslužek.
Slovenija ima namreč le omejen potencial te vrste in zlasti
v dolgem obdobju prestrukturiranja ne bi bilo smiselno omejevati povečanih naporov za razvojne ipd. projekte.
Prvi pomislek navaja k vpeljevanju podobnega statusa tudi
navsaj del samostojnih institutov, razen tega pa bi jih silil
k specializaciji ali pa konkurenčno k večji kakovosti. Drugi
pomislek bi terjal pravico, da si univerzitetni deli določijo
okvirne meje za odstopanja od plačilnih razredov skladno
s prihodki iz dodatnih ipd. storitev, zlasti pa zahteva vpeljavo
strožjih meril za ustreznost kandidatov za učiteljska mesta na
univerzi.
V celoti pa bi bila takšna univerza dražja kot sedanja. Ceno je
treba določiti glede na zastavljene cilje in po mednarodnih
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kriterijih. K tej ceni kaže prišteti še okoli 10% sredstev za t.i.
interni univerzitetni sklad za napredek univerze. Namenjen bi
bil predvsem usmerjanju raziskovalnega in izobraževalnega
dela na nova in perspektivna področja.
Organizacija
Organizacija univerze je stvar njene avtonomije oz. samouprave, dokler daje družbeno zaželene in prek Skupščine
Republike Slovenije preverjane učinke.
V tem oziru spadajo med pozornosti vredna vprašanja tudi
sledeča:
• položaj sedanjih internih fakultetnih institutov - v načelu
prepustiti univerzi, kadar pa gre za primere ustanov, ki so
dejansko večinsko vezane na -trg zunaj univerze«, pa jim
dopustiti tehtenje, ali se ne bi nemara celo osamosvojile
znotraj ali zunaj univerze;
• možnost za pripajanje sedanjih samostojnih institutov
- v načelu podpirati v primerih, ko gre za ustvarjanje močnejših strokovnih skupin, ki bolj učinkovito opravljajo vse vrste
strokovnih funkcij, vendar pa paziti, da ne pride do ukinjanja
sicer zdravega tekmovanja;
0 raz-združevanje sedanjih enot in nastajanje novih - načeloma dopustiti in prepustiti univerzi oz. strokovnim jedrom, če
najdejo podpore in možnost preživetja v nastavljenem
sistemu, v primerih posebne potrebe tudi spodbujati ali pa
organizirati zunaj sedanjih univerz;
• položaj in vloga študentov - praviloma zmanjšati tedenske
obveznosti predavanj, omogočiti intenzivno maloskupinsko
in individualno, mentorsko vodeno delo, povečati mednarodno izmenljivost, zlasti na podiplomskih stopnjah, zagotoviti določeno upravljalsko vlogo skladno z moderno organizacijsko kulturo partnerstva za učinkovitost, vendar pa tudi
gojiti trdo delavnost;
• izbirnost študija - povečati, znotraj strokovno utemeljenih
okvirov kombinacij;
• uvesti redni podiplomski študij, a brez ukinjanja izrednega;
• enakopravno vključevanje habilitiranih raziskovalcev iz
samostojnih inštitutov v izobraževalni proces na univerzi
- da, pod pogoji, ki jih univerza uveljavlja enakopravno za
»svoje« in »zunanje« sodelavce;
• sodelovanje zunaj univerzitetnih ustanov pri izvajanju izobraževanja in drugih del na univerzi — načeloma da, pod med
njimi skupno dogovorjenimi pogoji itd.
Navedena vprašanja bi bilo lažje urejati, če bi pri obravnavi
visokega šolstva sledili modelom, ki so ponekod po svetu že
znani: delitev strokovnega visokega šolstva od univerze in
uvedba modela univerze z departmenti, toda ne uniformnimi.
V Sloveniji bi bilo treba doseči konsenz tudi o tem, da je
univerza dejansko vsaka institucija, ki zmore na najmanj
sedanji zahtevnostni stopnji in kakovosti izobraževati
vrhunski strokovni kader. To pa pomeni, da bi del sedanjih
raziskovalnih ustanov lahko dobil pravico do organiziranja in
izvajanja predavanj, preskusov znanja in podeljevanja javnih
listin. Enako velja za morebitne poskuse tujih visokošolskih
ali znanstvenih ustanov, da odprejo svoje oddelke v Sloveniji.
Upravljanje
Upravljanje je v največji meri stvar univerzitetne samouprave
(avtonomije) z upravljalsko težo, po vrsti, naslednjih kategorij:
redni učitelji, učitelji s sodelavci, študentje, drugi zaposleni.
Podpreti gre avtonomno sindikalno organiziranje teh skupin
delavcev, nastajanje in upoštevanje civilno-pravnih združenj
delavcev in priznati določeno vlogo strokovnim združenjem.
Družba izvaja svoj vpliv prek skupščinske proračunske razprave, v primeru posebnega sklada za univerzi tudi-prek
deleža državno imenovanih članov upravnega telesa sklada,
sicer pa tudi z vplivom na določanje plačnih razredov, nagrajevanje in delovnih razmerij, skladno s kolektivnimi pogod
bami ter občo zakonodajo in končno z vlogo države pri
imenovanju vodstva univerze.
Univerza je praviloma samostojna pri volitvah in imenovanjihsvojih vodilnih ljudi (dekani, rektorat ipd.), ki vodijo izvajanje
izobraževalnih in raziskovalnih programov, ki jih določajo
pre ežno pedagoško—znanstveni sveti in upravni organi enot
ter univerz. O izvolitvah seznani javnost in vlado. Odprto pa je,
ali naj bi državni organi ta imenovanja le vzeli na znanje ali pa
34

morda, po zgledu številnih držav, dajali soglasja oz. jih potrjevali. Odprto je tudi, ali naj bi država - pretežni financer
univerz, imela kakšno vlogo pri postavljanju t.i. glavnega
tajnika univerze.
Sicer pa mora odgovore na upravljanje univerze dati predvsem zakon o univerzi na podlagi zakona o zavodih. Univerza
naj bi imela status javnega zavoda s specifično ureditvijo, kjer
je specifika njena avtonomija v dialogu z družbo, ki univerzi
zagotavlja bistveni del finančnih sredstev in od nje pričakuje
bistvene (posredne) prispevke k razvoju, blagostanju in identiteti.
Sistemizacija
Univerza je toliko vredna, kolikor je znanstveno in pedagoško
vredna večina učiteljev. Zato je izbiranje in nastavljanje učiteljev ključnega pomena.
S habilitacijo naj bodo sistematizirana le mesta rednih in
izrednih profesorjev ter višjih raziskovalnih sodelavcev ter
znanstvenih svetnikov. Ostala mesta: docenti, asistenti, ... se
zapolnijo na dva načina. Lahko se zapolnijo za dobo do 5 let,
če takega mlajšega raziskovalca v svojo ekipo sprejme nosilec raziskovalnega projekta. Raziskovalci, ki niso zaposleni na
ta način, lahko za dobo do dveh let dobijoslabše plačno
službo na univerzi ali inštitutu.
Na univerzi mora vladati konkurenca. Vsaj dva profesorja
morata konkurirati za isti predmet. Tudi habilitirani raziskovalci iz inštitutov lahko enakopravno konkurirajo. Ce sistematizirani profesor začasno ostane brez predmeta, se preseli na
ustrezni inštitut ali vzame sobotno leto.
Izenači se status univerzitetnih in institutskih raziskovalcev.
To je mogoče doseči le z ustreznim mehanizmom matičnosti
na vseslovenski ravni. To se lahko doseže na primer tako, da
po strokah organiziramo nekakšen SPZS (Slovenski Pedagoško-Znanstveni Svet), ki vključuje vse doktorje znanosti
danega področja in se sestaja dvakrat letno ter odloča o razvoju stroke. Na skrbi ima predvsem napredovanja oz. habilitacije. Člani SPZS dobijo osnovne podatke (štev. mednarodnih
člankov, dosežki ipd.) o kandidatih. Določajo strokovno komisijo (trije člani iz Slovenije, trije člani izven Slovenije) za
promocijo.
Če bi se odločili za model večje vloge in teže rednih učiteljev,
bi jo kazalo podeliti tistim med njimi, ki bi prešli strožje
mednarodne ocenjevalne kriterije; to je mogoče doseči
z dobrovoljno izpostavitvijo mednarodnim ocenjevalnim
komisijam, z uvedbo posebnega ranga profesorjev »pri univerzi«, ne pa »pri fakulteti«, kot je sedaj praksa, ipd. Vsekakor
pa velja polno izkoristiti možnosti slovenske »tretje univerze«
po svetu ter se odpreti večji udeležbi tujcev na univerzah.
Učinkovitost take usmeritve lahko poveča država z dodeljevanjem namenskih sredstev in/ali s pozitivnim vrednotenjem
take prakse.
t
Republiška upravna prisojenost univerze sproža mnoga
vprašanja, predvsem pa, ali v sedanji prisojenosti ni obravnavana preveč kot pedagoška organizacija.
Glede rešitve obstaja več tez oz. kombinacij:
• univerzi še nadalje spadata pod poseben resor za izobraževanje, kar pomeni, da še nadalje spada del pristojnosti pod
resor za znanost in tehnologijo; ta sedanja rešitev lahko delno
poveča transparentnost le, če se vpelje vsaj enoten vir prihodkov iz javnih sredstev in možnost tekme za ostale vire: premalo poudarka daje znanstveno-raziskovalni dimenziji kot •
pogoju za večjo kakovost drugih procesov na univerzah; na
številnih sektorjih ostaja pri podvajanju dela pri tako ločenem
»servisiranju« obeh sfer (npr. III. univerza, mednarodno sodelovanje, velika oprema);
• univerzi spadata skupaj z ostalim visokošolskim izobraževanjem pod poseben (nov) resor; težava: upeijava novega
resorja v že itak zelo razčlenjeno (in številno) vlado;
m univerzi spadata pod samostojen oddelek združenega
resorja za izobraževanje, znanost in tehnologijo; težava: večstrankarska koalicija bi se stežka odločila za manjšanje števila
resorjev;
• univerzi spadata pod resor za znanost in tehnologijo, ki po •
potrebi razširi svoje ime (»za....visoko šolstvo ...«) ta rešitev bi
bolj spodbujala k strokovni rasti univerz, vendar ob zadostni
pozornosti specifičnim izobraževalnim poudarkom (recimo:
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v nižjih letnikih se pač predava, uvajanje v osnovna znanja
lahko opravljajo učitelji, ki so že prešli raziskovalni apogej
ipd.); bolj kompletno bi zajela celoto dejavnosti univerz, saj
recimo že financiranja za izobraževanje in raziskovanje ni
mogoče smiselno ločevati; resor lahko po potrebi razširi svoje
ime (... za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo).
Večina evropskih držav tako ali drugače resorsko združuje
univerzo in znanstveno-raziskovalno delo. V Sloveniji se
krepi in med strokovnimi krogi prevladuje razmišljanje v smeri
povezovanja visokega šolstva z resorjem za znanost ali pa

XII.

PREHODNO OBDOBJE

Pri načrtovani spremembi sistema na področju znanosti in
tehnološkega razvoja in redefiniciji težišč t.i. nacionalnega
programa znanosti in programa tehnološkega razvoja gre
med ostalim tudi za tipičen problem prehoda. Iz teorije in
prakse vodenja je znano, da je pri takih spremembah osnovna
težava v obvladovanju prehodnega pojava. Toliko prej, ker se
zavedamo, da bi bilo kljub vsem slabostim, ki jih je imel
dosedanji sistem na področju znanstveno - raziskovalnega
dela, narobe, če iz njega ne bi znali izluščiti pozitivnih rešitev
in jih uporabiti kot osnovo za izgradnjo novega, boljšega
načina organiziranja in delovanja sfere. Nikakor ne smemo
zanemariti opozorila raziskovalcev, da so do sedaj prevečkrat
izbrali prav tako ponesrečeno varianto, ko so vsak delujoči
sistem pričeli graditi od začetka.
Pri praktični realizaciji sprememb sistema je torej treba
posvetiti obdobju »prehodnega pojava« poseben premislek.
Načeloma bi obdobje vpeljave celega ciklusa sprememb trajalo 3 do 5 let, pri čemer bo treba določiti dinamiko uvajanja
posameznih ukrepov ter njihovo trajnost in oboje vezati na
izpolnitev širših družbenih pogojev.
RS RDT zagovarja načela postopnosti, pozitivne motivacije
in preskusa kot vodila pri izvajanju sprememb potem, ko so
posamična vprašanja temeljito obdelana tudi v luči celote in
imajo zadosten konsenz na vseh potrebnih ravneh.
Zato vpeljuje v letu 1991, morda za določene zadeve tudi še
kasneje, paralelni režim: po eni strani se spreminja zakon, ki
bo skupaj z izvedbenimi akti spremenil sistem raziskovalne in
tehnološko-razvojne politike, po drugi strani pa letno planiranje v osnovi teče po dosedanjih in poznanih postopkih ter
kriterijih.
Spremembe, ki so vnesene vendarle tudi že na ravni letnega
planiranja raziskovalne dejavnosti, so naslednje: večji poudarek kakovosti rezultatov dosedanjega dela ter kakovosti in
družbeni koristnosti predlogov novih projektov; krepitev mednarodnega sodelovanja; povečanje sredstev iz javnega vira,
zlasti za prenos znanja v prakso in zahtevno mednarodno
sodelovanje in gojitev kadrov. To dosegamo z uvajanjem t.i.
sklada za pospeševanje tehnološkega razvoja za predkonkurenčne in produktno-razvojne raziskave, dalje s spreminjanjem dela sedanjih tehnoloških institutov v točke tehnološko-razvojne infrastrukture, dalje z uvedbo nove možnosti za
potentne mednarodno prodorne mlajše raziskovalce za nove
tematike, dalje z bolj fleksibilnim odzivanjem na sprotne
pobude in predloge.
Spremembe v sistemu pa predpostavljajo skrbno odločanje
o bodočem statusu sedanjih raziskovalnih organizacij
- katere bodo postale javni zavodi, katere zavodi, katere
podjetja, upoštevaje možnost, da gredo v spremembe kot
celotne ustanove ali pa po delih. Sledila bo razdelava notranje
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oblikovanja novega resorja oz. oddelka v združenem resorju.
Med argumente za takšno razmišljanje ne spadajo predvsem
izkazila, da Univerza tako prejema dobršen del sredstev od RS
RDT, dalje , da ne more kakovostno izobraževati kadra brez
znanstvene kreativnosti (večine) učiteljev ipd., ampak tudi
tehtni razmisleki o premajhni občutljivosti (»pedagoške«) univerze za razvojne probleme društva. Povečati bi veljalo prevodnost med potrebami družbenega razvoja in zmožnosti za
njihovo reševanje na univerzi, zvišati roticiranost univerze za
tovrstno usmerjenost in s tem okrepiti njeno vlogo enega
ključnih dejavnikov družbe.

organizacije ustanov, vključno s tarifnim sistemom, delovnimi
razmerji in vprašanji soupravljanja »lastnikov« in zaposlenih.
Na samem sekretariatu pa bo dodelan ekspertni svetovalni
sistem, metodologija oblikovanja nacionalnega oz. tehnološko-razvojnega načrta, dalje kooperacija z drugimi resorji in
politika posrednega stimuliranja k razvojnemu obnašanju.
Posebej pomembni bodo tudi odgovori na razvoj in resorsko
prisojenost univerze in možnosti za pritegnitev slovenske
diaspore.
V prvi fazi sprememb bi bilo treba, glede na težke gospodarske razmere, posebno pozornost posvetiti tudi vprašanjem,
kot so:
• kako preprečiti razpad tistih raziskovalnih in razvojnih
skupin, ki razpolagajo s tehnološkim znanjem na različnih
področjih in so tesno povezane z gospodarstvom ?
• kako aktivirati znanje številnih inženirjev, ki so se šolali
v tujini, pa niso aktivno vključeni v proces tehnološkega
razvoja ?
• kako pospešiti vse tiste procese, ki nam bodo čimprej
zagotovili zadostno število visoko usposobljenih kadrov, ki so
nosilci izvajanja tehnološke prenove ?
Razen tega bi morali za hitro oživitev proizvodnje in njen
tehnološki napredek (analogno velja to za vse sfere družbene
dejavnosti) napraviti naslednje:
• ugotoviti, kakšne programe, naloge, projekte proučujejo
raziskovalne organizacije ter kaj imajo že takorekoč pripravljenega za prenos znanja;
• koliko so te zadeve koristne za gospodarstvo;
• »anketirati« podjetja in druge potencialne naročnike,
katere projekte bi kazalo realizirati, koliko časa bi potrebovali
in kakšna finančna sredstva bi rabili, kaj od tega morejo
podjetja prispevati sama;
• narediti izbor projektov, ki bi jih podprla vlada in bi služili za
osnovo t.i. intervencijam v gospodarstvo ter v okviru politike
aktivnega zaposlovanja za ustvarjanje produktivnih delovnih
mest;
• v okviru vseslovenskega kongresa sklicati znanstvenike in
gospodarstvenike slovenskega rodu iz tujine in jih prositi za
ideje, nasvete, pomoč glede tega, kaj kaže v sedanjem
obdobju v Sloveniji posebej razvijati in raziskovati ter kakšno
pomoč bi nam lahko organizirali tudi iz tujine;
• študente pred diplomami kaže vpreči v voz industrijskega in
podobnega raziskovanja ipd.
Slovenija v sedanjem prehodnem obdobju potrebuje koncentracijo sil za dosežke; pri tem pa ne smemo načeti centrov
znanstvene odličnosti in tiste vzgoje kadrov, ki pa k dosežkom
bistveno prispevajo, toda posredujoče in na srednji ter daljši
rok.

POVZETEK

■Republiški sekretariat za raziskovalno dejavnost in tehnologijo s pomočjo izvedencev in v dialogu z raziskovalno sfero
ter zainteresirano javnostjo opredeljuje osnovne usmeritve in
okvire znanstveno-raziskovalne ter tehnološko- razvojne
(politike Slovenije. Služijo nadaljnjemu odločanju o vsebini in
izvedbenem sistemu obeh politik kot sestavnemu delu družbene razvojne strategije.
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V obdobju propadanja gospodarskih organizacij in vznikanja
novih, konkurenčnih programov ter v času naraščajoče socialno-ekonomske krize in ekoloških zahtev, ko se komajda
znatneje pojavlja usmerjevalna moč samostojnih subjektov
v gospodarstvu in civilni družbi, je nujno, da država s svojo
intervenco še naprej zagotavlja pogoje za razvoj znanosti in
poskrbi tudi za spodbujanje tehnološkega razvoja.
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Z javnim financiranjem predvsem iz republiškega proračuna
se želi v okviru nacionalnega programa znanosti povečati
mednarodno izmerljivo kakovost in povezovanje raziskovalnegapotenciala, ki ga je obenem nujno intenzivneje usmeriti
v družbeno koristne izplene. V okviru programa pospešenega
tehnološkega in družbenega razvoja pa se želi podpreti razvijanje in uporabo generičnih tehnologij za pospešeno modernizacijo obstoječih panog in materialne infrastrukture.V navedeni smeri naj bi se vplivalo na raziskovalni potencial, torej na
raziskovalce, ki delajo po skupinah v omrežju izobraževalne
in raziskovalne infrastrukture ter v institucionalnem okviru
raziskovalnih in izobraževalnih zavodov ter podjetij, z uvedbo
projektnega financiranja, dalje (so)upravljalske vloge države
v (javnih) zavodih in z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem ter konkurenco v kakovosti in razvojni uporabnosti.
Nacionalni program znanosti in spodbujanja tehnološkega in
družbenega razvoja naj sprejema na predlog vlade in ministra
za navedeni resor Skupščina Republike Slovenije. Odgovorno
ministrstvo v sodelovanju z drugimi resorji in na podlagi
ekspertnega sistema organizira in financira projektno izvajanje programa v visokem šolstvu, v samostojnih raziskovalnih
organizacijah in v razvojnih oddelkih v podjetjih ter nadzoruje
namenskost in učinkovitost porabe javnih sredstev. Obseg
javnega financirnaja se mora povečati, da bi lahko gojili
kakovostno in mednarodno izmenljivo znanost ter bistveno
dvignili naložbe v neposredno koristne razvojne projekte za
novo tržno ponudbo in s tem za nova delovna mesta,^ modernizacijo in s tem za povečano produktivnost obstoječih mest
ter za bolj strokovno upravljanje družbe.
Temu služijo naložbe v raziskovalno opremo in razvoj raziskovalne infrastrukture, ki naj skupaj z racionalizacijo bolje sluzi
doseganju raziskovalnih, razvojnih in izobraževalnih učinkov.
Prenos znanja se bo krepil zlasti s pretokom visoko strokovnega kadra v podjetja, upravo in drugam, dalje s širjenjem
prakse mešanih razvojnih skupin in vzpostavljanjem potrebnih informacijskih sistemov.
Mednarodno sodelovanje je postalo nujni sestavni del znanosti in tehnološkega razvoja in kriterij vrednosti tudi za domačo
uporabo. Usmerjamo se predvsem v Evropsko skupnost, pa
tudi v razvite dežele pacifiškega roba, ZDA in Skandinavijo.
Slovenija lahko postane vezni člen znanstvene in tehnolosko-razvojne komunikacije med evropskim vzhodom in zasedanje raziskovalne organizacije vseh vrst bodo v glavnem
postale po delih ali kot celote zavodi, manjši del pa
Status iavnih zavodov bo uveljavljen za ustanove, ki generi
fafo razvojno pomembna znanja, izobražujejo kadrovski
potencial in pomenijo ključne člene v tehnolosk, razvojni
Infrastrukturi. Univerza naj postane lavni zavGd s speaJ,eno
ureditvijo, ki upošteva avtonomijo strok oz. znanosti. Hri

merno bi bilo, da v republiški upravi pride v resor za znanost.
Za prehodno obdobje do popolne uveljavitve nove zakonodaje veljajo načela postopnosti, pozitivne motivacije in preskusa, ob zdravem konsenzu v raziskovalni sferi in z nacionalnimi interesi. Večji bo tudi poudarek na aplikativnih in razvojnih raziskavah in dosežkih.
Informacija o avtorjih in nastajanju spisa
Spis »Znanstveno-raziskovalna in tehnološko - razvojna
politika Slovenije« nima avtorja v običajnem pomenu besede.
Nastal je kot skupno delo več kot sedemdesetih posameznikov, ki so dali posebej pripravljene pisne prispevke ali pa sicer
v času poeltja in jeseni 1990 objavljali javno dostopna besedila na to temo. Izhodiščnih tako zbrani več kot tristo strani je
vodstvo Republiškega sekretariata za raziskovalno dejavnost
in tehnologijo dvakrat urejalo, uravnovešalo in strnjevalo, pri
čemer se je držalo lastne rdeče niti oz. pogleda na smeri in
težišča slovenske znanstveno-raziskovalne in tehnološko- razvojne politike.
Odgovornost za trditve nosi vodstvo sekretariata; prvo integralno verzijo besedila sta uredila ob pomoči drugih iz vodstva mag. Vladislav Alkalaj in Ciril Baškovič, drugo integralno
verzijo je uredil, prav tako ob pomoči vodstva, Ciril Baškovič.
Delo pa je potekalo po naslednjih korakih: republiški sekretar
prof.dr. Peter Tancig, je julija letos imenoval dve izvedenski
skupini. Člani skupine za »Znanost v javnih neprofitnih zavodih« so: mag. Vladimir Alkalaj, dr. MarijaAuersperg, Ciril
Baškovič, dr. Srdjan Bavdek, dr.Robert Blinc, dr. Ivan Bratko,
Slavko Gliha, dr. Božo Hribernik.dr. Tomaž Kalin, dr. Venčeslav Kaučič, dr. Stane Pejovnik.dr. Tomaž Pisanski, dr. Veljko
Rus, dr. Nace Šumi^dr. Simona Tancig, dr. Vito Turk, dr. Boris
Velenšek, dr. Iztok Zun; člani skupine za »Državno usmerjanje
in spodbujanje tehnološkega razvoja« pašo: dr. Valter Doleček Rado Faleskini, Branko Fingušt oz. mag. Božidar Ivec, dr.
Tone Hrastelj, dr. Miha Japelj, dr. Janez Jerovšek, dr. Marko
Kos Borut lavrič, dr. Franc Ločniškar, dr. Bojan Pretnar, dr.
Marjan Ribarič. dr. Stanko Strmčnik, Stanislav Skrabec, dr.
Franjo Štiblar, Marko Tukarič, Damjan Vindšnurer, Erik
Vrenko.
Skupini sta julija na podlagi konceptualnega okvira republiškega sekretarja, prof^dr. Petra Tanciga, določili smer za
razdelavo koncepta politike, poleti so člani pošiljali kratke
pisne prispevke, ob upoštevanju še drugih pisnih prispevkov
je za dvodnevni zaprti sestanek skupin od 20. do 22. septembra letos v Preddvoru nastalo prvo integralno besedilo, kompendij pogledov in tez. Po razpravi na tem »konklavu« in na
podlagi novih pisnih prispevkov je nastala sedanja, javnosti
namenjena verzija.

j
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES

Komisije za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja, Odbora za
raziskovalno dejavnost in tehnologijo in Odbora za visoko šolstvo k Znanstvenoraziskovalni in tehnološko-razvojni politiki Slovenije
Komisija za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja,
Odbor za raziskovalno dejavnost in tehnologijo in Odbor za
visoko šolstvo so na skupni seji dne 17. 12. 1990 obravnavali
Znanstveno-raziskovalno in tehnološko-razvojno politiko Slo- ^
venije. Gradivo je pripravil Republiški sekretariat za raziskovalno dejavnost in tehnologijo.
Uvodno besedo k gradivu Znanstveno-raziskovalna in tehnloško-razvojna politika Slovenije je podal republiški sekretar dr.
Peter Tancig. Bistveni poudarki njegove razprave so bili:
Na zadnji strani obravnavanega gradiva je zapisana informacija o avtorjih. To ni dokument, ki bi ga pisala npr. profesionalna ter usklajena birokratska struktura, temveč je nastal
v živahni interakciji z zelo strokovnimi ljudmi, tako znanstveniki raziskovalci kot njihovimi uporabniki v industriji, pri
čemer je obstajala težnja za sektorskim pokritjem bistvenih
industrij ter najbolj ofenzivnih podjetij oziroma njihovih direktorjev ali pa vodilnih delavcev v razvojnih službah. Ta kvaliteta
in širina sta vgrajeni v obravnavanem dokumentu, ki pa ni
statičen, ker je to proces, ki ga bo potrebno spreminjati in
zato so zaželjene konceptualne ter tekstovne pripombe.
Znanost, takšna kot je, danes po eni strani premalo dobi, po
drugi strani pa premalo da. Navedeni komponenti nista linearno povezani in med njima ne obstaja korelacija, kar bi sicer
pomenilo, da bi znanost več dobila, če bi tudi več dala. Naloga
politike Republiškega sekretariata za raziskovalno dejavnost
in tehnologijo kot tudi republiške skupščine je ravno ta, da na
to opozarja.
V naši družbi ni pristna širša družbeno razvojna paradigma.
Republiški sekretariat za raziskovalno dejavnost in tehnologijo ni tisti, ki bi to paradigmo moral podati za celotno družbo,
čeprav je v okviru teh možnosti precej presegel rob dosedanje
filozofije. Intenca sekretariata je z obravnavanim dokumentom podati celotno podobo, kako od percepcije stanja in
potreb gospodarstva generirati takšne strategije, ki bi
v končni posledici pripomogle k večji blaginji družbe. Dejansko se mora Slovenija odločati, ali bo država štirih milionov
rok, država lastne pameti ali država tujega kapitala. Slednje
pa pomeni, da lastnega razvoja in znanosti, kot jo ima danes,
Slovenija ne bo potrebovala, čeprav bo blaginja družbe dosežena.
Najpomembnejši konceptualni skok v obravnavanem dokumentu je prikazan v modelu koncentričnih krogov, v katerega
se bodo morale vključiti vse oblike znanstvenega oziroma
raziskovalnega dela, kar pomeni predvsem reorganizacijo
sodelovanja in komuniciranja v delovanju obstoječega raziskovalnega in razvojnega potenciala Slovenije v obliko, ki bo
zagotavljala čimhitrejši prenos znanja od temeljnih prek aplikativnih in razvojnih raziskav v prakso, zlasti v gospodarstvo.
Družba z različnimi mehanizmi zagotavlja vključevanje subjektov v neko verigo, tako povezano delovanje pa rezultira
v večji kakovosti življenja.
Obseg sredstev, ki je bil do sedaj namenjen razvoju tehnologije, je zadoščal le za nekaj dobrih strojev , s čimer pa ni
mogoče spodbujati tehnologije celotne družbe. Sekretariat
zaradi tako kritičnih razmer temu področju namenja posebno
pozornost. Zelo velik je odziv industrije za razvojno usmerjene raziskave oziroma inovacijski sklad. Tako pri predkonkurenčnih raziskavah kot pri konkretnih projektih se zahteva
sofinanciranje gospodarstva. Zmanjšana sposobnost gospodarstva, da bi naročilo raziskave ter še naprej omogočalo delo
tehnično-tehnološkim inštitutom je problem, ki se ga sekretariat loteva s t. i. tehnološkimi jedri. Kvalitetne skupine naj bi
pripravljale konkretne projekte, ki pa morajo biti verificirani
s povpraševanjem gospodarstva, katerega odziv je bil tako
velik, da zahteva selekcijo.
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gijo ni resor za razvoj celotne družbe, temveč le poizkuša
z omejenimi sredstvi čimveč narediti v tako spremenjeni situaciji in biti pri tem popolnoma transparenten.
Razpravljalci na seji so pozitivno ocenili gradivo znanstveno
raziskovalna in tehnološko razvojna politika Slovenije in
poudarili, da je primerna izhodiščna osnova za razpravo in
odločanje.
V razpravi pa so bile podane tudi pripombe k obravnavanemu
gradivu:
Projekt »Mladi raziskovalci«, ki zagotavlja mlademu raziskovalnemu kadru ustrezne pogoje za izobraževanje in njegov
strokovni razvoj, pomeni bolj strategijo štipendiranja kot pa
raziskovalni projekt.
Dokument izraža težnjo, da bi raziskovalno delo v nasi družbi
dobilo ustrezno veljavo, kar naj bi rezultiralo tudi v ustreznem
financiranju tega dela in v večjem številu raziskovalcev pri
nas kot jih je bilo do sedaj. Vendar pa raziskovalcev ne
moremo producirati in zato je potrebno predvsem ustvariti
razmere, ki bi strokovnjake vzpodbujale k raziskovalnemu
delu.
Enoletne pogodbe, ki bi bile zelo represivne in bi nujno
zahtevale rezultate raziskav, bi lahko negativno vplivale na
raziskave, ki trajajo vrsto let. Predstavnik sekretariata je ob
tem pojasnil, da enoletne progodbe pomenijo le določen
pritisk na kvaliteto raziskav, ker se tako preverjajo tudi
večletni projekti, ki se lahko v primeru slabših rezultatov
zamenjajo ali pa stimulirajo.
Določene raziskave so lastne slovenskemu prostoru, našemu
načinu življenja in političnemu trenutku. Znanost pa danes
postaja internacionalna in zato je potrebno raziskave, ki
nosijo pečat naše znanstvene samobitnosti, uveljaviti v mednarodnem prostoru, tudi s sodelovanjem naših znanstvenikov
v mednarodnih raziskovalnih projektih.
V dokument niso v zadostni meri vključene družboslovne ter
humanistične vede.
Izrazoslovje v obravnavanem gradivu bi bilo potrebno uskladiti z izrazoslovjem komisije, ki deluje na tem odročju pri
Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, da bi imeli v slovenskem prostoru enotne definicije izrazov.
Profesionalno vodenje razvojne politike bi bilo mogoče
doseči tudi z angažiranjem neodvisnih strokovnjakov, ki bi se
s temi problemi poklicno ukvarjali oziroma z zamenjavo tistih
strokovnjakov, ki dobivajo sredstva iz procesov odločanja.
Dokument vsebuje dobre rešitve na področju prenosa znanja,
vendar je pomembno tudi dejstvo, da je potrebno po končanem podiplomskem izobraževanju stimulirati strokovnjake za
zaposlitev v gospodarstvu, ker se le tako zagotavlja prenos
najnovejših znanj v praktično delo.
Potrebno bi bilo določiti standarde za magisterije in doktorate, kar je povezano tako s kvaliteto kot tudi z mednarodnim
sodelovanjem oziroma z uveljavljanjem naše znanosti na tujih
univerzah. Morda bi lahko bil kriterij en članek za magisterij
ter trije članki za doktorat v določenih publikacijah, kar je
v svetu že uveljavljeno.
Tako za univerzo kot za inštitute in njihove znanstvene ustanove bi morala veljati strokovna avtonomnost, tako da financiranje njihovega dela ne bi smelo vplivati na razvoj stroke,
ker je le-ta občutljiva in za razvoj izredno pomembna.
Pomembno je tudi enakovredno vrednotenje izobraževanja,
raziskovanja in strokovnega dela, saj velja zmotno prepričanje, da je prva naloga visokega šolstva le izobraževanje.
Podana je bila pobuda oziroma predlog, da bi moral sekretariat v letu 1991 in kasneje zbrati precej intelektualnih potencialov in nekaj več sredstev kot do sedaj v funkciji planirajoče
znanosti (direktna naloga vlade kot celote). Nekatere znan37

stvene projekte je potrebno definirati kot operativne projekte
in jih opredeliti kot strokovne po vsebini ter politično prednostne z vidika vodenja. Odgovornost zanje bi neposredno
moralo prevzeti ustrezno ministrstvo (znanost o znanosti,
projekt visokega šolstva).
V gradivu ni opredelitve, kako bo slovenska politika v prihodnjem obdobju (npr. 1991-1995) povečala učinkovitost
sistema raziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Povečanje učinkovitosti ne sme biti personalizirano, temveč mora biti narejen sistem kriterijev, ki bo omogočal, da bi iz dokumenta
izvedli določeno dedukcijo.
Navedene pomanjkljivosti onemogočajo možnost ocene,
kako bodo razdeljena sredstva za leto 1991 in kakšna bo
razdelitev med fundamentalnim! in uporabnimi raziskavami.
Predlagano je bilo, da bi začeli povečevati delež sredstev za
tehnološke sklope.
- Ločevanje na visokokvalificirane praktike v industriji in
znanstvenike na univerzi je v Evropi že preživelo. Usmeritev
je, da vsi delajo inovativno in da se rezultati med seboj
primerjajo, kar ustvarja med njimi konkurenco; takšna usmeritev pa je daleč od rešitev, ki se pripravljajo v slovenski vladi
glede javnih služb oziroma posledično glede razvrstitve javnih
uslužbencev po razredih, kar je tudi že preživelo.
- Opozorjeno je bilo, da Slovenija razpolaga z vrsto raziskovalcev, katerih znanje bi bilo mogoče posredovati tudi tujini.
Zato je potrebno podpreti predvsem tiste institucije, katerih
profesorji predavajo v tujini ter tam uspešno uveljavljajo svoje
znanje in s tem večajo ugled naših znanstvenih ustanov.
Enota za odkrivanje surovin ni raziskovalnega značaja, ker je
neposredno vezana na industrijske potrebe, zato naj njeno
delovanje ne vplliva na fond sredstev za raziskovanje.
Na 15. strani je vidna pomanjkljivost, ker ne obstaja strategija
družbenega razvoja Republike Slovenije ter zaradi tega tudi ni
vidne nacionalne orientacije znanstveno-raziskovalnega dela
glede na specifike Slovenije, predvsem zaradi njene individualnosti oziroma akcenta majhnosti. S tem v zvezi je potrebno
preveriti tudi osnovno izhodišče glede znanstveno-raziskovalnega dela, ki se v (po velikosti) različnih nacionalnih strukturah povsem različno manifestira.
Na 17. strani je opredeljeno, da naj tematsko strukturo zlasti
tehničnim raziskavam določa gospodarsko povpraševanje po
njih. To je nesprejemljiva opredelitev kajti gospodarsko povpraševanje je konzervativno, vezano na obstoječo tehnologijo
in ne upa tvegati. Potrebujemo pa inovativno aktivne subjekte
v gospodarstvu, ki bodo povpraševali po vrhunski, inovativni
znanosti.
- Na 19. strani, kjer je prikazan znanstveno-tehnološki stožec, (ki ga lahko ponazorimo kot strukturo če povežemo
posamezne elemente, ki opredeljujejo razvojno uporabo tehnologij), je potrebna aksiološka geneza cilja.
- Na 20. strani je v znanstveno-tehnološkem stožcu trženje
prenizko uvrščeno. Trženje kot marketinško načrtovanje
spada v sam vrh stožca med načrtovanje strategije in vodenje
politike.
- Na isti strani, kjer je prikazan klasični kibernetski model
strukture gospodarstva (industrija, rudarstvo, promet in
zveze . . ) je le tega potrebno nadomestiti s krogom dejavnosti, kjer bodo izstopale servisne in svetovalne dejavnosti ter
tudi tisti segmenti, ki sicer ne prispevajo mnogo k družbenemu proizvodu, so pa udarna pest napredka.
- Na 23. strani je v odstavku pred naslovom »Subjekti tehnološkega razvoja« potrebno črtati besedo »takoj«, ker gre za
aktivnosti, ki zahtevajo ogromne investicije, katerih rezultati
ne bodo takoj vidni.
- Na isti strani je potrebno korigirati merilo uspešnosti vlade
in ga navezati na ekonomsko prosperiteto in kazalce kot sta
npr. doseženo ekološko ravnovesje in stopnja zaposlenosti.
- Na 25. strani dokument obravnava tehnološke parke in
postavlja tudi vprašanje, kako preprečiti razpad gospodarskih
programov, da ne bi vodil v razpad tudi določenih tehnoloških
jeder. Odgovor, ki daje dokument, da bi namreč tehnološka
jedra financirali z družbenim denarjem, je napačen. Glasiti bi
se moral: če so ogrožena tehnološka jedra v gospodarstvu ali
v inštitutih (zato ker nekateri gospodarski programi propadajo), potem je potrebno najprej izdelati analizo o tem, ali se
borio na ta gospodarska področja v naslednjem obdobju še
vrnili. V kolikor je odgovor »ne«, potem ni potrebe po vzdrževani takšnih tehnoloških jeder, če ne bomo imeli gospodar38

ske aktivnosti. V kolikor pa je odgovor »da«, potem je
potrebno najti način povezave tehnoloških jeder v večje inštitute ter s tem bistveno zmanjšanje infrastrukturnih stroškov
delovanja. Tehnološki parki v svojem bistvu niso nič drugega
kot povezava izoliranih tehnoloških jeder na istem mestu, da
bi dobili cenejšo tehnološko infrastrukturo. Zato je tudi definicija tehnoloških parkov ter tehnoloških jeder na 25. strani
sporna, ker opozarja na to, da želimo statično ohranjati eno
strukturo.
- Na 26. strani gradivo obravnava lokacijo tehnoloških parkov. Opozorjeno je bilo, da je zmotno razmišljanje v smeri
lokacije teh parkov v bližino univerz. Tehnološke parke je
univerza locirala v industrijo in zaradi tega mora biti dominantna filozofija lokacije tehnoloških parkov njihova proizvodna uporabnost, pri čemer naj bi bila komunikacijska zveza
obojna.
- Na 27. strani, kjer je opredeljeno gospodarstvo kot glavni
nosilec gospodarskega in družbenega razvoja, je potrebno to
metafiziko odstraniti oziroma ustrezno preformulirati.
Na tej strani so omenjeni tudi »drugi subjekti tehnološkega
razvoja«. Pripravi naj se neke vrste »magna carta« slovenskega razvoja, ki ne bi vključevala le znanstvenega razvoja.
Vsebovati bi morala obstoj slovenstva, kulkturno etično in
gospodarsko identiteto, demografsko revitalizacijo, ekološko
sanacijo itd. V tem okviru bi morala svoje mesto najti tudi
znanstveno-raziskovalna sfera, ki bi prispevala k intelektualnemu razvoju predvsem v tretjem in četrtem sektorju, ki naj bi
nadomestil že preživele cilje, kot so nadaljnja industrializacija, razvoj rudarstva itd., ki v preteklem obdobju niso dali
zaželjenih rezultatov.
- Na isti strani v poglavju o gospodarstvu niso omenjene
raziskovalne enote v gospodarstvu. Vendar so le-te imele
svojo pozitivno vlogo in predstavljajo tisto jedro, v katerem se
lahko prične višja stopnja razvoja v podjetjih.
- Na 31. strani je omenjeno vprašanje strokovne preveritve
raziskovalcev in profesorjev. To je vsekakor potrebno izvesti,
vendar pa naj se ne preverjajo starejši od 60 let.
- Na 37. strani so navedeni kriteriji in postopki za vrednotenje
raziskovalnih projektov. Ob tem je potrebno upoštevati vse
kvantitativne kriterije, preračunane na vložena sredstva, da ne
bi nastajali problemi, na kakršne smo v preteklosti že nekajkrat naleteli.
Na 39. strani je kot izhodišče pri metodologiji ocenjevanja
navedeno, da nobeden od prijaviteljev s posameznega
področja ne sme imeti dostopa do posameznih ocen. Pri tem
je potrebno opozoriti na določeno nejasnost, kajti dostop do
ocen lahko pomaga pri nadaljnjem razvoju znanosti in odstranjuje napake določene izvajalske skupine, nosilca ali inštitucije in zato morajo biti ocene dostopne izvajalcem, seveda pa
morajo ocenjevalci ostati anonimni. Tako ima lahko izvajalec
pravico do ugovora ter lahko poišče novega recenzenta. Na
tem področju bi morala obstajati določena pravila.
- Na 43. strani bi pri vprašanju obsega sredstev za financiranje znanstveno-raziskovalne dejavnosti bilo potrebno zagotoviti njihovo kontinuirano rast, ne pa dvig sredstev v nenadnih
sunkih, tako kot je vzgoja znanstvenikov proces, ki zahteva
veliko dela ter ga ni mogoče povečati naenkrat.
- Na 61. strani so omenjene znanstvene inštitucije, med
katere bi lahko uvrstili tudi poseben inštitut za Kras. Kras je
največja nacionalna dobrina, ki jo lahko v prihodnosti v znanstvenem in strokovnem svetu izkoristimo. V tej instituciji bi se
srečevali vsi profil naravoslovcev in tehnikov. Inštitut naj bi se
formirali pri univerzi, z možnostjo da se preoblikuje v samostojno fakulteto. Ta inštitucija bi morala prerasti v znanstveni
univerzitetni inštitut za reševanje problemov krasa vsega
sveta.
- Na 64. strani sta med navedenimi variantami najsprejemljivejši zadnji dve, ki kot možni rešitvi navajata:
1. da univerzi spadata pod samostojen oddelek združenega
resorja za izobraževanje, znanost in tehnologijo ali pa
2. da univerz spadata pod resor za znanost in tehnologijo.
- V razpravi o tabelarnem delu dokumenta je bilo opozorjeno na naslednje:
V tabeli 3 in na 3. strani, ki vsebuje predstavitev strukture
slovenskih raziskovalcev z doktoratom in magisterijem, je
opazno, da je cela slovenska družba v preteklosti trpela za
pojavom nemobilnosti, kar se je odražalo tudi v strukturi
raziskovalne sfere. Eden od ciljev politike v naslednjem
poročevalec

obdobju naj bi bil tudi odpravljanje teh usedlin in tako odločilen prehod iz t i. samoupravne kompozicije v rang neke drugačne vrste.
V tabeli 3 na 4. strani je prikazana starostna struktura raziskovalcev po vedah. Vprašanje je, ali glede na raziskovalno
potencialnost predstavlja starostna struktura enega od kriterijev, ko govorimo o mladih raziskovalcih.
Tabela 10 na 6. strani prikazuje, kam so se po končanem
uspešnem izobraževanju usmerjali mladi raziskovalci. V zvezi
z navedenimi usmeritvami je bilo sekretariatu predlagamo, da
opravi nekaj analiz o uspešnosti tega izobraževanja z vidika
vloge mentorjev, z vidika osipa, z vidika usmerjanja teh ljudi
po končanem usposabljanju itd.
V tabeli 11 na 7. strani je prikazano vlaganje v raziskovalno
dejavnost in realni obseg financiranja glede na ceno raziskovalne storitve. Predmet kritike za preteklo obdobje je bila
Raziskovalna skupnost Slovenije. Opozorjeno pa je bilo, da
bo v bodoče to lahko tudi Republiški sekretariat za raziskovalno dejavnost in tehnologijo, če bo nadaljeval stanje, ki je
bilo vzpostavljeno v preteklem obdobju in če ne bo uspel
v končni prerazporeditvi sredstev doseči poleg administrativnega premika tudi povsem novo izhodišče za politiko financiranje v naslednjem obdobju.
V tabeli 16 in 13. strani je opredeljena porazdelitev raziskovalnih sredstev v različnih državah po področjih. Tabela ni
povsem jasna. Opozorjeno je bilo, da se prikaz verjetno
nanaša na prerazporeditev vladnih oziroma družbenih raziskovalnih sredstev, ne pa vseh sredstev za ta namene.
- V tabelah niso prikazane mednarodne primerjave posameznih postavk. Predstavnik sekretariata na seji je pojasnil,
da za te primerjave niso imeli natančnih podatkov, objava
približnih in raznolikih podatkov pa bi povzročila več interpretacij kot pravilnega razumevanja tabel ob upoštevanju dejstva, da bo gradivo brala tudi bolj laična javnost, ki ima bodisi
posreden ali neposreden interes pri odločanju o obsegu sredstev, ki bi ga glede na pričakovanja namenila za financiranje
posameznih potreb.
- Naslov IV. poglavja: »Znanstveno-raziskovalni potencial«,
bi kazalo smiselno razširiti tako, da bi se glasil: »Znanstvenoraziskovalni in ostali inovacijski potencial«, ker je potrebno
vzpodbujati konkurenčnost.
- V zvezi z vsebino XI. poglavja, ki se nanaša na visoko
šolstvo, je bilo poudarjeno, da lahko univerza deluje strokovno dobro in učinkovito samo, če je notranje v resnici
Odbor za raziskovalno dejavnost in tehnologijo,
Komisija za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja ter Odbor za visoko šolstvo so na
skupni seji obravnavali gradivo »Znanstveno-raziskovalna in tehnološko-razvojna politika Slovenije«, ki ga je pripravil Republiški sekretariat za
raziskovalno dejavnost in tehnolgoijo ter ocenili,
da gre za tako pomembno tematiko in kvalitetno
obdelavo, da bi se morali s tem gradivom seznaniti tudi zbori Skupščine Republike Slovenije. Zato
predlagam, da navedeno gradivo čimprej uvrstite
na seje zborov.

PREDLOG STALIŠČ
l.
Skupščina Republike Slovenije ocenjuje dokument »Znanstveno-raziskovalna in tehnološko-razvojna politika Slovenije« kot dobro in sprejemljivo razčlembo najpomembnejšega
dela celotne slovenske razvojne strategije - to je produkcije
novih znanj in njihove uporabe za hitrejši gospodarski in
družbeni razvoj. S tem je podana podlaga za smotrno ukrepanje Skupščine Republike Slovenije, Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, pa tudi drugih dejavnikov v smeri
kakovosti znanosti, razvoja vrhunskega raziskovalnega
potenciala ter intenziviranja tega potenciala za razvoj tehnologij, boljše upravljanje družbe in uveljavljanje slovenske
indentitete v evropskem združevalnem procesu.
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svobodna in neodvisna. Razpravljalci so opozorili na pristojnosti Sekretariata za raziskovalno dejavnost in tehnologijo ter
Sekretariata za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo, ki
naj bi bile vsebovane predvsem v skrbi za zagotovitev sredstev v obsegu, da bo možno normalno delovanje inštitucij
visokega šolstva. Z dolgoročno politiko na tem področju je
potrebno zagotoviti, da financiranje univerze ne bo ogroženo
zaradi morebitnih kratkoročnih sprememb v sestavi sekretariatov oziroma spremembi njihovih pristojnosti.
★ ★ ★
V razpravi so bila podana tudi naslednja razmišljanja:
- Sekretariat za raziskovalno dejavnost in tehnologijo kljub
sprejetju ustavnega zakona še ni opravil zahtevane racionalizacije po tem, ko so strokovne službe Raziskovalne skupnosti
Slovenije prešle v strukturo sekretariata. Integriranost služb,
njihovo kvalitetno reduciranje (na eno tretjino), zmanjšanja
števila zaposlenih v administraciji, bo pozvročilo spopad
s socialnimi interesi, hkrati pa spopad protislovnih interesov
in širši družbeni pritisk.
- Razpravljalci so opozorili tudi na skupne projekte, ki se
financirajo iz zveznega proračuna, katerih usoda pa je po
njihovem mnenju nejasna. Prav tako so opozorili na mednarodne projekte, v katerih je udeležena Jugoslavija kot celota,
v izvedbi pa sodelujejo raziskovalne skupine iz posameznih
republik.
★ ★ ★
Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:
1. Komisija za strategijo nacionalnega in regionalnega razvoja, Odbor za raziskovalno dejavnost in tehnologijo in Odbor
za visoko šolstvo podpirajo gradivo »Znanstveno-raziskovalna in tehnološko-razvojna politika Slovenije«.
2. Navedene delovna telesa Skupščina Republike Slovenije
predlagajo zborom, da gradivo obravnavajo na svojih sejah
ter pri tem upoštevajo pripombe in ugotovitve, ki so jih ob
obravnavi oblikovala ta delovna telesa.
3. Omenjena delovna telesa ugotavljajo, da obravnavano gradivo predstavlja kvalitetno osnovo pri oblikovanju sheme
nacionalnega programa na tem področju ter vsebinski pripomoček za vključevanje v razprave o obsegu proračuna za leto
1991.
Odbor za raziskovalno dejavnost in tehnologijo je
na podlagi razprave navedenih delovnih teles
oblikoval predlog stališč, ki jih predlaga zborom
v obravnavo in sprejem.
Glede na to, da bodo zbori na sejah 21. maja 1991
obravnavali zakon o raziskovalni dejavnosti, bi
veljalo upoštevati povezanost obeh tematik, zato
so predsednikom vseh treh skupščinskih zborov
predlagali, da gradivo »Znanstveno-raziskovalna
in tehnološko-razvojna politika Slovenije« zbori
obravnavajo skupaj z osnutkom zakona.

II.
Skupščina Republike Slovenije bo vztrajala pri vzpostavitvi in
razvijanju normativnega sistema ter podpiranju razvojne in
ekonomske politike, ki bosta omogočili, da bodo prišli do
polne veljave kvalitetni razvojni dejavniki, med njimi še posebej znanje oziroma inovativnost.
III.
Zaostanek Slovenije za razvojem raziskovalne dejavnosti in
tehnologije v svetu je treba čimprej premostiti. V ta namen bo
Skupščina Republike Slovenije povečevala proračunska vlaganja na tem področju ob hkratnih vzpodbudah, da bodo
temu sledili tudi gospodarski subjekti.
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IV.
Raziskovalna dejavnost in tehnologija sta področji maksimalnega odpiranja Slovenije v svet. Glede na pomembne vloge, ki
jih imajo Slovenci v mednarodnem znanstvenem in tehnološkem razvoju, obstaja priložnost, da se z njihovim sodelovanjem in neposrednim vključevanjem, razvoj Slovenije
bistveno pospeši. To mora biti stalnica zunanje politike in
prednostna skrb raziskovalnih zavodov pri navezovanju mednarodnega sodelovanja.
V.
Hitrejši razvoj raziskovalne dejavnosti in tehnologije in njuna
družbena koristnost sta odvisna od mnogih drugih področij,

še posebej pa od izobraževalnega sistema in spodbujanja
podjetništva. Nastajanje in razvoj podjetništva je ključnega
pomena za komercializacijo in aktiviranje raziskovalnih
dosežkov in kadrov. Zato je potrebno razviti vzpodbujevalno
davčno politiko, javno podpreti svetovalne in druge infrastrukturne mreže za inovacije in vpeljati rizična sredstva za
razvoj podjetništva.
Skrb za kvalitetno mednarodno primerljivo šolo je nesporna
dolgoročna naložba v razvoju. Nujen pa je trajnejši sistem
formiranja razvojnih in raziskovalnih kadrov, kar narekuje
razširitev podiplomskega, doktorskega in podoktorskega študija z angažiranjem vsega mentorskega potenciala, ki je na
voljo v visokem šolstvu pa tudi v raziskovalnih zavodih.

98 l>i
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Poročilo Komisije za vloge in pritožbe Skupščine Republike Slovenije
o delu v letu 1990
A.
Komisija za vloge in pritožbe Skuščine Republike Slovenije in
njena služba sta v letu 1990 obravnavali 659 vlog in pritožb
občanov. Obravnavali sta vloge, ki so jih občani naslovili na
Skupščino Republike Slovenije, to je neposredno na komisijo
ali pa druge organe in funkcionarje Skupščine ali pa so jih
odstopili v reševanje Predsedstvo Republike Slovenije, Izvršni
svet Republike Slovenije in drugi republiški organi, nekaj vlog
pa je odstopila v reševanje tudi Služba za vloge in pritožbe
Skupščine SFRJ.
V poročilu so zaradi kontinuitete dela v službi komisije zajete
vse vloge in pritožbe sprejete v letu 1990, čeprav je od skupnega števila 659 vlog, 87 vlog obravnavala še komisija starega
sklica, vse ostale pa že novo izvoljena komisija, ki se je že na
svoji prvi seji seznanila z oblikami in metodami dela ter
vključila v obravnavo in reševanje posameznih vlog in pritožb
v skladu z nalogami, ki so opredeljene v poslovniku Skupščine Republike Slovenije. Te pa so zlasti:
- skrbeti, da je vsaka vloga oziroma pritožba (še zlasti kolektivna) vsestransko proučena ter je v sodelovanju z drugimi
I družbenopolitičnimi in strokovnimi organi in inštitucijami
reševana v smislu doslednega uresničevanja ustavnosti in
zakonitosti ter varovanja svoboščin in pravic delovnih ljudi in
občanov;
- prispevati k uspešnejšemu in učinkovitejšemu funkcioniranju mehanizmov družbenoekonomskega in političnega
sistema in s tem krepiti zaupanje v ta sistem;
- vzpostavljati najustreznejši sistem obveščanja o obravnavanih zadevah ter sodelovati z vsemi organi, ki varujejo pravice in svoboščine delovnega človeka in državljana, kakor
tudi z drugimi upravnimi organi, javnimi službami, organizacijami in skupnostmi;
- opozarjati pristojne organe in organizacije ter skupnosti
na vsebino in problematiko posameznih vlog in pritožb, ki so
| imele širši družbeni pomen;
- obveščati pristojna telesa skupščine o negativnih pojavih,
I ki nastajajo pri uporabi zakonov in jim predlagati ustrezne
ukrepe;
- pri proučevanju vlog in pritožb občanov ugotavljati vzroke
raznih nepravilnosti, pri čemer pa si prizadeva tudi vplivati na
reševanje posameznih zadev.
Težko bi našli področja v življenju naše družbe, ki se ne
odražajo v delu komisije za vloge in pritožbe in njene službe,
ki te vloge strokovno obravnava. Ob tem je potrebno upoštevati spoznanje, da je pri razreševanju pritožbene problematike najpomembnejši človek z vsemi svojimi življenjskimi
tegobami, stiskami, nezadovoljstvi, ki pridejo včasih do izraza
tudi v odkritem odporu prizadetega do vsega.
Zavedati se je treba, da številčnost pritožb z določenega
področja ali posploševanje posameznih redkejših primerov
nikoli ne moreta do kraja razkriti stanja delovanja uprave,
pravosodnih organov in stanja in odnosov v družbi, delavčevega položaja v podjetjih ali pa nezadostnosti oziroma nedognanosti zakonodaje na posameznih področjih zlasti pa stopnje in posledic njenega neupoštevanja.
Pritožbe, ki prihajajo v obravnavo, so praviloma produkt
nečesa nerazščiščenega, nedorečenega in nezadostnega
' v naši družbi, največkrat odraz nesposobnosti in nezmožnosti
■ zadovoljiti potrebe človeka in mu omogočiti uveljavitev pravic, ki jih ima.
Vloge in pritožbe, ki jih preverjamo in obravnavamo so tudi
posledica birokratskega in nehumanega odnosa do občanov
pri reševanju njihovih vlog in zadovoljevanja pravic, šikaniranja posameznih občanov pri tem ko svoje pravice uveljavljajo,
ali pa so posledica počasnega formalističnega in neživljenjskega reševanja oziroma pomanjkanja volje in večkrat tudi
nereševanja občanovih vlog.
Po drugi strani pa komisija ob svojem delu ugotavlja tudi
obsežno kategorijo vlog in pritožb, ki predstavlja oziroma
I odraža odpor posameznikov do izvrševanja dolžnosti in izpolnjevanja obvez, neprilagojenost družbenemu okolju in disciplini, ali pa so odraz posebnega družbenega ali osebnostnega
' stanja tistega, ki se čuti prizadetega.
:—
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Rezultat spoznanj ob delu komisije je, da se velikokrat problemi kljub vsem dobrim nameram in vloženim naporom, ne .
razrešijo ter da ostaja stanje za posameznika nespremenjeno.
Tako kot v nekaj zadnjih letih, je tudi v letu 1990 komisija
obravnavala nekaj znanih primerov pritožnikov, ki jih je komisija imela že večkrat na dnevnih redih svojih sej. Ob tem se je
komisija srečala tudi s problemom učinkovitosti njenega dela
v smislu uresničevanja priporočil, stališč in sklepov, ki jih po
obravnavi posameznih primerov posreduje pristojnim organom. Pogosto se dogaja, da organi, ki bi v okviru svojih
pristojnosti morali nekaj storiti, kljub takim ugotovitvam in
priporočilom komisije ne store ničesar, ali še bolj pogosto
zavlačujejo z realizacijo priporočenega dejanja.
Ob tem se zdi, da želi nekdo za vsako ceno ohraniti prestiž,
ohraniti »oblast« ali pa celo zakriti lastno neznanje in nesposobnost. In prav zaradi tega je pogosto tako velik prepad med
lepim, koristnim in smotrnim določilom nekega predpisa in
med življenjem, kjer se ta uporablja, izvaja in uresničuje.
Posledica opisanega dogajanja je dejstvo, da se komisija
z nekaterimi primeri upravičenih vlog občanov, ki so bile kot
take označene s sprejetimi sklepi, stališči in priporočili, ki pa
so ostali nerealižirani, srečujejo včasih več let ali pa se take
zadeve vlečejo iz enega mandata v drugega. Zaradi osvežitve
spomina naj ob tem le omenimo tudi v letu 1990 obravnavane
primere; Dragiše Niculoviča iz Ljubljane - občina Ljubljana
Center, razlastitev in določitev pravične odškodnine; Obleščaka Ivana in Majde iz Tolmina - občina Tolmin, nadomestitev odvzetega funkcionalnega zemljišča z drugim; Kranjc
Janeza in Antonije, Ljubljana - legalizacija počitniškega objekta.
Posebno obremenitev - zlasti za predsednika komisije in
delavce službe za vloge in pritožbe predstavljajo stranke, ki se
redno s svojimi problemi obračajo na komisijo oziroma
službo. V sedanjem gospodarskem in političnem trenutku so
ne tako redki posamezniki, med njimi družbeno in socialno
izjemno neprilagodljive osebe, vse manj pripravljeni prenašati
resnične ali tudi namišljene krivice v zadevah, ki jih težijo, pri
čemer so zlasti delavci službe za vloge in pritožbe izpostavljeni vse pogostejšim agresivnim in nepomirljivim izbruhom
njihove nakopičene nejevolje. V letu 1990 se je komisija seznanila z več takšnimi primeri med njimi zadevo Gordane
Rasinec iz Brežic in Ivana Jagodiča iz Celja.
Posebno kategorijo vlog, tako po številčnosti kot tudi aktualnosti tematike, so v letu 1990 predstavljale vloge, lahko jih pa
opredelimo tudi že kot zahtevke, občanov, ki so jih Skupščini
Republike Slovenije posredovali posamezniki, ki terjajo vrnitev premoženja, ki je bilo njim oziroma njihovim pravnim
prednikom odvzeto z agrarno reformo, nacionalizacijo in
zaplembami. V skupnem številu vlog so bile tovrstne vloge
zastopane s skoraj 20% deležem. Tovrstne vloge smo v preteklem letu v službi komisije proučili še s posebno pozornostjo,
ker je bilo potrebno ne glede na to, da je v Republiki Sloveniji
že stekel postopek priprave sistemskih in pravnih podlag za
vrnitev neupravičeno odvzetega premoženja, v vsakem posameznem primeru ugotoviti ali obstoje kakšne pravne možnosti za ponovno oceno zakonitosti izvedenih krivičnih odvzemov premoženja že po obstoječih predpisih.
Tako smo stranke opozorili na možnost uporabe postopkov
po določilih 265. in 267. člena zakona o upravnem postopku.
Stranke, katerim pa je bilo premoženje zaplenjeno v posledici
izvedenega kazenskega postopka pa smo seznanili, da jim je
premoženje možno vrniti le v morebitno obnovljenem kazenskem postopku, če je v njem tak ukrep razveljavljen. Seveda
pa smo ob tem stranke tudi opozorili na določila ustavnega
zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k Ustavi republike Slovenije, po katerem se v Republiki Sloveniji ne uporabljajo določila 561. in 562. člena zakona o kazenskem
postopku, kar pomeni, da se za kazenske postopke, ki so bili
pravnomočni pred letom 1954 ne uporabljajo določbe zakona
o kazenskem postopku iz leta 1948, s katerim je bil legitimiran
za vložitev predloga za obnovo kazenskega postopka le javni
tožilec. Zdaj pa lahko obnovo kazenskega postopka zahtevajo
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stranke neposredno same v skladu z določili zakona o kazenskem postopku.
V primerih, ko po obstoječih predpisih stranka še nima možnosti sprožiti uradnega postopka, da se ji popravijo krivice, ki
so bile zlasti v povojnem času storjene s poseganjem države
v njeno ali premoženje njenih prednikov, pa smo jih seznanili
s postopkom priprave zakona o denacionalizaciji ter drugih
zakonov, ki bodo podlaga za urejanje razmerij na teh področjih. Seveda smo tovrstne vloge v službi komisije ohranili
v evidenci, da jih bomo po sprejetju ustrezne zakonodaje
ponovno opozorili, pri katerih organih lahko uveljavijo svoj
zahtevek.
Zavedajoč se dejstva, da je uspešno zagotavljanje zakonitosti
ter varovanja ustavnih in drugih pravic občanov najneposredneje moč doseči v občini kot temeljni družbenopolitični skupnosti ter probleme najlaže razreševati v okolju, kjer so nastali,
se je tudi v letu 1990 komisija še posebej zavzela za ustrezno
sodelovanje z občinskimi komisijami oziroma drugimi organi
za vloge in pritožbe v občinah. Glede na to, da so skupščine
občin v novi pluralni sestavi začele z delom šele v maju 1990,
njihova delovna telesa pa so se konstituirala vse do konca
leta, smo v decembru organizirali regijska posvetovanja
s predstavniki občinskih komisij za vloge in pritožbe ter jih
seznanili z načinom in metodami dela s ciljem enotnejšega,
hitrejšega in učinkovitejšega reševanja še posebej zapletenejših vlog in pritožb. Nasploh si komisija že vseskozi prizadeva
za krepitev položaja in dela občinskih komisij. Zavedati se je
treba, da so prav občinski pritožbeni organi tisti, ki najlažje,
najhitreje, najneposrednejše in najobjektivnejše lahko rešujejo vloge občanov, pri čemer pa morajo biti nepristranski,
neodvisni in predvsem aktivni. Čimveč pritožbene problematike naj bi se reševalo in skoncentriralo pri občinskih komisijah, kar pa ni razumeti kot težnjo po monopolu nad izredno
pravno zaščito občanov, ampak kot iskanje najustreznejšega
načina za reševanje te problematike, načina, ki zagotavlja
večjo objektivnost, ustvarja večje zaupanje med ljudmi in ob
ustrezni aktivnosti uveljavlja te organe, kot pomembne dejavnike urejanja družbenega življenja. To pa seveda narekuje
tudi potrebo, da je za hitrejše in učinkovitejše reševanje
pritožbene problematike potrebno vzpostaviti sodobno in
enotno evidenco o pripadu in vsebini vlog in pritožb, da bi na
ta način lahko hitreje, ustrezneje, bolj poglobljeno in učinkoviteje zaznali, preprečevali, odstranjevali in razreševali najbolj
pereče probleme in konflikte na vseh področjih, kjer nastajajo
ter predlagali ustrezne ukrepe ali spremembo in dopolnitev
predpisov.
Zaenkrat imamo zgoraj omenjeni sistem evidentiranja in medsebojnega obveščanja vzpostavljen s sistemom tromesečnih
informacij o prispelih vlogah ter letnimi pregledi pritožbene
problematike v občinah na območju Republike Slovenije, ki
jih pripravljamo na osnovi vsakoletnih anketnih poročil.
Seveda pa bi za nek celovit pregled pritožbene problematike
ter ustrezno analitično delo, bilo nujno vzpostaviti računalniško podprt sistem pretoka informacij o prispelih vlogah in
pritožbah ter postopku z njimi, tako na ravni republike, kot na
relaciji republike - občina in obratno.
B.
V tem delu poročila gre za prikaz vsebine in najznačilnejše
problematike pripadlih in obravnavanih vlog po posameznih
najznačilnejših klasifikacijskih področjih.
Kot smo že navedli je bilo v letu 1990 obravnavanih 659 vlog in
pritožb občanov. Za primerjavo prikazujemo pripad vlog za
nekaj preteklih let:
- v letu 1986 - 674
- v letu 1987 - 613
- v letu 1988 - 611
- v letu 1989 - 615
- v letu 1990 - 659
Razvrstitev vlog obravnavanih v letu 1990 po značilnih in
najštevilnejših pritožbenih področjih pa je naslednje:
- vloge s področja premoženjsko-pravnih, gospodarskih in
upravnih zadev predstavljajo 20% glede na celoto obravnavanih
- vloge s področja socialne varnosti 9%
- vloge s področja stanovanjske problematike 14%
- vloge s področja zaposlovanja in delovnih razmerij 11%
- vloge s področja dela pravosodnih organov 22%
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Iz gornjega sledi, da so v upadanju vloge iz področja stanovanjskih zadev, saj so te vloge leta nazaj predstavljale tudi več
kot 20% celotnega števila, vendar pa je upad zaznan že v letu
1989, ko jih je bilo že 20%. Zaznan pa je tudi rahel upad zadev
s področja socialne varnosti. Seveda pa za obe področji
upadanje števila vlog ne pomeni, da gre tudi za zmanjševanje
problematike na teh področjih, temveč je upad vlog prej
pokazatelj nemoči in izgube zaupanja državljanov, da bi njihove vloge ob splošno izkazani problematiki bile lahko
uspešno rešene.
Najznačilnejša problematika, ki izhaja iz posameznih skupin
zadev, pa je naslednja:
Uprave, gospodarske in druge premoženjsko-pravne
zadeve
V to področje vključujemo tudi kmetijske prostorske operacije (melioracije in komasacije) ter prostorske izvedbene akte.
V obravnavanem letu se je povečalo število vlog predvsem
glede komasacij. Pri tem je potrebno povedati, da ne gre za
vprašanja, ki bi se pojavljala pri melioracijah in komasacijah,
ki so se v tem obdobju izvajale, temveč za vloge kot posledico
stanja v že izvedenih postopkih. Tovrstni zahtevki so spodbujeni z obravnavanjem vprašanj vračanja odvzetih kmetijskih
zemljišč. Posamezni lastniki, ki se s posegi melioracij in
komasacij, v že zaključenih postopkih, s stanjem še vedno ne
morejo sprijazniti, ocenjujejo, da gre tudi v njihovih primerih
za nasilno poseganje oblasti v lastninske odnose, kar je enakovredno posegom arondacij. V enakem smislu bi veljalo
omeniti vloge, ki zadevajo že izvedene razlastitvene postopke,
čeprav gre v teh primerih večinoma za zahteve po pravični
odškodnini, saj je raba razlaščenih pritočnikov, da je kakršenkoli prisilen poseg v lastninska razmerja, tudi če gre za širšo
družbeno korist, nedopusten.
Ob tem je zanimiva ugotovitev, da v obravnavanem obdobju
nismo obravnavali nobene vloge, ki bi se nanašala na problematiko sprejemanja prostorskih izvedbenih aktov. Sklepamo
lahko, da gre za nek zastoj na tem področju, verjetno zaradi
ekonomskih razlogov, morda pa tudi iz prej navedenih pomislekov.
Tudi vloge v zvezi z lokacijskimi in gradbenimi dovoljenji niso
bile tiste vrste, ki bi opozarjale na pomanjkanje zazidljivih
zemljišč ali neurejenost prostorskih aktov. Predvsem so vsebovale zahteve po pospešitvi postopkov. Ugotavljamo lahko,
da niti ne gre za dolgotrajnost postopkov pri občinskih upravnih organih, temveč predvsem za, iz sosedskih sporov izvirajoča, nasprotovanja. Pritožbe sosedov investitorja zoper
izdano lokacijsko dovoljenje so pogosto sicer neutemeljene
in v postopku pomenijo predvsem zavlačevanje, ki za investitorja ni ravno poceni. Republiški upravni organi sicer skuša
tovrstne zadeve pospešeno reševati, vendar zaradi obsega
dela in kadrovskih težav postopek ni najhitrejši in bi zato
kazalo iskati rešitve, ki bi v takih primerih omogočale hitrejši
zaključek postopkov.
Število »čistih« nedovoljenih gradenj, ki so stanovanjski,
gospodarski in počitniški objekti, se je glede na število obravnavanih vlog zmanjšalo. Povečalo pa se je število nedovoljenih gradenj, kot manjših posegov (dozidave, adaptacije itd.)
pri že obstoječih objektih. Večinoma v teh primerih ne gre za
posege, ki bi povzročali družbeno škodo v izrabi prostora,
videzu ali ekonomskem smislu in gre predvsem za »škodo«, ki
nastaja na področju spoštovanja oziroma nespoštovanja
obstoječih predpisov. Na podlagi vlog lahko sklepamo, da je
tovrstnih pojavov precej, čeprav se z njimi, kot vlogami srečujemo izključno v primerih sosedskih sporov. V teh primerih
sosed prijavljitelj zahteva takojšnje ukrepanje inšpekcijskih
služb in ponavadi takojšnjo odstranitev izvedenih gradenj, za
katere ni bilo pridobljeno potrebno dovoljenje.
V vlogah opozarjajo, za inšpekcije ne ukrepajo in zahtevajo
zaščito zakonitosti oziroma zaščito pred samovoljnimi ravnanji soseda. Tovrstne zahteve so upravičene, obravnava in
reševanje pa nehvaležno in pogosto neučinkovito delo.
Inšpekcije sicer postopke uvedejo, vendar je reševanje dolgotrajno. Potrebno je ugotoviti koliko je izveden poseg iz prostorskih ozirov možen, če je sploh moteč in v kolikšni meri gre
zgolj za interese sosedskega spora. Ravnanja investitorja in
prijavitelja ovirajo izpeljavo postopka, ki pa je že izpeljan, je
v primeru, če posega ni možno legalizirati, najtežje izvedljiva
izvršba. Pri tem se pojavlja vprašanje sredstev potrebnih za
izvršbo, dejstvo, da je tovrstnih primerov precej in se ne
aali
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rešujejo z odstranitvami in končno, da ni družbenega interesa, zgolj privatnega pa naj sosedje uveljavljajo potom
sodišča. Ker se s temi problemi srečujejo predvsem urbanistične inšpekcije, bi bilo potrebno njihovim ugotovitvam in
predlogom oziroma problemu posvetiti več pozornosti.
Podobno se kot problem pojavljajo tudi vloge, ki se nanašajo
na uporabo javnega dobra. Predvsem gre za manj pomembne
javne poti, kot so dostopne poti do njivskih in gozdnih parcel,
krajevno nepomembne dostopne ceste do objektov itd.
V takšna javna dobra posegajo lastniki sosednjih zemljišč.
Pogosto ovirajo ali celo onemogočajo uporabo drugim uporabnikom oziroma si jih delno ali v celoti prilaščajo. Družba
v preprečevanju takšne samovolje ni učinkovita saj s temi
potmi niti ne upravlja, jih ne vzdžuje in tudi ne ščiti družbenega interesa, ki je sicer deklariran, pa pogosto niti ne
obstaja. Zaradi problemov parcelnih mej javnega dobra in
zasebne lastnine tudi inšpekcije ne ukrepajo, upravljalci pa ne
sprožijo potrebnih upravnih ali sodnih postopkov.
S področja varstva okolja se ponavljajo vloge iz stanovanjskih
območij (največkrat naselij individualne gradnje) zaradi škodljivih emisij in hrupa, ki jih povzroča obratovanje obrtnih
delavnic, hrupa gostinskih lokalov in v pol-kmečkih okoljih
sanitarno urejanje hlevov in gnojišč. V teh primerih gre za
probleme manjšega obsega, rešljive v sodelovanju z inšpekcijskimi službami.
Tudi v zadnjem navedenem področju je pogosto razlog za
pritožbe v skrhanih medčloveških odnosih, tako kot v ostalih
prej omenjenih problemskih sklopih.
Če je iz vlog možno sklepati, da bi se problemi v strokovnem
sodelovanju s pristojnimi upravnimi organi lahko reševali tudi
sporazumno, takšno rešitev predlagamo občinskim komisijam za vloge in pritožbe, ki v teh primerih nastopajo celo kot
nekakšen poravnalni svet. Ker je takšen pristop v nekaterih
primerih uspešen, bi ga morali vzpodbujati kot koristnega, saj
je vsekakor veliko ceneiši kot dolgotrajno upravno reševanje
sosedskega spora, ki ga soseda bijeta preko upravnih organov, prav zato tako neusmiljeno, ker ne gre na njun račun.
Število vlog z drugih upravnih področij je zanemarljivo in tudi
ugotovitve obravnave kažejo, da gre predvsem za subjektivno
nezadovoljstvo stranke v upravnem postopku zaradi odločitve
upravnega organa, ne pa za nepravilnosti v postopkih ali
zavlačevanje po krivdi upravnega organa. Kljub splošno pozitivni ugotovitvi zmanjšanja števila pritožb, ki se nanašajo na
delo uprave v tem smislu, je še vedno potrebno ugotoviti, da
so racionalizacije in pospešitve postopkov še potrebne, če
hočemo doseči namen, da bo uprava servis za državljane.
Omeniti je še potrebno povečanje števila vlog, s katerimi se na
posamezne funkcionarje obračajo državljani s prošnjo za
posredovanje, ker so bili oškodovani v pogodbenih poslih
z gospodarskimi subjekti v Sloveniji (poslovanje podjetja
TREND, poslovanje LB, Mebla, pogodbene obveznosti Litostroja). V vseh teh primerih stranko sicer seznanimo, da gre za
civilno-pravne zadeve, ki jih morajo reševati na sodišču, vsekakor pa ob obveščanju pristojnih organov uprave, opozarjamo tudi na potrebo večjega nadzora, ki ga v vlogah pritožniki zahtevajo.
Socialna varnost
V to področje pritožb so vključene vloge in pritožbe občanov,
ki se nanašajo na uveljavljanje pravic iz pokojninsko invalidskega zavarovanja (osebne in družinske pokojnine, invalidske
pokojnine, nadomestila OD zaradi invalidnosti I. in II. kategorije, invalidnine za telesno okvaro, varstveni dodatek, vojaške
vojne invalidnine, invalidnine civilnih invalidov vojne, dodatek
za pomoč in postrežbo, uveljavljanje delovne oziroma zavarovalne dobe); pravice iz zdravstvenega varstva; socialno varstvene pomoči in druge oblike socialnega skrbstva (denarne
pomoči kot edini ali dopolnilni vir osebam, ki si same niso
sposobne zagotoviti sredstev za preživljanje, začasne in
enkratne pomoči, namestitve v socialnih zavodih in plačilo
oskrbnih stroškov v celoti ali delno, namestitve v domovih za
invalidno mladino in plačila oskrbnih stroškov, postpenalno
spremljanje obsojencev, organiziranje sosedske pomoči ...).
Vseh tovrstnih pritožb je bilo v letu 1990 62 ali 9% od skupnega števila pritožnikov.
Pritožb s področja uveljavljanja pravic in pokojninsko invalidskega zavarovanja je bilo 42 ali 6%. V pritožbah pritožniki
opozarjajo predvsem na slab gmotni položaj upokojencev
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(zahtevajo, da se pokojninska osnova izračunava na osnovi
kvalifikacije, da se ženam-vdovam, kjer sta bila oba zakonca
zaposlena družinska pokojnina odmeri v višjem znesku), zahtevajo pospešitve postopkov na SPIZ, nekaj pritožb se je
nanašalo na dopolnitev zakonodaje oziroma spremembo
pokojninskega zakona, po katerem bi bila dana možnost
uveljavljanja italijanske pokojnine kmetom, ter zahtevki, da se
črta 163. in 164. člen Temeljnega zakona o invalidsko pokojninskem zavarovanju (Uradni list SFRJ št. 51/64), po katerem
je zavarovanec izgubil delovno dobo v času od 6. aprila 1941
do 15. maja 1945, »če je med narodnoosvobodilnim bojem
z orožjem aktivno sodeloval na strani okupatorja ali je bil
organizator, funkcionar ali aktivni član kvislinških organizacij
ne glede na to, ali je bil za to od sodišča obsojen ali ne«.
Na podlagi ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvah
ustavnega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI
k Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS št. 4/91) se
v Republiki Sloveniji ne uporablja določba drugega odstavka
263. člena kazenskega zakona SFRJ. S tem je omogočeno
prizadetim zavarovancem, da od 23. 1. 1991 na podlagi zahtevka uveljavijo polno vštetje zavarovalne dobe iz obdobja od
6. aprila 1941 do 15. maja 1945.
Omogočen je dokup let kmetom, ki želijo uveljaviti italijansko
pokojnino, vendar morajo ob tem upoštevati spremenjeno
italijansko pokojninsko zakonodajo, po kateri morajo imeti
najmanj 12 mesecev delovne dobe v Italiji.
V letu 1990 se je močno povečalo število upokojencev (za
približno 20.000), kar je posledica številnih stečajev, v katere
so zabredla podjetja, viškov delovne sile, ki se rešujejo po eni
strani tudi z upokojevanjem starejših delavcev. Predvsem
zaskrbljujoč je podatek, da se je s tem število zavarovancev za
prispevek zmanjšalo na 2,5 zavezanca na enega zavarovanca
- upokojenca, za razliko od leta 1981, ko je bilo to razmerje
3,6:1. Predvideva se, da bo v letu 1994 to razmerje le še 1,9:1.
V letu 1990 je povprečna starostna pokojnina z varstvenim
dodatkom znašala 5.132 din (varstveni dodatek je prejemalo
8% zavarovancev), povprečna invalidska pokojnina z varstvenim dodatkom je znašala 4.156 din (varstveni dodatek je
prejemalo 22% zavarovancev), povprečna družinska pokojnina pa je znašala 3.656 din (varstveni dodatek je prejemalo
29% upravičencev).
Vse tovrstne pritožbe so se reševale v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za delo in Skupnostjo invalidsko-pokojninskega zavarovanja v Republiki Sloveniji ter Sodiščem
združenega dela pokojninsko invalidskega zavarovanja.
Z novo pokojninsko zakonodajo, ki bo predvidoma pripravljena za sprejem že v letu 1991, se bodo bistveno zaostrili
pogoji za upokojitev, predvsem s podaljšanjem delovne dobe,
kot tudi sistem tekoče valorizacije pokojnin.
Pritožb občanov, ki so se nanašale na socialno varstvene
pomoči in druge oblike socialnega skrbstva je bilo 12. Gre
pretežno za osebe, ki si v starosti ali bolezni niso same
sposobne zagotoviti sredstev za preživljanje in za družine
z več otroki. Vse bolj zaskrbljujoč je položaj družin, kjer sta
oba starša brez zaposlitve z minimalnimi denarnimi nadomestili.
Po podatkih Republiškega sekretariata za zdravstvo in socialno varstvo je bilo v Sloveniji v letu 1990 1873 oseb upravičenih do denarne pomoči kot edinega vira za preživljanje (le-te
so brez vseh prejemkov, brez svojcev ali drugih oseb, ki bi jih
bile dolžne preživljati, povsem nesposobne za delo). Upravičencev do enkratnih in začasnih pomoči je bilo cca od 1500
do 1800 na mesec, od tega 84% prejemnikov enkratnih
pomoči. Zaradi povečane socialne in materialne ogroženosti
pa se bo moralo težišče prenesti na začasne pomoči (do
6 mesecev). Tovrstne socialne pomoči so le del socialno
varstvenih pravic, do katerih so občani upravičeni po samoupravnem sporazumu o uresničevanju socialno varstvenih pravic (Uradni list SRS, št. 27/89).
V prihodnje je pričakovati povečan porast števila upravičencev do raznih dajatev socialnega varstva, predvsem iz vrst vse
številnejših nezaposlenih delavcev.
Potrebno bo iskati nove oblike solidarnostne pomoči ljudem
v stiski, ki bodo morale izhajati iz nacionalnega socialnega
programa ob spodbujanju aktivne dobrodelnosti v zavesti
ljudi in razumevanja človeka v stiski. Dosedanja povojna
praksa je žal delo na tem področju več ali manj zanemarila
Razmere, v katerih smo se kot družba znašli, pa bodo od nas
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zahtevale, da spremenimo svoj odnos do tistih, ki žive na robu
popolne revščine ali se temu robu bližajo, Gotovo je pozitiven
premik v tej smeri,ustanovitev humanitarne organizacije »Slovenska karitas«, ki bo z razširjeno mrežo svoje dobrodelne
dejavnosti lajšala gmotne in duhovne stiske soljudi in dopolnjevala sedanje oblike socialnega skrbstva.
Na področju zdravstvenega varstva pa je poleg kurativnih
ukrepov zdravstvenih institucij, namenjenih že obolelim,
potrebna širša družbena spodbuda, ki bi se morala odraziti
v zavesti ljudi, d& je vsak posameznik prvenstveno sam odgovoren in dolžan skrbeti za lastno zdravje v smislu vzpostavljanja psihofizično uravnotežene osebnpsti in ozaveščanja globljega človeškega bistva.
S področjem socialne varnosti je tesno povezana tudi problematika zaposlovanja.
Pritožb oziroma prošenj s tega področja je bilo v letu 1990 35,
kar je v primerjavi ,s 50.000 in več nezaposlenimi v Sloveniji
zanemarljivo malo, toda nezaposlenost je tistim, ki jim zaposlitev pomeni edini vir preživljanja, resnično huda psihična
obremenitev in nerešljiv problem. Kakršnokoli aktivno delo
v nuđenju pomoči v smeri zaposlitve je s strani komisije skoraj
povsem onemogočeno. Ostajajo le možnosti posredovanja
v smislu uveljavljanja pravice do denarnega nadomestila in
pomoči za čas brezposelnosti na zavodu za zaposlovanje ali
drugih socialno varstvenih pomoči pri skrbstvenih organih,
v kolikor si pritožniki tega že sami niso uredili.
Podatki o naraščajočem obsegu brezposelnih (v letu 1991 se
predvideva najmanj 80.000 iskalcev zaposlitve) kažejo, da bo
potrebno v politiki zaposlovanja razviti nove ukrepe in programe, s katerimi se bo pomagalo najbolj prizadetim skupinam brezposelnih (starejšim, težje zaposljivim, še posebej pa
iskalcem prve zaposlitve) ter ukrepe, ki bodo razširili zaposlitvene možnosti. Brez takih ukrepov se bodo navedene skupine na trgu delovne sile vse bolj marginalizirale, z vedno
manjšimi možnostmi zaposlitve pa lahko zapadale v nepredvidljive socialne Situacije. Aktivna obravnava posameznih
skupin brezposelnih (došolanje, prekvalifikacije, javna dela,
sofinanciranje pripravništva, vzpodbujanje samozaposlovanja) - ob istočasnem stimuliranju odpiranja novih delovnih
mest ter zagotavljanju minimalne socialne in materialne varnosti brezposelnih, postaja zato v času, ko je na voljo vse
manj delovnih mest, vse večja družbena nuja.
Stanovanjske zadeve
V letu 1990 je bilo prošenj in pritožb, ki se nanašajo na
nerešeno stanovanjsko vprašanje skupaj 93 ali 14% od skupnega števila pritožnikov.
Od tega je bilo 70 prošenj za stanovanje s strani občanov, ki
že več let poskušajo rešiti svoj stanovanjski problem bodisi
v podjetju ali preko občinskega stanovanjskega organa ter se
končno v svojem obupu obračajo na razne republiške organe
ali posamezne funkcionarje. Ostalih 23 pritožnikov pa je bilo
v kakršnemkoli sporu zaradi stanovanja (nedodelitve, deložacije itd.).
Število pritožb s tega področja iz leta v leto upada zaradi
bistveno manjših možnosti rešiti ta problem. To je še posebej
značilno za leto 1990, ko so bile ukinjene stanovanjske skupnosti ter bile vključene v občinske upravne organe. Razpisov
za solidarnostna stanovanja že več let ni bilo, prošenj pa
nimajo rešenih niti občani, ki so že dve ali tri leta uvrščeni na
veljavne prednostne liste.
Pri izvršnih svetih občin se rešujejo ti problemi le izjemoma
ter še to predvsem za delavce v šolstvu, zdravstvu in organih
za notranje zadeve.
Naj navedemo le nekaj primerov, iz katerih je razvidna huda
tragika ljudi, ki se obračajo po pomoč:
- 5-članska družina v Ljubljani živi v sobi 13 m2 (mati je
psihična bolnica, nezaposlena, oče je precej agresiven,
občasno zaposlen, otroci mladoletni);
- 6-članska družina odraslih oseb živi v garsonjeri 28 m2
(mati je nezaposlena, bolna, oče dela v privatnem sektorju);
- mati in 2-letni sin stanujeta nezakonito v kletnem stanovanju, od koder se bosta morala 28. maja izseliti, oba sta
kronična bolnika, mati je 1 leto brez zaposlitve;
- 3-članska družina živi v dveh sobah brez vode in sanitarij,
mati in otrok sta psihična bolnika, oče je alkoholik, agresiven;
- mati in ml. hči živita v sobi, zasilno urejeni v podaljšku
hleva brez sanitarij in vode...
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Pogosto se ob neurejenih stanovanjskih razmerah kažejo še
drugi socialni problemi - nezaposlenost, bolezen, osebnostna neurejenost - kar življenjske razmere še dodatno
zaostruje. Stanovanjski problemi, ki so najštevilnejši v večjih
mestih, predstavljajo enega najtežjih eksistenčnih problemov
družin, ki zelo načenjajo psihično in fizično zdravje vseh
družinskih članov.
Z novo zakonodajo, ki se pripravlja na področju stanovanjskega gospodarstva, se bodo bistveno zaostrili pogoji za
pridobitev družbenega stanovanja. Potrebnega bo veliko več
osebnega angažiranja pri rešitvi svojega stanovanjskega
vprašanja. Družbena pomoč v smislu solidarnosti in vzajemnosti pa bo morala biti še naprej nudena socialno ogroženi
kategoriji ljudi, ki si sami nikakor ne bodo mogli tega problema rešiti (mladim družinam, invalidom, upokojencem...).
Zadeve, ki se nanašajo na delo rednih sodišč, tožilcev,
Republiškega sekretariata za pravosodje in upravo in organov za notranje zadeve.
Z vlogami, ki se nanašajo na delo pravosodnih organov in
organov za notranje zadeve se je v letu 1990 na komisijo
oziroma strokovno službo obrnilo 145 občanov, kar pomeni
22% vseh vlog. Od skupnega števila te?h vlog v vlog, ki zadevajo delo rednih sodišč in tožilstva, 135 (20%). od tega je 92
(14%) civilno pravnih zadev in 42 (6%) kazenskih zadev. Le
0,5% vlog zadeva področje dela Republiškega sekretariata za
pravosodje in upravo oziroma kazensko poboljševalnih zavodov, 1% vseh vlog pa so pritožbe žoper delo organov za
notranje zadeve, kar pa pomeni polovično
zmanjšanje
5
napram nekaj preteklim letom.
Med civilnimi zadevami je še vedno največ vlog s področja
premoženjsko pravnih zadev. Prevladujejo vloge v zvezi
z dedovanjem, razdelitvene pravde in razdružitveni postopki,
mejni spori, spori s področja posestnega varstva ter varstva
lastninske in služnostne pravice. V preteklem letu je bilo med
pritožniki nekaj strank, ki so se v zveži'ž zemljiškimi spori
obračale na vse mogoče republiške1 organe že desetletje
nazaj, pa so ob menjavi oblasti zopet z istimi pritožbenimi
navedbami ' skušale doseči spremembo pravnomočne
odločbe sodišča, ki je bila za njih neugodna. Nasploh je
ugotoviti, da so stranke prav pri odločiljvah, ki zadevajo prikrajšanost pri uporabi ali lastništvu že tako majhnega koščka
zemlje najbolj nepomirljive ter se ponavadi medsosedski
spori s končanjem postopka na sodišču še ne zaključijo.
Med kazenskimi zadevami niso redke vloge, v katerih že
pravnomočno obsojene osebe zanikajo krivdo oziroma celo
trdijo, da dejanja niso storili. To so predvslm povratniki, ki so
obsojeni za storitev več kaznivih dejanj, pa storitev posamezniki enostavno zanikajo s trditvijo, da sodtšče ni imelo dovolj
dokazov, da so storili tudi ta dejanja. Mnogo vlog s tega
področja pa se nanaša na odmero kazni, češ da je prevelika
ter zahtevajo njeno omilitev.
s: ? j Med kazenske zadeve smo v preteklem; letu vključili tudi del
vlog, ki zadevajo popravo povojnih krivic in se nanašajo na
zahtevke strank,, da se jim vrne premoženje, ki je bilo njim ali
njihovim pravnim prednikom odvzeto v posledici izvedenega
kazenskega postopka, v katerem je bila kot stranska kazen
izrečena tudi zaplemba premoženja. Nekaj oseb pa je v svojih
vlogah terjalo popolno politično, moralno in-gmotno rehabilitacijo zaradi odvzema prostosti v znanih povojnih procesih
(Nagodetov proces, obsodbe zaradi informbiroja itd.). Vsem
tem strankam smo v komisiji dali ustrezen pravni pouk o možnostih obnove kazenskih postopkov ter uveljavljanju njihovih
pravic ter jih seznanili s predvidenimi in že sprejetimi spremembami zakonodaje na tem področju.
Pri našem delu v zvezi z vlogami, ki se nanašajo na delo
sodišč dosledno upoštevamo ustavno načelo neodvisnosti in
samostojnosti sodišč ter se izogibamo kakršnikoli intervenciji
ali sugestiji pri reševanju konkretnih sporov. V večini se
omejimo le na pravni pouk stranki, da se lahko posluži rednih
oziroma izrednih pravnih sredstev oziroma, če je potrebno, da
spremeni svoj tožbeni zahtevek. Sicer pa pri svojem delu pri
vlogah s tega področja v preteklem letu nismo naleteli na
nezakonitosti niti v formalno pravnem niti v materialno pravnem oziru, s tem da pa se v presojo dokazne ocene nismo
spuščali. Velikokrat se stranke v svojih vlogah pritožujejo
zaradi neupoštevanja posameznih dejstev, listin in drugih
dokazov, ki so jih predložile oziroma da sodišče ni hotelo
zaslišati posameznih prič, ki bi izpovedovale v njihovo korist.
S svojimi navedbami izražajo dvom v dokazno oceno.
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Vendar pa se nemalokrat tudi ne sprijaznijo z našimi pojasnili,
da izvajanje dokazov temelji na načelu proste presoje dokazov sodišča.
Med vlogami, ki se nanašajo izključno na dolgotrajnost
postopkov ugotavljamo, da so posamezne tudi upravičene.
Stranke sicer pogosto sodišču očitajo, da gre za namerno
zavlačevanje v korist nasprotne stranke, vendar pa marsikdaj
ugotovimo, da gre le za objektivne okoliščine, ki podaljšujejo
postopek, kot so na primer vedno večji pripad zadev ter
pridobivanje izvedeniških mnenj. Na dolgotrajnost postopkov
pa v veliki meri vpliva tudi nepomirljivost strank samih, njihovo nenehno obojestransko pritoževanje, predlaganje
vedno novih dokazov in podobno. Stranke često v svojih
vlogah navajajo, da so posamezni sodniki neobjektivni, pristranski, trdijo, da gre celo za prijateljske in sorodstvene
povezave, kar seveda ne vpliva le na vodenje postopka, temveč tudi na končne odločitve. Vendar pa praviloma izražajo le
svoje prepričanje, ne predložijo po konkretnih dokazov za
svoje trditve. Največkrat počakajo na odločitev, šele nato pa
navajajo razloge o pristranosti posameznega sodnika.
Na komisijo se stranke med drugim obračajo tudi z vlogami, ki
po vsebini predstavljajo posamezna pravna sredstva, kot so
predlogi za obnovo postopka, zahteva za varstvo zakonitosti,
prošnje za pogojni odpust s prestajanja kazni, pomilostitve
itd. Komisija jih redno odstopa v reševanje sodiščem oziroma
drugim pristojnim organom, o tem pa obvesti stranko.
Kot smo že omenili je bilo v preteklem letu vlog, ki zadevajo
delo javnih tožilstev in organov za notranje zadeve manj kot
ponavadi. Med vlogami, v katerih se stranke pritožujejo zoper
delo javnega tožilstva, prevladujejo takšne, v katerih se
stranke ne strinjajo z zavrnitvijo njihove ovadbe, češ da gre za
kaznivo dejanje, ki se preganja na zasebno tožbo ter takšne,
v katerih stranke opozarjajo na nepravilnosti v organizacijah
ter na gospodarski kriminal ter so večinoma vezane na
delovne spore, ki jih stranke vodijo s svojo organizacijo.
Pritožbe zoper delo organov za notranje zadeve pa se nanašajo predvsem na postopek zbiranja dokazov in obvestil, na
podlagi katerih ti organi sestavijo kazensko ovadbo oziroma
obvestilo o prekršku. V teh primerih stranki prav tako nudimo
ustrezni pravni pouk, o pravnih sredstvih, ki jih ima na razpolago, zadevo pa posredujemo tudi v preveritev Republiškemu
sekretariatu za notranje zadeve.
Delovno-pravne zadeve
Kljub zaostrovanju problematike na delovno pravnem
področju ter vedno večji brezposelnosti je bil delež vlog iz
tega področja v skupnem pripadu celo nekoliko manjši kot
v preteklih letih. Skupno je bilo teh vlog 73, to je 11% vseh
zadev, od tega je 26 vlog (4%) zadevalo delovne spore, 12 vlog
(2%) se je nanašalo na posamezne pravice in obveznosti iz
delovnega razmerja, v 35 vlogah pa so občani izražali svoje
težave v zvezi z zaposlitvijo. Upad tovrstnih vlog je seveda
posledica spremenjenih družbenih, političnih in ekonomskih
razmer ter odnosa delavcev do preživelih vrednot samoupravnega sistema.
Aktualne gospodarske razmere so terjale tudi spremembo
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zakonodaje na teh področjih, ki je vsekakor neugodna za
delavce. Spremembe vrednostnega sistema v naši družbi so
se že odrazile tudi na spremenjenem odnosu do dela, zato je
tudi pri obravnavi konkretnih vlog s tega področja opaziti, da
so pritožniki predvsem ljudje, ki se ne morejo sprijazniti s tem,
da so predvsem sami odgovorni in dolžni poskrbeti za svojo
socialno varnost. Gre za delovno manj zmogljive in osebnostno motene delavce, za katere se v podjetjih praviloma
najde prva priložnost, da se jih znebijo, njihovo problematiko
pa prepustilo v pristojnost socialnih služb in drugih družbenih
institucij.
V preteklem letu smo obravnavali nekaj primerov prenehanja
delovnega razmerja, za katere so stranke prepričane, da so
žrtev tako imenovanih »montiranih procesov« ter zarote in
oblastniške samovolje predpostavljenih, ki so s tem hoteli
zakriti svojo nesposobnost. Značilno za te primere je, da
segajo že več let nazaj in da svojih trditev stranke niso uspele
dokazati tudi pred sodiščem združenega dela, za katerega
trdijo, da je zadevo obravnavalo preveč formalistično ter ni
raziskovalo ozadja, ki je privedlo do za stranko neugodne
odločitve. Praviloma se te stranke upoštevajoč težje zaposlitvene možnosti ne uspejo na novo zaposliti ter so še bolj
prepričane, da so predvsem žrtev organizirane zarote. Velikokrat se ti delovni spori prenašajo tudi na področje kazenske
zakonodaje, saj pritožniki v svoji nepomirljivosti vlagajo najrazličnejše ovadbe tako zoper bivše sodelavce (krivo pričanje)
in celo sodnike sodišča združnega dela.
C.
Tako kot v preteklih letih je tudi v letu 1990 služba za vloge in
pritožbe pri obravnavanju vsake vloge zbirala statistične
podatke o nekaj najbolj značilnih pokazateljih. Ti podatki so
vsebovani v tabelarnih pregledih, ki so priloga poročila.
Iz omenjenih pokazateljev povzemamo naslednje glavne značilnosti vlog in pritožb obravnavanih v letu 1990:
Tabela I.
Služba je v letu 1990 obravnavala 659 vlog in pritožb, kar
pomeni 44 vlog več v primerjavi z letom 1989, ko jih je bilo
615.
Največja koncentracija vlog je opazna v občinah Maribor
- 46, Ljubljana Vič Rudnik - 44, Ljubljana Šiška - 38,
Ljubljana Center - 35, Ljubljana Moste Polje - 33, Ljubljana
Bežigrad - 33 in Celje - 31. Z manj kpt petimi vlogami so bile
zastopane občine Brežice, Sevnica, Šentjur pri Celju, Krško,
Žalec, Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana,
Tolmin, Cerknica, Hrastnik, Kočevje, Litija, Logatec, Metlika,
Tržič, Vrhnika, Dravograd, Gornja Radgona, Lenart, Lendava,
Ljutomer, Ormož, Radlje ob Dravi.
Vloge oziroma pritožbe v zvezi z dodelitvijo oziroma najemom
stanovanja so bile tudi v letu 1990 na prvem mestu.
S področja stanovanjske problematike je komisija obravnavala 93 zadev, kar predstavlja 14% glede na celoto obravnavanih vlog v letu 1990 (v letu 1989 - 117 zadev s tega področja,
kar je bilo 20% glede na celotno število v tem letu obravnavanih zadev).
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Zdrav- Soc.var- Delovna
stveno stvene doba
varstvo poroči
in dr.
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social.
skrbstva
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Nakup, Stano- Prostor. Crne
najem vanj. izvedbe-.gradin vzdr- spor
ni akti nje
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19
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22

Lokac. Ostale Varstvo Delovni
in
komunal. okolja spor
gradb. zadeve
dovoljenje
23

24

25

26

Pravice
in obveznosti iz
delovnega
razmerja
27

Zaposlitev in
uveljav. Razno Skupaj
pravic
za čas
brezposelnosti
28

29

30
4
31
6
5
4
6
1
7
15
4
4
4
2
4
11
17
11
6
4
3
1
3
6
14
12
3
8
12
3
17
4
33
35
33
38
44
2
3
15
9
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13
7
3
4
5
2
1
1
10
3

10
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% it 2
1
1
2
10
19
12
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70

23

14

10

13

26

12

35

152

1
3
2
2
4
46
13
2
11
2
5
62
659
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TABELARNI PREGLED O SOCIAIi®M SESTAVU PREDLAGATELJEV VLOG IN PRITOŽB
(za leto 1990)

Delavec Delavci Vodilni Zasebni
Upokov gospo- v upravi delavci podjet- Kmet jenec Ostali Skupaj
darstvu in družb.
nik dejavnoobrtnik
stih
Temeljne človekove pravice in svoboščine
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmetijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Inv.pok. in uveljavljanje prav. iz inv. zav.
Zdravstveno varstvo
Socialno varstvene pom. in dr.oblike soc. skrb.
Delovna doba
•
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedbeni akti
Črne gradnje
lokacijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale kcmunalne zadeve
Varstvo okolja "
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
Zaposlitev in uveljav.pravic za čas brezposelnosti
Razno

21
1
12
4
7
11
1

1
1

2
2
2
3
1
44
15

1

9
4
6
1
11
8
1
35
202

Tabela II.
Iz podatkov te tabele je razviden socialni sestav vlagateljev
vlog. Med pritožniki se je zvišalo število upokojencev, kmetov
in obrtnikov, znižalo pa število delavcev v gospodarstvu in
izven gospodarstva.

Natančnejša primerjava z zastopanostjo posameznih kategorij v prejšnjih letih pa je naslednja:
1986 1987 1988 1989 1990
delavci v gospodarstvu
34,3 38,5 35,0 32,3 30,6
kmetje
5,5 5,9 7,3 6,5 8,6
upokojenci
14,9 20,7 22,4 26,8 27,6
delavci izven gospodarstva 2,7 4,4 4,6 5,3 3,6
obrtniki
1,9 2,3 2,9
1,5 2,5
poročevalec

3
3
1
1
4
2
8
1
13
2

1
2
2
92
6
44
11
20
49
1
3
4
3
17
17
8
12
8
70
23

1
46

3
1
1
12
3
31
56

14
10
13
4
26
12
35
152

182

177

659

1
14
11
2
7
12

1

16
9
3
1
6
5
5

1
1

5
1

4
3
3
1

1
3
1
2
3
22

41
1
16
4
3
12

17

57

2
13
1
5
1
11

Tabela III.
Ta tabela prikazuje obravnavane vloge in pritožbe glede na to,
na kateri organ so vlagatelji vlogo naslovili, obravnavala pa jo
je služba in komisija za vloge in pritožbe Skupščine Republike
Slovenije.
V letu 1990 je največ občanov naslovilo svoje vloge in pritožbe
na republiške organe. Te pritožbe oziroma vloge (623) predstavljajo 94,5% od skupnega števila, ki jih je obravnavala
služba za vloge in pritožbe. Na zvezne in druge organe je bilo
naslovljenih 36 vlog in pritožb ali 5,5% glede na skupno
število obravnavanih. Tudi v letu 1990 tako kot že leta poprej
je bila torej še prisotna tendenca, da se vse več občanov
obrača neposredno na republiške organe in manj za zvezne.
V letih primerjalnega obdobja pa so bili ti podatki naslednji:
v letu 1986 - zvezni 20,3%, republiški 79,7%, v letu 1987
- zvezni 19,2%, republiški 80,8%, v letu 1988 - zvezni 14,9%,
republiški pa 85,1% in v letu 1989 - zvezni 5,4%, republiški
94,6%.
47

TABELA III.

TABELARNI PREGLED O OBRAVNAVANIH VLOGAH GLEDE NA NASLOVNIKE
(za leto 1990)

Skupščina Repub- Predsedstvo Repu- Izvršni svet _ . ,.
bliJce Slovenije blike Slovenije Skupščine RS 0stal1
Državljanske, premoženjskopravne in kazenske zadeve
Socialna varnost
Stanovanjske in komunalne zadeve
Delovno-pravne zadeve
Razno

173
45
100
31
117

53
13
25
27
18

1
1
1

466

136

3

. „ , ,.
^-

re

8
1

Sku

P^

3
6

3
3
8
12
10

238
62
134
73
152

18

36

659

TABELA IV.

TABELARNI PREGLED GLEDE NAČINA REŠITVE
(za leto 1990)
Upravičeno
in pozitivno rešeno

Temeljne človekove pravice in svoboščine
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmetijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Invalidska pok. in uveljav.pravic iz inv.zavarovanja
Zdravstveno varstvo
Socialno varstvene pomoči in dr. oblike social. skrbstva
Delovna doba
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedbeni akti
Črne gradnje
lokacijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale komunalne zadeve

48

13
3
2

Upravičeno
iz objek.
razlogov
nerešeno

2
20
1
1
4

6
1
2
5
3
3
2
1
12
3
3
1
3

2
2
7
6
2
7
5
43
11

Neupravičeno Skupaj

3
4

2
72
5
1
7
11
21
1
3
4
3
15
15
8
10
6
58
18

4
5
5

6
10

39
2
4
7
15
1
1
1
1
3
6
3
1
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Varstvo okolja
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
Zaposlitev in uveljavljanje pravic za čas brezposelnosti
Razno

Tabela IV.
Glede na način rešitve posameznih zadev iz tabele izhaja, da
je bilo od skupnega števila v letu 1990 prejetih, obravnavanih
in zaključenih zadev upravičenih in pozitivno rešenih 20,8%,
upravičenih vendar iz objektivnih razlogov nerešenih je bilo

6
4
2
21

4
3
28
, 40

3
12
5
5
46

^
22
12
35
1o7

96

191

176

463

41,2%, medtem ko je bilo 38% neupravičenih.
primerjalnem obdobju pa so bila ta razmerja naslednja:
— 23% — 54%; v letu 1987 - 20,08%
letu 1988 — 21,9% — 36,5% — 41,6% in
' * 1989 ~~ 23,3% — 37,4% — 39,3%.

v

v e u
1986 - 21%
— ' *
30,8% - 40,1%, v
v e u

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA IZKORIŠČENA
PRAVNA SREDSTVA OB VLOŽITVI ZA LETO 1990

TABELA V.

Zad. še Uprav. Uprav. Pravd. Neprav- Kazen. Del. Zad. Neugoni bila post. spor
post. dni po- post. spor se ne tov- Skupaj
v post.
stopek
rešu- ljene
je s
prav.
sred.
Temeljne človekove pravice in svoboščine
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmetijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogojni odpust
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Invalid.Lx>k. in uveljavljanje pravic iz inv. zav.
Zdravstveno varstvo
Social. varstvene ponoči in dr. oblike social. skrbstva
Delovna doba
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedbeni akti
Črne gradnje
Lokacijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Varstvo okolja
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
Zaposlitev in uveljavljanje pravic za čas. brezposel.
Razno

16
1
3
2

1
3
15
15
5
1

10
6
58
18

15
3
2
9
3
2

3

20
1
1
2

6
10
3
22
12
35
107

32

29

463

4
34
91
247

Tabela V.
Podatki te tabele kažejo na to, v kakšnih postopkih oziroma
zadevah se občani obračajo na pritožbene organe oziroma
o tem v kakšni fazi teh postopkov se odločijo poslati svojo
poročevalec

2
72
5
1
7
11
21
1
3
4
3
15

48

75

67

vlogo oziroma pritožbo. 53,3% vlagateljev se je v letu 1990
odločilo za vlogo oziroma pritožbo izven rednega postopka to
je tedaj, ko predhodno niso še niti poskušali uveljaviti svoje
pravice ali zahteve po redni pravni poti ali pri pristojnem
organu. Ta odstotek je bil v primerjalnih obdobjih naslednji,
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leta 1986 - 51,9%, leta 1987 - 51,5%, leta 1988 - 54% in leta
1989 - 47,6%.
Ta odstotek ponovno nakazuje na dejstvo, da občanu'

ustrezna pravna pomoč v marsikaterem primeru še vedno ni
dosegljiva. Ob opozorilih na to se občani najpogosteje sklicujejo na nedostopnost pravne pomoči, zaradi previsoke tarife
odvetniških storitev.

TABELA VI.

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VI£G GLEDE NA POSLOVANJE
ORGANOV PROTI KATERIM SO NAPERJENA PRITOŽBE
(za leto 1990)
Občin. Repub. Podjetja
organi organi in druge
pravne
osebe,
ki oprav,
gospodar,
dejavnost
Temeljne človekova pravice in svoboščine
Državljanstvo
Potni listi
Civilne zadeve
Davki, takse in prispevki
Privatizacija, reprivatizacija
Razlastitve
Kmatijsko-prostorske operacije
Kazenske zadeve
Odložitev kazni in pogoji odpust y
Pomilostitve
Prekrški
Carine in carinski prekrški
Osebna in družinska pokojnina
Invalid, pok. in uveljav. pravic iz inv. zav.
Zdravstveno varstvo
Social. varstvene ponoči in dr. oblike soc.skrb.
Delovna doba
Nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
Stanovanjski spor
Prostorsko izvedbeni akti
Črne gradnje
lokacijsko in gradbeno dovoljenje
Ostale komunalne zadeve
Varstvo okolja
Delovni spor
Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja
Zaposlitev in uveljav.pravic za čas brezposel.
Razno

5
4
1
6
10
1

3
1
6

Zavodi Sodišča Višja Tožilin org. I. stop. sodi- stvo
na podr.
šča
družb.
dejav.

Organi
za no- Ostali Skupaj
tranje
zadeve

2
72
5
1
7
11
21
1
3
4
3
15
15
8
10
6
58
18

49

16

1
1
2
3
12
2
1

41
2

2
4
1
1
10
15

14
6
34

1
15

10
25

1
10
14
7

141

51

76

52

100

1
3
17

6
10
3
22
12
35
107

34

463

Tabela VI.
V letu 1990 so bile na prvem mestu vloge in pritožbe občanov,
ki se nanašajo na delo upravnih organov. Odstotek teh zadev
glede na celoto je znašal 30,5%. Tej kategoriji vlog sledijo
tiste, v katerih se občani pritožujejo zoper delo pravosodnih
organov - 22,5% in končno vloge, ki se nanašajo na delo
organov v podjetjih 16,5%.
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SLUŽBA ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE

TABELA VII.

TABELARNI PREGLED OBRAVNAVANIH VLOG GLEDE NA ROK REŠITVE
(za leto 1990)
do 2 meseca
ržavljanjske, premoženjsko-pravne
a kazenske zadeve
ocialna varnost
tanovanjske in komunalne zadeve
slovno-pravne zadeve
azno

ibela VII.
ibela prikazuje podatke o trajanju reševanja posamezne
deve od trenutka, ko je pripadla v reševanje, pa do trenutka,
je bila rešena na enega od že prikazanih možnih načinov
šitve. V letu 1990 je znašal čas reševanja vlog in pritožb do
meseca v 81,6% vseh obravnavanih in reševanih zadev, nad
mesecev pa v 2,1% primerov. Iz primerjalnih podatkov za
imerjalno obdobje je mogoče povzeti, da se je ta čas gibal
emoženjsko-pravne zadeve in
>ravno-gospodarske zadeve
cialna varnost
anovanjske zadeve
lovno-pravne zadeve
»dstvo

do 6 mesecev

100
52
83
55
88

27
1
16
12
19

378

75

nad 6 mesecev

Skupaj

130
54
103
69
107
463

10

takole: v letu 1986 - do 2 mesecev - 72,9%, do 6 mesecev
21,7%, nad 6 mesecev - 5,6%; v letu 1987 - do 2 mesecev
- 78%, do 6 mesecev 17,3%, nad 6 mesecev - 4,7%; v letu
1988 - do 2 mesecev 82,9%, do 6 mesecev 14,3%, nad
6 mesecev - 2,8%, in v letu 1989 - do 2 mesecev 80,7%, do
6 mesecev - 16,7% in nad 6 mesecev - 2,6%.
Na koncu je dodan še tabelarni pregled v odstotkih o pripadu
zadev za posamezna klasifikacijska področja vlog in pritožb
v primerjavi s preteklimi leti:

1986

1987

1988

1989

1990

12,2%
10,4%
24,2%
16,9%
15,8%
79,5%

11,9%
8,8%
23,2%
12,1%
20,2%
76,2%

11,9%
9,8%
24,7%
10,6%
20,3%
77,3%

13,0%
11,6%
20,7%
11,7%
20,9%
77,9%

20%
9%
14%
11%
22%
76%

regled pritožbene problematike v občinah na območju Republike Slovenije v letu
1990
skladu s programom dela komisije za vloge in pritožbe
upščine Republike Slovenije ter v cilju pridobiti čim popoljšo sliko o obsegu, naslovnikih in vrsti zadev, načinu in
istopku reševanja vlog in pritožb v naši republiki vsako leto
lužbi komisije pripravimo Pregled pritožbene problematike
občinah na območju Republike Slovenije. Na regijskih
isvetih v mesecih decembru 1990 in januarju 1991 je bilo
predstavniki pritožbenih organov v občinah dogovorjeno,
tudi za leto 1990 zberemo podatke o vlogah in pritožbah, ki
jih občani naslovili na občinske komisije za vloge in prižbe, posamezne funkcionarje v občini oziroma druge
gane, ki se ukvarjajo z navedeno problematiko v tem mantnem obdobju to je od maja 1990 dalje,
datke smo zbrali v sodelovanju s tajniki komisij za vloge in
tožbe v vseh 62 občinah ter posebnih družbenopolitičnih
pnostih Mestu Ljubljana ter Obalni skupnosti. Pri tem je
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upoštevati, da so podatki predvsem o ustnih vlogah, s katerimi se občani obračajo na posamezne funkcionarje, zaradi
nepopolnih evidenc nemalokrat le rezultat ocene, ponekod pa
jih prav zaradi tega niso evidentirali. Glede na to, da so
skupščine občin v novi sestavi začele z delom šele v maju
1990, posamezna njihova delovna telesa pa še kasneje,
podatki za leto 1990 tudi niso primerljivi s poprejšnjimi leti.
Bomo pa v pregledu po posameznih sklopih vprašanj skušali
ugotoviti bistvene razlike napram preteklim letom na kar so
prav gotovo vplivale spremenjene družbene, politične in ekonomske razmere.
Letos smo nekoliko dopolnili oziroma spremenili tudi vprašalnik za zbiranje podatkov, predvsem razvrstitev vlog po vsebini, ki je prav tako prilagojena novim razmeram ter že sprejetim oziroma predlaganim spremembam zakonodaje na posameznih področjih.
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SLUŽBA ZA VLOGE IN PRITOŽBE SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE
TABELARNIPREGLED

i

O VLOGAH IN PRITOŽBAH PO VRSTAH ZADEV IN OBČINAH
(za leto 1990)
\
Temeljne Držav- Potni Civil. Davki
človeko- ljan- listi zadeve takse
in
ve pravi- stvo
pris.
ce in svoboščine

Priva- Razla- Kmetij- Kazen.
tizaci- sti- sko pro-zadeve
ja, re- tve storske
privaoperati zacije
cija

Odloži- Poni- Prekr- Carine
tev kaz-losti- ški in cani in tve
rinski
pogojni
prekrodpust
ški
10

Brežice
Celje
Laško
Mozirje
Sevnica
Slovenske Konjice
Šentjur pri Celju
Šmarje pri Jelšah
Velenje
Krško
Žalec
Ajdovščina
Idrija
Ilirska Bistrica
Izola
Koper
Nova Gorica
Piran
Postojna
Sežana
Tolmin
Cerknica
Črnomelj
Domžale
Grosuplje
Hrastnik
Jesenice
Kamnik
Kočevje
Kranj
Litija
Ljubljana Bežigrad
Ljubljana Center
Ljubljana Moste Polje
Ljubljana Šiška
Ljubljana Vič Rudnik
Logatec
Metlika
Novo mesto
Radovljica
Ribnica
Škofja Loka
Trebnje
Trbovlje
Tržič
Vrbnika
Zagorje ob Savi
Dravograd
Gornja Radgona
Lenart
Lendava
Ljutaner
Maribor
Murska Sobota
Ormož
Ptuj
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Izven republike
92
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1
1
44

20

ij

11

12

13

Osebna
in
družin,
pokoj.
14

Inv.pok.
in uvel.
pravic
iz
inval.
zav.
15

17
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TEViLO VLOG IN PRITOŽB, NASLOVLJENIH NA
BČINSKO KOMISIJO ZA VLOGE IN PRITOŽBE,
REDSEDNIKA OBČINSKE SKUPŠČINE, PREDSEDNIKA
VRŠNEGA SVETA TER OSTALE FUNKCIONARJE
KUPŠČINE OBČINE IN IZVRŠNEGA SVETA
Vloge, naslovljene na občinsko komisijo za vloge in prižbe
ačinske komisije za vloge in pritožbe so prejele v obravnavo
13 vlog. Občani so neposredno na komisijo naslovili 303
sne vloge, v 707 primerih pa so podali ustne vloge. Poleg
Sposrednih vlog so občinske komisije prejele še 103 vloge,
so jim jih odstopili drugi organi, med njimi tudi komisija za
3ge in pritožbe Skupščine Republike Slovenije,
evilo vlog se je upoštevajoč povprečen mesečni pripad
eteklih let (120 vlog) povečalo.
Vloge, naslovljene na predsednika občinske skupščine
i predsednika občinske skupščine so se občani obrnili v 769
imerih. Vložili so 319 pisnih in 450 ustnih vlog.
jotavljamo logičen porast napram povprečju preteklih let
radi zamenjave oblasti.
Vloge, naslovljene na predsednika izvršnega sveta
edsedniki izvršnih svetov skupščin občin so prejeli 596
>g, od tega 209 pisnih in 387 ustnih. Podatek se nekako
;ma s povprečjem preteklih let.
Vloge, naslovljene na ostale funkcionarje
stali funkcionarji so prejeli 768 vlog, od tega 540 pisnih in
8 ustnih, kar je tudi znaten porast napram preteklim letom.
;upno so občinske komisije za vloge in pritožbe ter funkciarji v občini prejeli 3246 vlog. Pisnih vlog je bilo 1474 ali
%, ustnih vlog pa 1772 ali 55%.
i podlagi gornjih podatkov ugotavljamo, da je število vlog
pram preteklim letom poraslo. Povprečen mesečni pripad
bil cca 400 vlog, med tem ko je v preteklem letu bil 290 vlog.
rast je logičen glede na vzpostavitev demokratične oblasti.
:er pa smo tudi že v preteklosti opazili, da se je ob zameivi posameznih funkcij nekoliko povečal pripad vlog,
slovljenih na posamezne funkcionarje.

V občinah Črnomelj, Dravograd, Laško, Lendava, Ruše,
Mozirje, Ormož, Postojna, Ribnica, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Vrhnika ni bilo vlog naslovljenih na komisijo.
Koncentracija vlog in pritožb po občinah
Nad 100 vlog so zabeležili v 9 občinah (14%), to je 2061 vseh
vlog (63,5%).
Ljubljana-Siška
354
Ljutomer
352
Maribor
348
Celje
270
Škofja Loka
184
Nova Gorica
150
Koper
138
Ljubljana-Center
134
Radovljica
122
Do 10 vlog so obravnavali v 31 občinah (48%), to je 109 vlog
oziroma 3,5% vseh vlog.
Brežice
1
Črnomelj
o
Cerknica
1
Domžale
7
Dravograd
2
Idrija
5
Kamnik
10
Kočevje
1
Kranj
2
Krško
2
Laško
6
Lendava
10
Litija
2
Lj. Moste Polje
4
Ljubljana-mesto
6
Maribor-Ruše
Maribor-Pesnica
Metlika
Mozirje
Ormož
Radlje ob Dravi
Ribnica
Sevnica
Slovenj Gradec
Slovenska Bistrica
Slovenske Korljice
Šmarje pri Jelšah
Trebnje
Trbovlje
Vrhnika
Zagorje ob Savi

1
0
10
9
0
3
0
1
5
0
5
8
6
0
0
2

lež vlog in pritožb po naslovnikih je naslednji:
činske komisije
34%
Bdsedniki občinskih skupščin
24%
sdsedniki izvršnih svetov
15%
tali funkcionarji
24%
zgornjih podatkov je razvidno, da so se občani v letu 1990
račali na pritožbeni organ, to je običajno občinsko komisijo
vloge in pritožbe. Občane bi morali preko sredstev javnega
veščanja informirati, da se lahko obračajo na poseben
jan za vloge in pritožbe. Ponekod funkcionarji vloge odstojo komisijam. Številne so vloge, s katerimi se občani obralo na funkcionarje posameznih upravnih organov, kar je
sledica pričakovanja občanov, da bodo ti s svojo avtoriteto
ivali na odločitev v njihovi zadevi oziroma vsaj na pospešipostopka. Največ so občani še vedno neposredno obralo na predstojnike komitejev za urejanje prostora in varstvo
olja.
čine v katerih je znatno več vlog naslovljenih na občinsko
misijo so:
komisija
funkcionarji
ribor-mesto
335
105
Ije
204
66
bljana-Center
132
2
oer
127
8

Razmerje med pisnimi in ustnimi vlogami
Med vlogami, ki so neposredno naslovljene na občinskb
komisijo za vloge in pritožbe je večina ustnih (303:707. Upoštevaje tudi odstopljene pisne vloge (103) je razmerje med
pisnimi in ustnimi vlogami 36% : 64.
Na predsednika skupščine občine in izvršnega sveta se
občani v večini obračajo ustno. Na predsednika skupščine
občine je naslovljenih 59% ustnih in 41% pisnih vlog, na
predsednika izvršnega sveta pa 65% ustnih in 35% pisnih
vlog.

nekaterih občinah je nesorazmerje med številom vlog,
slanih občinski komisiji in številom vlog naslovljenih na
kcionarje v prid funkcionarjem:
komisija funkcionarji
bljana-Šiška
45
309
dovljica
6
116
/a Gorica
26
124
la
8
83
mžale
18
75

Na ostale funkcionarje skupščine občione in izvršnega sveta
pa so naslovili občani več pisnih (70%) kot ustnih vlog (30%).
V seštevku vseh vlog in pritožb naslovljenih na komisijo in
funkcionarje prevladujejo tudi ustne vloge s 55% pisnih pa je
45%.
Nasploh pa je potrebno ugotoviti, da se je napram preteklim
letom pvoečai delež pisnih vlog in sicer tako pri vlogah, ki so
naslovljene na pritožbene organe kakor tudi na funkcionarje
Očitno občani želijo na svojo pisno vlogo dobiti tudi pisni
odgovor.
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V 24 občinah so obravnavali nad 10 do 100 vlog oziroma
ostale 1075 vlog (33%).
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II.
VRSTE ZADEV
Vloge in pritožbe po vsebini razvrščamo v pet glavnih skupin:
državljanske, premoženjsko-pravne in kazenske zadeve; socialna varnsot; stanvoanjske in komunalne zadeve; delovnopravne zadeve in ostalo.
Prikazani podatki vključujejo vloge in pritožbe, obravnavane
v občinskih komisijah. Vsebinsko je obdelanih 686 vlog.
Število in delež posameznih vrst zadev podrobneje prikazujemo v nadaljevanju:
zadeve
število zadev
državljanske, premoženjsko-pravne
in kazenske zadeve
148 (22%)
socialna varnost
50 (7%)
stanovanjske in komunalne zadeve
387 (56%)
delovno-pravne zadeve
56 (8%)
ostalo
45 (7%)
a) državljanske, premoženjsko-pravne in kazenske zadeve
kmetijsko-prostorske operacije
35%
razlastitev
21%
civilne zadeve
13%
temeljne človekove pravice
11%
davki, takse in samoprispevki
10%
ostalo
10%
b) socialna varnost
socialno varstvene pomoči in dr. oblike
socialnega skrbstva
68%
zdravstveno varstvo
12%
invalidska pokojnina in uveljavljanje
pravic in invalidskega zavarovanja
10%
osebna in družinska pokojnina
8%
delovna doba
2%
c) Stanovanjske in komunalne zadeve
nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
30%
ostale komunalne zadeve
19%
stanovanjski spori
13%
črne gradnje
13%
gradbeno in lokacijsko dovoljenje
11%
prostorsko-izvedbeni akti
8%
varstvo okolja
6%
d) delovno-pravne zadeve
delovni spor
40%
zaposlitev
36%
pravice in obveznosti iz delov, razmerja
24%
Pregled zadev, ki so najpogostejše (nad 30 vlog) glede na
klasifikacijsko skupino:
nakup, najem in vzdrževanje stanovanja
115
74
komunalne zadeve-ostale
kmetijsko-prostorske operacije
52
stanovanjski spori
51
49
črne gradnje
4
gradbeno in lokacijsko dovoljenje
3
socialna pomoč in druge oblike
socialnega skrbstva
34
prostorsko izvedbeni akti
32
razlastitve
31
17% vseh vlog zadeva nerešena stanovanjska vprašanja, če
vključimo še področje stanovanjskih sporov pa je 24% vseh
vlog. Številčnost vlog s področja prostorskega urejanja ter
komunalnih zadev pa prav tako kaže na problematičnost tega
področja. Do skoraj istih ugotovitev smo prihajali že nekaj let
nazaj.
III.
POSTOPEK S SPREJETIMI VLOGAMI
V tem poglavju ter v poglavju o načinu reševanja vlog so
zajete le vloge, katerih reševanje je zaključeno.
Odgovorjeno stranki
Občinske komisije za vloge in pritožbe oziroma drugi organi
skupščine so strankam odgovorili v 55% zadev.
Obravnavano neposredno
Podatki se nanašajo na zadeve, ki so bile neposredno obravnavane in rešene na seji komisije oziroma jih je neposredno
rešil strokovni delavec. Del teha zdev naj bi bila tudi zadeve,
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orbavnavane na terenu, kot so ogledi oziroma druga poslovanja na terenu.
Neposredno je bilo obravnavanih 27% vseh vlog in pritožb od
tega 5% na terenu.
Odstopljene pristojnim organom
15% vseh vlog pa so občinske komisije odstopile v obravnavo
drugim pristojnim organom.
Brezpredmetno
Skupno 3% vseh vlog in pritožb so v občinah označili kot
brezpredmente.
Vsi zgoraj navedeni podatki, ki se nanašajo na postopek
z vlogami se v 1-2% razlikujejo od podatkov za nekaj preteklih let.
IV. NAČIN REŠITVE
Upravičeno in pozitivno rešeno
V občinskih komisijah je bilo pozitivno rešenih 46% zadev.
Upravičeno iz objektivnih razlogov nerešeno
Vlog, ki so upravičene, vendar iz objektivnih razlogov niso
bile rešene v letu 1990, je skupno 37%. Tu gre predvsem za
vloge, ki se rešujejo dalj časa (stanovanjske zadeve). Vendar
pa je ta podatek za nekaj odstotkov večji kot v preteklosti.
Neupravičeno
Delež vseh neupravičenih vlog znaša 17%, kar je za cca 10%
manj kot v nekaj preteklih letih.
Podatki kažejo, da je še vedno večina vlog in pritožb upravičenih, zmanjšal pa se je delež neupravičenih vlog.
Tako velik odstotek upravičenih vlog zavezuje vse pristojne,
da je pritožbeni problematiki potrebno posvetiti ustrezno pozornost.
ORGANI IN ORGANIZACIJE, NA KATERE SE NANAŠAJO
VLOGE
Državni in upravni organi ter javne službe
Pritožbe zoper delo državnih in upravnih organov tvorijo
skupaj 53% obravnavanih vlog in pritožb.
Podjetja in druge pravne osebe
Zoper podjetja in druge pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost je biio vloženih 16% vlog in pritožb.
Zavodi in organizacija na področju družbenih dejavnosti
V 9% se vlagatelji pritožujejo zoper poslovanje v organizacijah na področju družbenih dejavnosti.
Sodišča in tožilstva
Pritožbe zoper delo sodišč so izražene v 6% vseh vlog. Pritožbe zoper delo javnega tožilstva pa manj kot 1%.
Ostali organi
Na ostale organe se nanaša 15% vseh vlog in pritožb.
V celoti gledano prevladujejo vloge, ki se nanašajo na poslovanje državnih organov oziroma predvsem upravnih organov.
V preteklih letih pa je bilo večje število pritožb zoper organizacije oziroma odločitve samoupravnih organov v le-teh.
VI.
ROK REŠITVE
Do dva meseca
V najkrajšem roku je bilo rešenih 55% zadev.
Odstotek se ujema z ugotovitvami v preteklih letih.
Do šest mesecev
Reševanje 29% vseh vlog in pritožb je trajalo do šest mesecev.
Odstotek je celo isti kot v preteklem letu.
Nad 6 mesecev
Nad 6 mesecev je trajalo reševanje 16% vlog in pritožb.
poročevalec

VII.
PODPISNIKI OZIROMA VLAGATELJI
En podpisnik
Enega podpisnika ima velika večina vlog in sicer 90%.
Kolektivne vloge
Kolektivnih vlog je 8%.
Anonimne vloge
V skupnem seštevku je 2% anonimnih vlog.
Gornji podatki so identični s povprečjem preteklih let.
VIII.
ČLANI KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE
Število članov občinskih komisij za vloge in pritožbe se giblje
od 3 do 11.
število članov
število občin
3
1
4
1
5
22
6
5
7
23
9
6
11
1
Sestav komisij je delegatski in pluralen. Občinske komisije
večinoma sestavljajo delegati iz vseh treh zborov skupščine.
V petih občinah nimajo ustanovljene komisije za vloge in
pritožbe. To so Ilirska Bistrica (vloge rešuje predsedstvo
skupščine), Pesnica (vloge rešuje komisija za varstvo človekovih pravic), Piran (vloge rešuje predsednik SO), Ruše in Obala.
IX.
ŠTEVILO SEJ KOMISIJE ZA VLOGE IN PRITOŽBE
število sej
število občin
0
18(28%)
1
29 (45%)
2
10(16%)
3
3 (5%)
4
3 (5%)
8
1 (1%)
Med občinskimi komisijami, ki niso v letu 1989 imele nobene
seje so: Črnomelj, Gornja Radgona, Jesenice, Kranj, Pesnica,
Ruše, Maribor, Mozirje, Ormož, Piran, Postojna, Slovenska
Bistrica, Skofja Loka, Trbovlje, Vrhnika in Obala. V petih od
teh občin, kot smo že navedli, nimajo kbmisije. Največ sej so
imeli v občini Koper (8). Število sej je v večini sorazmerno
s številom obravnavanih zadev.
X.
SOCIALNI SESTAV PREDLAGATELJEV VLOG
Socialni sestav predlagateljev vlog naslovljenih na občinske
komisije za vloge in pritožbe je bil v letu 1990 naslednji:
- delavci v gospodarstvu
40%
- delavci v družbenih dejavnostih
9%
- vodilni delavci
1%
- obrtniki
5%
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kmetje
upokojenci
ostali

9%
13%
23%

XI.
NAJBOLJ ZNAČILNA PRITOŽBENA PROBLEMATIKA
V LETU 1990
Večina občin je v svojih poročilih opredelila tudi najbolj
Značilno pritožbeno problematiko v letu 1990.
Tako kot nekaj let poprej so na prvem mestu stanovanjske
zadeve, povezane s socialno problematiko ter vedno večjo
brezposelnostjo, sledijo pa vloge s področja prostorskega in
komunalnega urejanja.
Stanovanjska in socialna problematika je bolj pereča v vseh
večjih mestnih središčih kot so Koper, Celje, Velenje, Ljubljana, Maribor.
V več občinah je še posebej izpostavljena problematika
s področja komunalnih zadev. Čutiti je pretekle napake in
neustrezno delo upravnih organov na tem področju in neučinkovitost inšpekcijskih služb. To problematiko so posebej
izpostavili v občinah Celje, Jesenice, Maribor, Ljubljana VičRudnik, Nova Gorica, Koper, Radovljica in Ravne na Koroškem. V nekaj občinah so to problematiko povezali še z ekološkimi problemi ter saniranjem škode po neurju ter zaščito
pred divjadjo.
Na problematiko v zvezi s kmetijsko-prostorskimi operacijami, melioracijami in komasacijami ter nasploh na kmetijsko
problematiko so opozorilih občinah Ljutomer in Murska
Sobota, Domžale in Žalec.
Vedno več občin je izpostavilo tudi vloge, ki zadevajo
področje razlastitev in vračanja odvzetega premoženja.
XII.
ZAKLJUČEK
Iz zbranih podatkov povzemamo in ugotavljamo naslednje:
1. Pritožbeni organi in nosilci funkcij v občinah so v letu 1990
(tekoči mandat) prejeli 3246 vlog in pritožb.
2. 1113 ali 45% vlog in pritožb so prejele občinske komisije za
vloge in pritožbe, ostalih 2133 vlog (66%) pa so občani naslovili na funkcionarje v občini.
3. Prevladujejo ustne vloge. Pisnih vlog je bilo 45%, ustnih pa
55%. V občinskih pritožbenih organih je pisnih 36%, pri funkcionarjih pa je pisnih vlog 50%, torej enako kot ustnih.
4. Največ vlog je s področja stanovanjskih in komunalnih
zadev (56%).
5. Večina vlog in pritožb (47%) je upravičenih. 38% je upravičenih in iz objektivnih razlogov nerešenih (stanovanjske zadeve).
6. Večina vlog je rešenih v roku dveh mesecev (55%).
7. 8% vseh vlog je kolektivnih, 2% vlog pa anonimnih.
8. Predlagatelji vlog so večinoma delavci v gospodarstvu
(40%), sledijo pa jim upokojenci (13%).
9. Posebni organi oziroma komisije za vloge in pritožbe so
organizirani v 59 občinah, v 5 občinah pa so se odločili, da
bodo to problematiko reševali v okviru predsedstva skupščine
oziroma drugih delovnih teles.
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VPRAŠANJA DELEGATOV
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
O družbenonajemnih in službenih stanovanjih
ALOJZ GRABNER, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
postavil nekaj vprašanj o takoimenovanem stanovanjskem
funkcionarskem skladu.
Izvršni svet mu je odgovoril naslednje:
Družbeno najemna stanovanja so tista stanovanja, ki so upravičencu dodeljena za nedoločen čas s stanovanjsko pravico
in ob plačilu lastne udeležbe.
Komisija za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil
nosilcem družbenih funkcij je od leta 1986 pa do l.maja 1990
dodelila 712 družbeno najemnih stanovanj v skupni površini
5.478,46 m . Povprečna kvadratura stanovanja je 77,12 m2; 37
stanovanj je bilo kupljeno na novo, drugo pa so bile menjave
v obstoječem stanovanjskem skladu ali pa s sodelovanjem
drugih stanovanjskih skladov. Od tega je bilo 63 stanovanj
dodeljenih funkcionarjem Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, upravnih organov, sodišč, Skupščine Republike Slovenije in Predsedstva Republike Slovenije, dve stanovanji sta bili dodeljeni funkcionarjem CK ZKS, dve stanovanji
RK SZDL, tri stanovanja ZSS in 1 Stanovanje funkcionarju
ZSMS. Komisija v tem času ni kupila nobene stanovanjske
hiše, niti ni nikomur v tem obdobju dodelila stanovanjske
pravice do stanovanjske hiše.
Od maja 1990 ni bilo vrnjeno nobeno stanovanje, na katerem
so upravičenci pridobili stanovanjsko pravico, trije imetniki
stanovanjske pravice, ki so jo pridobili v obdobju od leta 1986
do 1990, pa so stanovanje odkupili in ga tudi že odplačali.
Plačilni pogoji so taki, da je treba 50% kupnine plačati takoj
po podpisu pogodbe, 50% pa v enem letu, s tem da se
neplačani del valorizira z indeksom cen na drobno, ki ga
mesečno določa in objavi Zavod Republike Slovenije za statistiko. Od 1. maja 1990 do 1. marca 1991 sta bili dodeljeni (še
po kriterijih stare komisije) 2 stanovanji
s stanovanjsko pra2
vico, skupaj
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206,97
m
.
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103,49 mf
Službena stanovanja so stanovanja, dodeljena funkcionarjem, ki se preselijo iz kraja svojega stalnega prebivališča,
dokler opravljajo njihove funkcije. Stanovanja so večinoma
manjše enote - garsonjere ali enosobna stanovanja, opremljena s pohištvom, štedilnikom, hladilnikom, zavesami in svetili. Za tako stanovanje funkcionar plačuje vse stroške (najemnino, vodo, elektriko, ogrevanje, telefon itd.).
Komisija za dodeljevanje stanovanj in stanovanjskih posojil
funkcionarjem v državnih organih ima trenutno 99 službenih
stanovanj. Pred letom 1986 je bilo takih stanovanj malo, po
letu 1986 pa je bila usmeritev komisije, naj se dodeljujejo
službena stanovanja ter se je zato število teh stanovanj povečalo. Usmeritev po 1. 9. 1990 pa je, da se dodeljujejo v tej
kategoriji samo še službena stanovanja za čas opravljanja
funkcije.
Od leta 1986 do 1. maja 1990 je bilo 115 uporabnikom dodeljeno službeno stanovanje. Do maja 1990 je bilo vrnjenih 48
službenih stanovanj. Večina uporabnikov po prenehanju
funkcije vrne službeno stanovanje. Tako so vsi bivši funkcionarji družbenopolitičnih organizacij vrnili službena stanovanja, razen 6 stanovanj, ki jih še vedno uporabljajo bivši funkcionarji Zveze sindikatov Slovenije. Preostali uporabniki so
funkcionarji v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije
in upravnih organih in jim ni prenehala funkcija.
Od maja 1990 do 1. marca 1991 je bilo na novo dodeljenih 44
službenih stanovanj. Trenutno zaseda službeno stanovanje 56
funkcionarjev Izvršnega sveta Skupščina Republike Slovenije
oziroma upravnih organov, 22 funkcionarjev Skupščine Republike Slovenije in 6 funkcionarjev Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.
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Kako se bo reševal težak gospodarski položaj
v lendavski občini?
SONJA LOKAR, delegatka v Družbenoplitičnem zboru je na
zasedanju skupščine Republike Slovenije dne 27. 3. 1991
postavila delegatsko vprašanje v zvezi z naraščanjem brezposelnosti v Lendavski občini in v zvezi z zahtevami, ki so jih
oblikovali delavci, ter se z njimi obrnili na Izvršni svet
Skupščine občine Lendava, na predsednika Izvršnega
sveta g. Lojzeta Peterleta in na predsednika Skupščine
Republike Slovenije g. Franceta Bučarja.
Da bi olajšali pripravo odgovora na zastavljeno delegatsko
vprašanje posredujemo informacijo o nekaterih aktivnostih
s področja delovanja in izvajanja sprejetih programov Republiškega sekretariata za delo.
Problemi nezaposlenosti postajajo pereči ne le v lendavski
občini temveč v vsej Sloveniji s tem, da so v lendavski občini
še bolj izraziti, saj je stopnja nezaposlenosti med najvišjimi
v Sloveniji.
Vlada preko večih področij delovanja in večih zakonov stimulira razvojne pobude in tako omogoča nastajanje delovnih
mest, ki bodo absorbirala brezposelne in presežne delavce iz
organizacij, ki gredo v stečaj ali se prestrukturirajo. Seveda je
takšno interventno poseganje močno odvisno od realnih
materialnih možnosti, s katerimi bo republika razpolagala
v letošnjem letu. V tej zvezi so pomembni zakon o intervencijah v gospodarstvu, zakon o pospeševanju kmetijske proizvodnje, zakon o demografsko ogroženih območjih ter zakon
o pospeševanju malih in srednjih podjetij in zasebništva, ki je
v proceduri.
V začetku letošnjega leta je bil sprejet tudi zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki omogoča
izvajanje vrste ukrepov na »tržišču dela« ter odpira nove
možnosti, zlati na področju dodatnega pospeševanja zaposlovanja in prilagajanja znanj in sposobnosti nezaposlene in
presežne populacije novim zahtevam, hkrati s tem pa tudi
ohranjanje in spreminjanje njihovih delovnih sposobnosti.
Seveda pa mora poleg teh zakonskih okvirov, ki se nanašajo
na ustvarjanje skupnih možnosti, vsako poodjetje in vsaka
občina najti svoje mesto in svojo vlogo, ker vlada ne more
posegati prav v vsako delovno okolje. Ne glede na to pa
moramo omeniti, da se prav za področje lendavske občine
vključuje v reševanje problemov neposredno tudi Republiški
sekretariat za delo skupaj z Republiškim zavodom za zaposlovanje oziroma njegovo pristojno regionalno enoto. V neposrednem kontaktu z Izvršnim svetom Skupščine občine Lendava in prizadetimi organizacijami je tudi Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo.
Republiški sekretariat za delo je neposredno vključen v reševanje problemov v podjetju Varstroj (marketing in servis
varilne opreme), kjer je proučila možnosti nadaljnega razvoja
posebna ekspertna skupina in je predvideno sodelovanje
republike pri zagotavljanju sredstev kapitalizacije za 220 delavcev.
V obravnavi so tudi trije zahtevki za nova podjetja Gorenje-imo v stečaju (Variš, Purlen in Montaža).
Strokovne službe Republiškega zavoda za zaposlovanje so ob
sodelovanju Enote v Murski Soboti obiskale vsa podjetja
v občini Lendava in seznanile odgovorne delavce z možnimi
oblikami sodelovanja pri razreševanju presežnih delavcev.
Tako so bila za 1271 delavcev tudi odobrena sredstva za
nadomestilo osebnega dohodka v času čakanja na delo za
6 mesecev.
Nekatera podjetja kljub prisotni problematiki svojih zahtevkov
na republiko niso posredovala, ker niso imela na razpolago
perspektivnih programov, čeprav so bila seznanjena z možnostjo pridobitve sredstev - TLO Lendava.
Da bi nezaposlene delavce ponovno aktivirali iščemo razne
oblike izobraževanja oziroma usposabljanja za delo. Tako je
poročevalec

lo vključenih v letu 1990 v usposabljanje 52 delavcev,
letošnjem letu pa do sedaj 30 delavcev (Krvol, PlačnikaTurnišča, TLO-enota Dobrovnik).
kapitalizacijo denarnih nadomestil poskušamo vključiti
slavce v ponovno zaposlitev v lastnih podjetjih, v obrti in
netijstvu.
okviru projekta »CUROS« (center za ustanavljanje različnih
3lik samozaposlovanja) je podpisana pogodba o sodelovau s podjetjem LEND, ki skupaj z Republiškim zavodom za
iposlovanje - Enota Murska Sobota vodi aktivnosti za razvinje podjetniških idej in samozaposlovanja.
.
oudariti moramo, da ne bo mogoče računati v vseh primerih
a pomoč republike, zato je nujno, da se gospodarstvo samo
m hitreje prilagodi novim zahtevam trga in ostrejšim pogom gospodarjenja ter išče izhod iz dosedanjih razmer, tako
pripravo novih proizvodnih programov, z iskanjem dodatnih
vesticijskih in drugih sredstev od skupnih vlaganj s tujimi
artnerji do vključevanja sredstev občanov.
ako bo z »občasnim« prehodom državne meje
Pinci in Prosenjakovcih?
IARIJA POZSONEC, delegatka v Družbenopolitičnem
Soru, je v imenu prebivalcev Pince in Prosenjakovcev vpraala, kaj bo s prehodom državne meje v prihodnje, saj
lenijo, da bi občasni prehod kazalo uvesti za stalno.
V letu 1990 je bilo več pobud prebivalcev občin Lendava in
lurska Sobota za odpiranje novih prehodov za obmejni prolet z Republiko Madžarsko. Med temi sta bila tudi predloga
rebivalcev vasi Pince in Prosenjakovci za organizacijo najrej dneva odprte meje, kar naj bi nato čimpreje preraslo
stalni maloobmejni prehod.
Pobudo za odprtje novih prehodov je v skladu z zakonom
prehajanju čez državno mejo in gibanju v mejnem pasu (Ur.
st SFRJ št. 34/79) podprl Izvršni svet R Slovenije in jo (konec
/gusta 1990 za Martinje, Pince in Kobilje ter v začetku
scembra 1990 za Prosenjakovce) poslal ZIS-u, ki v skladu
omenjenim zakonom določa mejne prehode za obmejni
'omet. Tako je bilo vprašanje odpiranja novih maloobmejnih
-ehodov (Martinje, Pince, Kobilje) obravnavano tudi na dese:m zasedanju Stalne mešane jugoslovansko-madžarske
Dmisije za maloobmejni promet oseb v Budimpešti od 12. do
3. novembra 1990. Komisija je ugotovila, da je potrebno
ričeti s postopkom za odpiranje novih mejnih prehodov,
ato naj jugoslovanska stran po diplomatski poti dostavi
redloge za dosego sporazuma o odprtju novih maloobmejih prehodov do 30. junija 1991. Potrebno dokumentacijo je
trezni sekretariat za notranje zadeve že pripravil in jo posreoval Zveznemu sekretariatu za zunanje zadeve, da jo po
plomatski poti pošlje v Budimpešto. Do pobude za odprtje
rehoda Prosenjakovci je prišlo kasneje, tako da so ta prehod
a zasedanju Komisije v Budimpešti le omenjali ni pa naveden
zapisniku.
Osnovni problem za hitrejše odpiranje novih maloobmejnih
•ehodov ostaja problem financiranja izgradnje objektov na
eji in obnovitev cestnih povezav do meje, kar v celoti breeni proračun občine kjer se objekt nahaja.
Za prehoda Pince in Prosenjakovci pa je potrebno pripraviti
idi še potrebno dokumentacijo, da bi z deli lahko pričeli.
aj preprečuje podpis pogodbe o sovlaganjih
gradnjo avto ceste?
4DREJ VERLIČ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na
sedanju dne 24. 4. 1991 naslovil na g. Marjana Krajnca,
publiškega sekretarja za promet in zveze naslednje vprainje:
osim, da še na današnji seji odgovorite katere so tiste
piiščine in razlogi, ki preprečujejo podpis pisma o nameti s poslovnežem Vaiterjem VVolfom, ki se nanaša na
jradnjo avtoceste Šentilj—Koper.
odsotnosti g. Marjana Krajnca, republiškega sekretarja za
Dmet in zveze, so z Republiškega sekretariata za promet in
sze na zastavljeno vprašanje poslali naslednji odgovor:
/i razgovor z g. Vaiterjem VVolfom, kateremu je prisostvoval
)roče valeč

namestnik sekretarja našega sekretariata je bil v Ljubljani, 26.
3. 1991. Ta razgovor je bil izključno informativne narave. G.
Valterju Wolfu so bile izčrpno predstavljene vse aktivnosti, ki
jih samostojno ali v sodelovanju s tujimi partnerji vodimo
v Republiki Sloveniji pri izgradnji cest. G. Valter Wolf je izrazil
interes, da bi z nami nadaljeval razgovore o koncesiji na
avtocesti, ki poteka od Šentilja do Kopra. Glede na to, da je bil
takrat g. Valter Wolf še v stikih in določenih obveznostih
v Republiki Hrvatski je bilo dogovorjeno, da bo svojo
ponudbo poslal po 31. 3. 1991 v kolikor do takrat z organi na
Hrvatskem ne bo sklenil nobenega dogovora.
Že 25. 3. 1991 pa je g. Valter Wolf poslal sekretarju za tržišče
in splošne gospodarske zadeve g. Maksu Bastlu predlog
pogodbe, s katero naj bi določili zahteve in pogoje, pod
katerimi bi bil pripravljen prevzeti obvezo za financiranje,
upravljanje in vzdrževanje navedene avtoceste. Po sporočilu,
ki ga je poslal 3. 4. 1991 pa je odvetnik g. Valterja Wolfa
v njegovem imenu sporočil, da g. Valter Wolf pričakuje podpis
pisma o nameri najkasneje do 10. 4. 1991. 11. 4. 1991 je
o zadevi razpravljal Izvršni svet in sklenil, da je potrebno z g.
Vaiterjem Wolfom razgovore nadaljevati, istočasno pa v sodelovanju vseh prizadetih sekretariatov razčistiti vsa morebitna
vprašanja.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je ponovno razpravljal o tej ponudbi 18. 4. 1991 in sklepanje o izdaji pisma
o nameri začasno odložil. Povemo naj še, da gre pri tem
velikem poslu kot ga ponuja g. Valter Wolf predvsem za posel,
katerega tudi on pojmuje kot takega in se bo zanj odločil, cit.
če bodo profitne stopnje višje kot drugje, sicer pa ne (DELO
24. 4. 1991).
Zato je umestno, da je Izvršni svet naložil sekretariatom za
promet in zveze, za finance, za pravosodje in upravo, za
varstvo okolja in urejanje prostora ter zakonodajo 30 dnevni
rok za razčiščenje vseh vprašanj in pripravo strokovnih
podlag.
O ustavno pravnih temeljih prenosa družbenega
kapitala med Slovenskimi železarnami in Republiko Slovenijo
VIKTOR ŽAKELJ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je
Izvršnemu svetu naslovil naslednje vprašanje:
»Izvršnemu svetu je znano vprašanje, ki ga je 5. 4. 1991
zastavil Sindikat kovinske in elektroindustrije in se nanaša
na ustavno-pravne temelje prenosa družbenega kapitala
med pogodbenima strankama Slovenske železarne d. o. o.
Ljubljana in Republiko Slovenijo. Glede na to, da gre za
precedenčno dejanje, prosim Izvršni svet, da na zastavljeno
vprašanje odgovori še danes, če je mogoče.«
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo na poslansko vprašanje odgovarja:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 64. seji, 8.
marca 1991 obravnaval predlog operativnega pristopa k lastninski transformaciji in prestrukturiranju železarn, ki ga je
pripravil Sklad Republike Slovenije za razvoj in ga tudi sprejel. Predlagane so bile tri opcije - strateške usmeritve, pri
čemer se je Izvršni svet opredelil za ciljno in dosledno sanacijo, ki je terjala tudi lastninsko transformacijo Le-ta je bila
nujna, da bi se lahko prestrukturiranje slovenskih železarn
obravnavalo kot enovit proizvodni sistem in s tem omogočilo
racionalizacijo in uskladitev proizvodnih programov na posamezdnih lokacijah, ki so se do sedaj v marsičem tudi podvajali. Lastninsko transformacijo je bilo mogoče speljati na
podlagi prostovoljne odločitve posameznega gospodarskega
subjekta znotraj železarn.
Prenos družbenega kapitala med pogodbenima strankama
Slovenske železarne d. o. o. Ljubljana in Republiko Slovenijo
je bil izvršen skladno z določili zakona o podjetjih (Uradni list
SFRJ št. 77/88, 40/89, 46/90, 61/90) in zakona o družbenem
kapitalu (Uradni list SFRJ št. 84/89 in 46/90). Zakon o podjetjih
v 145 b. členu omogoča neodplačni prenos družbenega kapitala na drugo podjetje - torej tudi na Sklad Republike Slovenije za razvoj, ki je javno podjetje. Zakon o družbenem kapitalu pa definira na Sklad prenesena sredstva kot trajno vlogo
Republike Slovenije - torej državno lastnino.
Pri preoblikovanju Slovenskih železarn je bilo zaradi učinkovitejšega dogovarjanja z upniki in oblikovanja določil obvez57

nosti Slovenskih železarn dogovorjeno, da se prenos ne
opravi na Sklad Republike Slovenije za razvoj in preko njega
na Republiko Slovenijo, pač pa se je lastništvo neposredno
preneslo na Republiko Slovenijo.
Poudarjamo, da so bili pred prenosom družbenega kapitala
med pogodbenima strankama pridobljeni tudi vsi potrebni
sklepi organov upravljanja posameznih podjetij znotraj
sistema železarn.
Pripominjamo še, da je bila z informacijo in predlogom operativnega pristopa k lastninski transformaciji in prestrukturiranju železarn seznanjena tudi Skupščina Republike Slovenije,
informacijo in predlog pa je obravnaval 18. marca 1991 tudi
njen Odbor za splošne gospodarske zadeve, ki je predlog
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije tudi podprl.
Kaj je z gradnjo avtomobilske ceste Pesnica-Macelj?
FRANCI PIVEC, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je na
zasedanju 14. 4. 1991 postavil Izvršnemu svetu naslednje
delegatsko vpršanje:
»Neuradno se je iz Republiškega sekretariata za promet in
zveze izvedelo, da je znova odložen podpis koncesijske
pogodbe, ki bi odprla gradnjo avtomobilske ceste Pesnica—Macelj (nadaljevanje Phyrnske ceste). Baje so tudi padle
vse možnosti, da bi stekla dela na potezi Sentilj-Pesnica,
kar doslej ni bilo pod vprašanjem niti ob krčenju proračuna.
S tem se neodgovorno zapravlja realna možnost razrešitve
ene največjih prometnih zagat v Sloveniji. Položaj ljudi ob
sedanji prometnici se bo še poslabšal, še naprej pa zaradi
nezavarovanega cestišča grozi Dravskemu polju ekološka
katastrofa.
Sprašujem, kdo v izvršnem svetu in s kakšnimi razlogi
nastopa proti gradnji omenjene avtomobilske ceste, ki je za
prebivalce severovzhodne Slovenije in za vso republiko
ogromnega pomena.«
Na zastavljeno vprašanje Republiški sekretariat za promet in
zveze daje naslednji odgovor:
1. Projekt avtoceste Šentilj-Zagreb je predmet razgovorov
z nemškimi in avstrijskimi partnerji, med katerimi je do sedaj
izrazil največji interes bavarsko-avstrijski konzorcij za izgradnjo Phyrnske avtoceste, ki ga sestavljajo: Alfred Kunz & Co.,
Munchen, ZRN; Dyckerhoff & Widmann AG, Munchen, ZRN;
Universale AG, Dunaj, Avstrija in STUAG, Dunaj, Avstrija. Za ta
projekt so bili vzpostavljeni stiki tudi s predstavniki avstrijske
vlade in Štajerske deželne vlade ter sklenjene osnovne
postavke študije upravičenosti.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi pooblastila republiške skupščine, da v nadaljevanju pogovorov
s tujimi osebami pripravi podlage za izdajo dovoljenj tujim
osebam, da zgradijo ter doiočen čas vodijo in izkoriščajo
zgrajene avtoceste oziroma njihove posamezne odseke v Sloveniji, skupaj z Izvršnim svetom Sabora Republike Hrvaške
dne 9. 2. 1990 podpisal pismo o nameri.
Pismo o nameri temelji na ponudbi konzorcija za izgradnjo
nadaljevanja phyrnske avtoceste preko Republike Slovenije in
Republike Hrvaške od Šentilja do Zagreba po modelu B. O. T.
posla, z ustanovitvijo podjetja v mešani lastnini s sedežem
v Jugoslaviji, na katerega bi se prenesla koncesija. Osnovni
kapital podjetja v mešani lastnini naj bi znašal 20% celotne
investicijske vrednosti, ki bi se vplačeval glede na potek del,
s tem da bi tuji partnerji vplačali 51% kapitalski delež, domači
partnerji pa 49% delež. S pismom o nameri sta oba izvršna
sveta izrazila pripravljenost za nadaljevanje razgovorov s konzorcijem za sklenitev koncesijske pogodbe, pri čemer je bilo
izrecno dogovorjeno, da kolikor ne pride do medsebojnega
soglasja in sklenitve pogodbe, ne nastanejo nikakršne obveznosti za republiki, niti nima katerakoli od sodelujočih strani
pravico zahtevati nadomestilo kakršnihkoli stroškov, škode
ali izgub.
Delo na projektu avtoceste Šentilj-Zagreb v Sloveniji koordinira Republiški sekretariat za promet in zveze. Delo je organizirano v treh delovnih skupinah: pravni, ekonomski in tehnični, ki jo sestavljajo strokovnjaki s posameznih področij
.Republiškega sekretariata za promet in zveze, republiške
uprave za ceste in podjetja Cestni inženiring. V republiki
Hrvaški delo na projektu koordinira po pooblastilu predsed58

nika vlade Sabora Republike Hrvaške g. Ivo Kovač, delo pa je
prav tako organizirano v pravni, ekonomski in tehnični skupini, ki jo sestavljajo predstavniki hrvaških resornih upravnih
organov za promet in zveze, zakonodajo in finance in javnega
podjetja »Hrvatske ceste, d. d.«.
Pogovori s predstavniki konzorcija so po podpisu pisma
o nameri v tej organizaciji intenzivneje stekli šele v letošnjem
letu in sicer 22. februarja v Ljubljani, 28. februarja in 1. marca
v Zagrebu, 27. in 28. marca prav tako v Zagrebu ter 11. in 12.
aprila v Ljubljani. V vmesnem času so tekli razgovori in delo
v posameznih skupinah.
Konzorcij je 23*. marca predložil svojo ponudbo, ki zajema
zasnovo ustanovitve koncesijske družbe in osnutek koncesijske pogodbe z naslednjimi prilogami: projektne specifikacije,
idejni projekt, področje koncesije in obstoječa avtocesta,
študija upravičenosti (feasibility-study), izračun minimalnega
dobička (minimalna/maksimalna investicijska vrednost), terminski plan, sporazum o stand-by aranžmaju ter prometna
študija.
Na zadnjem sestanku s predstavniki konzorcija v Ljubljani je
bilo dogovorjeno, da naj bi pristojni organi Republike Slovenije in Republike Hrvaške dali odgovor na ponudbo konzorcija do konca tega meseca.
Na osnovi navedenega je mogoče pričakovati, da bo koncesija za gradnjo avtomobilske ceste Šentilj-Maribor-Zagreb
predmet razprave na Skupščini v mesecu maju.
2. Sektor Šentilj-Pesnica, ki je tudi predviden kot sestavni
del koncesijskega projekta Šentilj-Maribor-Zagreb namerava Republika Slovenija zgraditi sama ob udeležbi kredita
Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Prav te dni se g.
Marjan Krajne, republiški sekretar za promet in zveze v Mednarodni banki za obnovo in razvoj dogovarja o podpisu posojilne pogodbe, ki poleg ostalih odsekov vključuje tudi tega.
Gre za skupno posojilo v višini 60 mio USD, katere nameravamo po ureditiv vseh formalnosti doma začeti črpati že letos
poleti. Res je, da za ta in še nekatere druge odseke v proračunu ni na razpolago potrebnih sredstev, vendar smo prepričani, da bo ob rebalansu mogoče najti potrebna sredstva za ta
namen, saj bi bilo škoda zavlačevati s črpanjem tujih sredstev,
ko bodo na razpolago.
O gradnji verige hidroelektrarn na spodnjem toku
reke Save
FRANC PIPAN, delegat v Družbenopolitičnem zboru in dr.
CVETO GRADIŠAR, delegat v Zboru občin, sta postavila
nekaj vprašanj o gradnji verige hidroelektrarn na spodnjem
toku reke Save in dobila naslednje odgovore:
1. Kakšna je energetska strategija vlade in kakšno vlogo
v tej strategiji namenja verigi HE na spodnjem toku reke
Save?
Podlaga za odločanje o strategiji razvoja energetike Slovenije
je v skrajšanem obsegu dana v brošuri Republiškega sekretariata za energetiko Energija za Slovenijo - možnosti razvoja.
Podatki v tej brošuri se opirajo na rezultate študije Analiza
razvojnih možnosti energetike Slovenije 1990-2020, ki jo je
pripravila skupina inštitutov, in katerih delo je usklajeval Elektroinštitut Milan Vidmar. V teh gradivih je prikazanih več
možnih scenarijev razvoja energetike. Ugodnejši so tisti scenariji, ki zathevajo večjo učinkovitost rabe energije. Prikazana
sta tudi dva prednostna scenarija, eden z nadaljevanjem obratovanja NE Krško, drugi z ustavitvijo leta 1995.
2. Ali se bo gradnja 7 HE nadaljevala in kdaj?
Intenzivnost nadaljevanja gradnje verige HE na Savi je
odvisna predvsem od roka odločitve o prenehanju obratovanja jedrske elektrarne Krško. Ne glede na to pa pooblaščeni
predstavniki Smelta in Savskih elektrarn intenzivno nadaljujejo razgovore s tujimi partnerji za finančno udeležbo pri
gradnji verige HE na Savi. Predvidoma bodo ti razgovori
končani v drugi polovici leta 1991.
3. Kdaj in kako bo vlada zagotovila potrebna sredstva za
dokončanje HE Vrhovo ter potrebnih spremljajočih objektov?
V načrtu gradenj Elektrogospodarstva Slovenije je za leto
1991 predvidenih za gradnjo HE Vrhovo 270 mio din iz združene amortizacije. Poleg tega je predvideno tudi najetje posojila v višini 90 mio din. S temi sredstvi se bodo nadaljevala
poročevalec

la na glavnem pogonskem objektu in ureditvena dela na
:u HE.
Kdaj bodo investitorju zagotovljena potrebna sredstva za
kup zemljišč in objektov skladno s sprejetim odlokom
LN za HE Boštanj in s tem omogočen normalen razvoj
em prostoru?
HE Boštanj je izdelan idejni projekt in sprejet lokacijski
črt. Zemljišča in objekti za to HE so se začeli odkupovati že
a 1989. Vendar je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev
i začetka gradnje prestavljen. S tem je bil ustavljen tudi
kup zemljišč in objektov. Odkup bo ponovno stekel v letošim letu.
Ali bo vlada pri končni odločitvi o nadaljnji usodi verige
na Savi upoštevala tudi vidik potrebnega varovanja
jstora pred visokimi vodami, kakršne so prizadele
savje 1. 11. 1990.
lik potrebnega varovanja prostora pred visokimi vodami pri
ični odločitvi o nadaljnji usodi verige HE na Savi bo vlada
Dštevala kot osnovno prioriteto in temeljni vidik varstva
istora.
Republiki Sloveniji so za vsa povodja večjih vodotokov
iripravi načrti vodnogospodarskega urejanja s posebnim
Jdarkom na varstvu okolja in urejanju vodnega režima,
pravljajo se tudi spremembe in dopolnitve dolgoročnega
na Republike Slovenije s ciljem uzakonitve vodnega
ima za celotno območje Slovenije, ki vključuje tudi hidroko in poplavno problematiko.
i dosedanja prizadevanja, izdelane strokovne ocene in
'jektne dokumentacije, ki so bile narejene s ciljem varnega
atovanja predvidenih hidroenergetskih objektov na Savi,
Jo ponovno preverjene in usklajene z na novo oblikovanimi
rili za varstvo vodnega režima.
jektna dokumentacija za gradnjo HE Vrhovo pa temelji na
dhodno izdelanih študijah o širših ekoloških, varnostnih,
roloških in drugih vodnogospodarskih vprašanjih, ki se
iašajo na varovanje prostora ob Savi.
elane so analize vpliva gradnje energetskih in vodnogoidarskih objektov na Savi na režim visokih voda, hidroloi-hidravlične raziskave visokih voda Save do izliva Kolpe
druge hidrotehnične študije, ki so bile podlaga za projektije HE Vrhovo in zagotavljajo zadostno varnost širšega
vnega prostora ob Savi.
eg izdelanih strokovnih ocen o varnosti predvidenih elekn na Savi bodo pristojni upravni organi pri vodenju upravia postopka izdaje z zakonom predpisanih soglasij in
'oljenj z določitvijo pogojev dodatno zahtevali popolno
iost prostora in naselij ob Savi zaradi vpliva zgrajenih
roelektrarn.
Mi bo vlada izpolnila pogoj iz veljavnega lokacijskega
:rta za Vrhovo, da je pogoj za zagon hidroelektrarne za
kakovostni razred čistejša Sava?
izdelavi lokacijskega načrta za gradnjo HE Vrhovo so se
ožila tudi vprašanja o kakovosti reke Save in njenem vplivu
gradnjo in obratovanje hidroelektrarne. Zato je bil z lokakim dovoljenjem za gradnjo HE Vrhovo postavljen pogoj
ekološko varno obratovanje hidroelektrarne izboljšanje
ovosti reke Save iz III. - IV. kakovostnega razreda za
akovostni razred v II. - III. kakovostni razred,
vezi s tem je leta 1986 Izvršni svet Skupščine Republike
venije sprejel program ukrepov za sanacijo kakovosti reke
e ob gradnji hidroelektrarn na Savi v obdobju 1986-1990.
gram je bil izdelan na podlagi predhodno izdelane strone ocene kakovosti reke Save in ocene vpliva emisij posa:nih onesnaževalcev na kakovosti vode Save, ki so pokada je za izboljšanje kakovosti vode Save za en kakotni razred treba predvsem zmanjšati vpliv škodljivih onesevalcev ob Savi, ki z odplakami, ki jih izpuščajo v reko,
>olj zmanjšujejo njeno kakovost. V programu ukrepov je
vključena tudi gradnja sedmih komunalnih čistilnih
rav mest in naselij ob Savi, ki imajo pomemben vpliv na
ansko onesnaževanje reke.
de na izvajanje zastavljenega programa ukrepov ugotavio, da so investitorji sanacijskih programov v industrijskih
jktih prešli v sklepno fazo opravljanja svojih del. Zaradi
drenih gospodarskih razmer in pomanjkanja lastnih sredza predvidene naložbe pa se je podaljšala zaključna faza
iokončanje ključnih objektov v letu 1991 (REK Trbovlje,
Hrastnik, Farma Ihan). Tako bodo v letu 1991 dokončani
ročevalec

objekti, ki so najpomembnejši za dosego v programu zastavljenih ciljev, nekaj investitorjev pa tako zaostaja (EMO Celje,
UTOK Kamnik), da bodo svoj program lahko uresničili šele
v naslednjem srednjeročnem obdobju 1991-1995.
Investitorje komunalnih čistilnih naprav je v obdobju 1989
- 1990 močno prizadela zamrznitev tarif in cen komunalnih
storitev, zato program gradnje komunalnih čistilnih naprav
bistveno zaostaja za načrtom. Svoje programe, ki so za
obdobje 1986-1990 večinoma predvideli gradnjo I. faze čistilnih postopkov, so izpolnili investitorji čistilnih naprav v Domžalah, na Vrhniki, v Velenju - Šoštanju in le deloma v Ljubljani. Gradnja komunalnih čistilnih naprav v Trbovljah in
Laškem močno zaostaja in bo dokončana predvidoma šele do
konca leta 1992.
Z uresničitvijo navedenih industrijskih sanacijskih programov
in gradnjo le nekaterih komunalnih čistilnih naprav do konca
leta 1991 se bo kakovost reke Save izboljšala predvsem glede
emisij trdnih delcev in suspenzij kot tudi različnih kemičnih
substanc, ne bo pa povsem odpravljeno organsko onesnaževanje, kar pomeni, da ne bodo izpolnjeni vsi pogoji za uvrstitev vode reke Save v II. - III. kakovostni razred. Izpolnitev tega
pogoja je realno pričakovati šele v obdobju 1991 -1995, ko bo
program ukrepov v celoti uresničen (predvsem predčiščenje
in gradnja komunalne čistilne naprave v Ljubljani, sanacija
industrije in gradnja komunalne čistilne naprave občine Celje
ter še nekateri drugi objekti in naprave).
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije sta pripravila Republiški sekretariat za energetiko in
Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora.
ZBOR OBČIN
Po katerem zakonu naj se obravnavajo delavci
pokrajinskih odborov SLO, ki jim je prenehalo
delovno razmerje?
AURELIO JURI in DANIEL BOŽIČ, delegata v Zboru občin
sta postavila vprašanje v zvezi z obravnavanjem delavcev
pokrajinskih odborov, ki jim je po zakonu o spremembah in
dopolnitvah zakona o splošni ljudski obrambi in družbeni
samozaščiti (Ur. I. RS, št. 9/90) prenehalo delovno razmerje.
Konkretno vprašanje se glasi, po katerem zakonu je treba
obravnavati omenjene delavce.
Zakon o splošni ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur.
I. SRS, št. 35/82) je v 93. členu določal, da pokrajinske odbore
v miru ustanovijo skupščine občin z območja pokrajine kot
skupen medobčinski organ samoupravljanja. Občine
z območja pokrajine so se o svojih obveznostih za delovanje
pokrajinskega odbora medsebojno dogovorile. V konkretnem
primeru je šlo za občine Piran, Izola, Koper in Sežana.
Na podlagi 97. člena je izvršni svet pokrajinskega odbora
ustanovil strokovno službo v dogovoru z izvršnimi sveti občinskih skupščin z območja pokrajin.
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o splošni
ljudski obrambi in družbeni samozaščiti (Ur. I. RS, št. 9/90) so
bile črtane določbe, ki so urejale delovanje pokrajinskih
odborov v miru. Pokrajinski odbori so bili tudi dejansko ukinjeni 31/12-1991.
Iz navedenega izhaja, da pokrajinski odbori v miru niso imeli
statusa državnega organa, pač pa so bili skupni medobčinski
organi samoupravljanja. Tudi strokovne službe pokrajinskih
odborov, so bile ustanovljene v dogovoru z izvršnimi sveti
občin, tako da bi občine morale po takrat veljavnih predpisih
odločati tudi o njihovi ukinitvi in ustrezni razporeditvi delavcev teh služb.
..
Vprašanja ob reševanju problematike slovenskih
železarn
MATJAŽ PESKAR, delegat v Zboru občin, je Izvršnemu
svetu postavil naslednji delegatski vprašanji:
»Izvršnemu svetu Republike Slovenije ter Sekretariatu za
gospodarstvo in še posebej gospodu Rejcu zastavljam
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naslednji delegatski vprašanji ter prosim za pismeni odgovor v najkrajšem možnem času. Po možnosti še do konca
zasedanja 17. in 18. aprila.
1. Po 15. marcu 1991, ko je bil podpisan dokument o podržavljanju Slovenskih železarn ter oblikovan Upravni odbor
železarn pri republiškem izvršnem svetu, ni več nobenih
informacij o aktivnostih in predvidenih nadaljnjih ukrepih na
področju črne metalurgije. O tem je na zadnji seji razpravljala tudi Skupščina občine Jesenice, potem ko je delegate
o tem problemu opozoril občinski Izvršni svet, ter soglasno
sprejela sklep, da morata Sekretariat za gospodarstvo ter
Upravni odbor Slovenskih železarn takoj podati poročilo
o svojih aktivnostih ter zadolžila tudi delegate v republiški
skupščini, da se poslužimo svojih pristojnosti. Zato prosim
omenjene pristojne, da mi v pismeni obliki podajo poročilo
dosedanjih sej oz. aktivnosti Upravnega odbora.
2. Upravni odbor Slovenskih železarn šteje devet (9) članov.
Po informacijah pa nihče od devetih članov ni s strokovnega
področja metalurgije. Sprašujem Izvršni svet oziroma
Sekretariat za gospodarstvo, če je to res načrtno zapostavljanje stroke pri taki veji gospodarstva, kot je črna metalurgija. Obenem zahtevam od Izvršnega sveta, da z omenjenimi informacijami seznani tudi Izvršni svet občine Jesenice, Skupščino občine Jesenice, Železarno Jesenice ter
Poslanski klub Liberalno-demokratske stranke.«
Republiški sekretariat za industrijo in gradbeništvo na navedeni delegatski vprašanji odgovarja naslednje:
Ad 1)
Po prenosu družbenega kapitala na Republiko Slovenijo dne
15. 3. 1991 je steklo dogovarjanje med člani Izvršnega sveta,
odgovornimi za gospodarska vprašanja, in kandidati, ki jih je
evidentiral Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, za
člane Upravnega odbora Slovenskih železarn d. o. o., Ljubljana, o njihovi pripravljenosti za sodelovanje v Upravnem
odboru Slovenskih železarn in o konceptu sanacije in prestrukturiranja posameznih železarn (Jesenice, Store, Ravne).
Prva seja upravnega odbora Slovenskih železarn je bila 8.
aprila 1991 ob 13.00 uri v sejni sobi Slovenskih železarn,
Ljubljana, Moše Pijadejeva 5. Na seji so sodelovali vsi člani
upravnega odbora, in to: Izidor Rejc, Jožica Puhar, Rudi
Rozman, Ivo Banič, Drago Kolman, Stane Valant, Jože
Menard, Jakob Piskernik in Feri Horvat. Sodelovali pa so tudi
predstavniki poslovodnega odbora Slovenskih železarn in
nekateri drugi predstavniki iz bivšega ožjega vodstva Slovenskih železarn in posameznih železarn. Sejo upravnega odbora
Slovennskih železarn je vodil predsednik Izidor Rejc.
Upravni odbor je na 1. seji obravnaval:
1. Kratko poročilo o lastninski in organizacijski preobrazbi
Slovenskih železarn
2. Statut Slovenskih železarn in poslovnik o delu upravnega
odbora Slovenskih železarn
3. Poslovanje Slovenskih železarn
4. Sanacijo železarn
5. Kadrovske zadeve
6. Razno.
Upravni odbor je na seji obravnaval vse točke dnevnega reda
in sprejel ustrezne sklepe. Za sanacijo Slovenskih železarn (4.
točko) je sprejel naslednje sklepe:
- Upravni odbor Slovenskih železarn ugotavlja, da se izvaja
sklep Izvršnega sveta Republike Slovenije, ki se nanaša na
pogajanja z bankami in drugimi upniki glede konverzije terjatev v trajni kapital ter delni odpis in reprogramiranje terjatev.
- Direktorji posameznih odvisnih podjetij Slovenskih železarn so dolžni do konca meseca aprila 1991 pripraviti celovit
pregled optimalne organizacije z organizacijsko tržnega vidika.
- Čim prej je treba organizirati razgovore s predstavniki
sindikata o problematiki razreševanja presežne delovne sile.
- Programi, ki jih bodo pripravila posamezna podjetja do
konca aprila 1991, in rezultati razgovora z bankami, upniki in
sindikatom, pa bodo osnova za sprejem nadaljnjih odločitev
upravnega odbora v zvezi s sanacijo Slovenskih železarn.
Za vršilca dolžnosti direktorja Slovenskih železarn je bil do
naslednje seje imenovan Andrej Cetinski.
Ad 2)
• Vest, da v upravnem odboru Slovenskih železarn ni nobenega
metalurškega strokovnjaka, je točna. Razlog za to pa ni v tem,
da bi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije podcenjeval
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metalurško stroko, ampak v tem, da so naloge upravnega
odbora po njegovi kapitalski upravljalski funkciji predvsem
finančno-ekonomske narave, ne pa tehnično organizacijske.
Upravni odbor pa se bo pri svojih odločitvah o sanaciji in
prestrukturiranju posameznih železarn opiral med drugim
tudi na metalurško stroko, vendar le na rešitve, ki bodo tudi
ekonomsko ustrezno utemeljene. Gotovo pa bo več metalurških strokovnjakov vključenih v upravne odbore in vodstva
posameznih železarn.
O nadaljevanju izgradnje ljubljanske vzhodne obvoznice
IVAN KUHAR, delegat v Zboru občin, je republiškemu Izršnemu svetu posredoval naslednje vprašanje:
Izgradnja vzhodne obvoznice v tem srednjeročnem obdobju
je za mesto Ljubljana, še zlasti pa občino Ljubljana Moste-Polje prva naloga.
Ob obravnavi Poročila o stanju cest in predloga realizacije
sanacije je Družbenopolitični zbor Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje dne 27/2-1991 naložil delegatu Zbora
občin Skupščine Republike Slovenije, da postavi vprašanje
o zbiranju in namenski porabi cestnega dinarja za gradnjo
prej omenjene obvoznice in prosi za pisni odgovor.
Odgovor Izvršnega sveta je:
V delovnih osnutkih za oblikovanje razvojnega programa cest
v obdobju 1991-1995 je Republiška uprava za ceste predvidela tudi nadaljevanje gradnje ljubljanskega obvoznega cestnega sistema na odseku Tomačevo-Malence. Gradnja tega
odseka je načrtovana kot postopna, tako da bi bila do konca
leta 1995 opravljena približno polovica del.
Financiranje pripravljalnih del za začetek gradnje gornjega
odseka je Republiška uprava za ceste vključila v osnutek
programa del na cestah za leto 1991.
Z zakonom o republiškem proračunu za leto 1991 so bila
zagotovljena bistveno manjša sredstva od prvotno načrtovanih. Zato v tem letu ne bo moč financirati vseh potrebnih
pripravljalnih del za gradnjo vzhodne obvoznice Ljubljane in
bodo ta omejena na pripravo projektne in prostorske dokumentacije.
..
Gradnjo vzhodne obvoznice, po kateri se bosta odvijala
daljinski in lokalni promet, bo moralo sofinancirati tudi mesto
Ljubljana. V odgovoru na razpis, s katerim se je ugotavljala
pripravljenost posameznih slovenskih občin, da zagotovijo
del sredstev za gradnjo obvoznih cest, mesto Ljubljana ni
konkretiziralo svojega vključevanja v sofinanciranje vzhodne
obvoznice. Zato bodo potrebni še nadaljnji dogovori o skupnem reševanju tega vprašanja, ki je, ponovno poudarjamo,
pomembno za tranzitni, ciljno izvozni in lokalni promet. Treba
se bo dogovoriti za že omenjeno etapnost gradnje. Po predlogu pristojnih republiških organov naj bi gradnja potekala iz
smeri Tomačevo oziroma Malene proti razcepu Zadobrova.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za promet in
zveze.
Ali se ne da preprečiti beračenja na ljubljanskih
ulicah?
KAREL FRANKO, delegat v Zboru občin, je postavil naslednje delegatsko vprašanje: »Danes zjutraj sem prvič opazil,
da na pločnikih v Ljubljani otroci in ženske beračijo po
ulicah. Ali to ni možno preprečiti?«
Na postavljeno vprašanje odgovarjamo naslednje:
Beračenje kot prekršek določa Zakon o prekrških zoper javni
red in mir (Ur. I. SRS, št. 16/74 in 42/86). Po 4. točki prvega
odstavka 10. člena navedenega zakona »stori tisti, ki se klati,
potepa ali berači, prekršek, za katerega se kaznuje z zaporom
do dveh mesecev«. V letu 1990 so organi za notranje zadeve
v Republiki Sloveniji dal! pristojnim sodnikom za prekrške 359
predlogov za uvedbo postopka o prekršku zoper 346 kršilcev.
Ne razpolagamo pa s podatki, koliko predlogov je bilo vloženih izključno zaradi beračenja. Poleg »klatežev« se z beračenjem ukvarjajo predvsem otroci in mladoletni Romi iz Slovenije in drugih republik. V zadnjem času berači tudi več tujin
državljanov iz Romunije in drugih vzhodnoevropskih držav
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med katerimi je tudi največ otrok oziroma mladoletnikov.
Otrok in mladoletnikov ne preganjamo zaradi prekrška,
v posameznih primerih pa obveščamo center za socialno
delo.
Glede na navedeno menimo, da beračenja tudi s povečanim
nadzorom delavcev milice na mestih, kjer se najpogosteje
zadržujejo berači, in strožjo kaznovalno politiko ni mogoče
odpraviti. Gre za pojav, ki je pogosto tudi v mestih zahodnoevropskih držav. V zadnjem času se je število oseb, ki se
ukvarjajo z beračenjem, verjetno povečalo tudi zaradi težkih
gospodarskih razmer v Jugoslaviji in vzhodnoevropskih državah.
Za obravnavo v Izvšnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za notranje
zadeve.
Zakaj ni proračunskih sredstev za republiški program otroškega varstva v letu 1990?
LJUBO JAKL, delegat v Zboru občin, je vprašal, zakaj še ni
denarja za refondacije upravičencem republiškega programa otroškega varstva za leto 1990?
Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo
nakazuje občinam mesečne akontacije za izvajanje republiškega programa otroškega varstva (praviloma v dveh delih).
Višina akontacij se določa na podlagi mesečnih poročil
občinskih služb o prejetih refundacijskih zahtevkih za nadomestila OD med porodniškim dopustom in prejetih refundacijskih zahtevkov za družbene pomoči otrokom, ki jim jih izstavljajo podjetja oziroma organizacije.
V novembru 1990 smo iz republiškega proračuna dobili 20
odstotkov manj sredstev, v decembru 1990 pa celo 30 odstotkov manj sredstev, kot so znašali refundacijski zahtevki za
nadomestila OD za porodniški dopust in družbene pomoči
otrokom. Do izpada sredstev je prišlo deloma zaradi hitrejšega oziroma takojšnjega izstavljanja refundacijskih zahtevkov s strani podjetij oziroma organizacij. Zaradi bližajočega
se zaključka poslovnega leta in lastnih likvidnostnih težav so
podjetja ob koncu leta 1990 začela izstavljati refundacijske
zahtevke brez zamud oziroma takoj ob izptačilu OD, kar je
bistveno povečalo potrebno maso sredstev za pokrivanje
republiških programov otroškega varstva konec leta 1990.
Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo je
svoje obveznosti za leto 1990 do občin oziroma podjetij
poravnal v januarju.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo.
Koliko bo stala denacionalizacija in kje bomo
dobili denar zanjo?
KAREL FRANKO, delegat v Zboru občin, je na seji tega
zbora 20. 2. 1991 postavil vprašanje o tem, koliko nas bo
stala denacionalizacija, iz katerih virov bodo dotekala dinarska sredstva in ali bodo črpana tudi iz proračuna.
Na zastavljeno vprašanje Izvršni svet Skupščine Republike
Slovenije odgovarja naslednje:
Z vprašanjem, koliko nas bo stala denacionalizacija, razumemo materialne posledice denacionalizacije oziroma materialne posledice, ki jih bo pozvročil zakon. Te posledice so
stroški dveh vrst, in sicer:
1) denarni stroški za kritje vrednostnih papirjev (delnice in
obveznice Republike Slovenije) in
2) denarni stroški postopkov.
Osnutek zakona o denacionalizaciji predvideva, da bodo
jpravičenci v primeru, ko jim podržavljenega premoženja ne
so možno odškodovati v naravi, v lastninskem deležu ali
nadomestni nepremičnini, dobili odškodnino v vrednostnih
papirjih. Republika Slovenija bo zato v ta namen izdala obveznice, ki se bodo glasile na določene denarne zneske, ali pa bo
upravičence odškodovala v obliki delnic, ki bodo v lasti Republike Slovenije. Pripravljalec zakona ob tem proučuje tudi
možnost, da bi se obveznice uporabljale kot plačilno sredstvo
v nekaterih oblikah privatizacije.
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Kolikšna sredstva bodo potrebna za izpolnitev obveznosti
Republike Slovenije, pripravljalcu zakona ni znano, ker ne
razpolaga s podatki o premoženju, ki je bilo podržavljeno po t.
i. zgodovinskih predpisih, niti mu ni znano, kolikšna je vrednost tistega dela podržavljenega premoženja, ki ga ne bo
mogoče vrniti in bo prav zaradi tega potrebno odškodovanje
z vrednostnimi papirji.
Državni organi ob podržavljanju nepremičnin namreč niso
vodili nikakršnih zbirnih evidenc o vrednosti podržavljenega
premoženja. Zato bo skupni znesek sredstev za odškodovanje
znan šele po končanih postopkih.
Vir za proračunska sredstva za kritje obveznic bodo predvsem
finančna sredstva, pridobljena s privatizacijo podjetij. Osnutek zakona o privatizaciji podjetij namreč v 66. členu določa,
da Sklad upravlja v imenu in na račun Republike Slovenije
sredstva, pridobljena pri privatizaciji podjetij. Likvidna sredstva Sklada, t. j. denar, pridobljen s prodajo podjetij in vrednostnih papirjev, se po zaključnem računu prenese na Republiko Slovenijo, ta pa del likvidnih sredstev nameni med
drugim tudi nadomestila upravičencem v skladu s predpisi
o denacionalizaciji.
Zaradi uresničevanja zakona se bo bistveno povečal obseg
dela državnih organov. Po grobi oceni bo to delo stalo več kot
600 mio din, natančnega izračuna o tem pa ni mogoče podati.
Navedena sredstva bodo bremenila proračune ustreznih družbenopolitičnih skupnosti.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na vprašanje pripravil Republiški sekretariat
za pravosodje in upravo v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za zakonodajo in Republiškim sekretariatom za
finance.
Kje je zakonska osnova za razpolaganje bank
z deviznimi hranilnimi vlogami občanov?
ISABELLA FLEGO, delegatka Zbora občin, je že 24. 1. 1991
postavila vprašanje, zakaj in na osnovi katerih zakonskih
določil si banke v zadnjem času brez pismene obrazložitve
varčevalcem pridržujejo pravico do izplačila njihovih deviznih hranilnih vlog. Izvršni svet daje na navedeno vprašanje
naslednji odgovor:
Zakon o deviznem poslovanju (Ur. I. SFRJ, št. 66/85, 71/86, 3/
88, 59/88 in 82/90) določa, da smejo imeti domače fizične
osebe devize na deviznem računu ali kot devizno hranilno
vlogo. Za devize jamči federacija v skladu s 14. členom navedenega zakona in 76. členom zakona o bankah in drugih
finančnih organizacijah (Ur. I. SFRJ, št. 10/89, 40/89, 87/89 in
18/90). Pogoji in način izpolnjevanja jamstvenih obveznosti so
urejeni s posebnim predpisom - odlok o načinu izpolnjevanja
obveznosti federacije na podlagi jamstva za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih vlogah občanov, civilnih
pravnih oseb in tujih fizičnih oseb (Ur. I. SFRJ, št. 27/90).
Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, je devizni depozit pogodbeno
razmerje med varčevalcem in banko, ki se presoja po zakonu
o obligacijskih razmerjih.
Razpolaganje z devizami na deviznih računih ali z deviznimi
hranilnimi vlogami je opredeljeno v 2. odstavku 71. člena
deviznega zakona, podrobneje pa to področje ureja sklep
o načinu vodenja deviznih računov in deviznih hranilnih vlog
za domače in tuje fizične osebe (Ur. I. SFRJ, št. 6/91). V 8.
točki navedenega sklepa je določeno, da domače fizične
osebe devize, ki jih imajo na deviznih računih pri pooblaščenih bankah, uporabljajo za plačevanje uvoza blaga in storitev
za lastne potrebe in potrebe ožjih družinskih članov. V skladu
z zveznim zakonom, ki ureja zunanjetrgovinsko poslovanje,
za nakup obveznic, ki se glasijo na tujo valuto, za volila
v znanstvene in humanitarne namene v Jugoslaviji ter za
plačevanje življenjskega zavarovanja pri zavarovalnih organizacijah v Jugoslaviji. V skladu z 10. točko istega sklepa pa
domače fizične osebe lahko dvigajo tudi gotovino, čeke ali
kreditna pisma s svojih deviznih računov za potovanja v tujino
v skladu z veljavnimi predpisi, to je z odlokom o prijavljanju
efektivnega tujega denarja, ki ga jugoslovanski državljani
odnašajo iz Jugoslavije pri potovanju v tujino oziroma ki ga
tuje fizične osebe prinašajo ob vstopu v Jugoslavijo (Ur. I.
SFRJ, št. 22/90 in 59/90). Navedeni odlok v 2. točki določa, da
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smejo jugoslovanski državljani odnašati v tujino efektivni tuji
denar, dvignjen z deviznih računov ali hranilnih vlog, v višini
do 1000 DEM ali v ustrezni valuti do tega zneska.
Če banka ne ravna v skladu z navedenimi predpisi, se v odnosih med občanom in banko, s katero je občan sklenil pogodbo
o deviznem varčevanju, uporabljajo določbe zakona o obligacijskih razmerah oziroma lahko občan uveljavlja svoje pravice
v skladu s sklenjeno pogodbo.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na delegatsko vprašanje pripravil Republiški
sekretariat za finance.
O premoženju bivših Družbenopolitičnih organizacij
VITOMIR GROS, delegat v Zboru občin, je v zvezi s premoženjem bivših družbenopolitičnih organizacij postavil naslednji vprašanji:
1. Ali so bile točne navedbe v časopisu Delo z dne 16/
1-1991, da je stranka ZKS-SDP v času pred volitvami pri
občini Ljubljana center zahtevala brezplačni prenos lastninske pravice za poslovne prostore, ki jih je imela v najemu, in
ali so pri tej občini poleg ZKS-SDP zahtevale brezplačni
prenos poslovnih prostorov tudi druge bivše DPO?
2. Koliko premoženja, imajo bivše DPO po občinah v Republiki Sloveniji?
Ad 1.
V zvezi s prvim vprašanjem ugotavljamo, da je smiselno enako
vprašanju, ki ga je postavil delegat Zbora združenega dela
Skupščine Republike Slovenije Andrej Murn dne 30. 7. 1990.
Poročilo o vseh vlogah bivših DPO za brezplačni prenos
poslovnih prostorov v času pred lanskimi volitvmai in o njihovem obravnavanju pri občini Ljubljana Center je Skupščini
Republike Slovenije poslal Sekretariat za občo upravo občine
Ljubljana Center s svojim spisom št. 465-58/90-04/90 z dne 15.
8. 1990. Ker so v navedenem spisu natančni odgovori na prvo
vprašanje delegata Vitomirja Grosa, ta spis prilagamo (Priloga
1).
Ad 2.
Da bi ugotovili, koliko premoženja imajo bivše DPO v Republiki Sloveniji, smo občine s posebno okrožnico z dne 7. 2.
1991 zaprosili za podatke o tem premoženju.
Na okrožnico nam je od 62 občin v Republiki Sloveniji odgovorilo 59 občinskih upravnih organov. Iz njihovih odgovorov
izhaja, da v 36 občinah bivše družbenopolitične organizacije
niso imele nobenega nepremičnega premoženja. Poslovne
prostore za njihovo dejavnost jim je večinoma dajala v najem
občina oziroma samoupravna stanovanjska skupnost.
Iz 23 občin pa so nam sporočili, da so bivše družbenopolitične
organizacije imele nepremično premoženje. Podatki o nepremičnem premoženju bivših družbenopolitičnih organizacij, ki
so nam jih poslali občinski upravni organi, so razvidni iz
priložene razpredelnice (Priloga 2).
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo.
Sekretariat za občo upravo Občine Ljubljana Center pa je že
avgusta lani, ob proučevanju delegatskega vprašanja Andreja
Murna, delegata v Zboru združenega dela, posredoval Skupščini Republike Slovenije podatke, ki izhajajo iz upravnih spisov pri tem upravnem organu:
1. CK ZKS: Beethovnova 2, pritličje
Zarnikova 3, III. nadstropje:
- CK ZKS - Stranka demokratične prenove je dne 21. 2. 1990
vložila pri občini Ljubljana Center (št. upravnega spisa 465-12/
90-04) vlogo za prenos poslovnih prostorov, ki jih ima
v najemu na Beethovnovi ulici št. 2 za dejavnost Marksističnega centra CK ZKS in na Zarnikovi 3 za ČZD Komunist
- TOZD Komunist, enota Ljubljana, (sedaj podjetje v ustanavljanju v okviru CK ZKS - SDP »Evropa danes«)
- S sklepom izvršnega sveta skupščine občine Ljubljana
Center, št. 1941 z dne 27. 2. 1990 je CK ZKS - Stranki
demokratične prenove, brezplačno prenešena pravica uporabe in razpolaganja na poslovnih2 prostorih v pritličju Beethovnove ulice 2 v izmeri 159,27 m .
- Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Center je na 191.
seji, dne 16. 4. 1990, potem, ko se je seznanil s pravnim
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mnenjem Javnega pravobranilstva mesta Ljubljane, da p
sprejemu ustavnih amandmajev in zakona o političnem zdr
ževanju, politične organizacije nimajo več statusa družber
pravne osebe, ki bi v skladu z zakonom o prometu z nepremi
ninami omogočal, da se nanje brezplačno prenašajo nepr
mičnine, odpravil sklep izvršnega sveta z dne 27. 2. 19!
o brezplačnem prenosu pravice uporabe na poslovnih prost
rih na Beethovnovi ulici 2 na CK ZKS - Stranko demokratipi
prenove.
- Iz zapisnika 185. seje izvršnega sveta skupščine občil
Ljubljana Center, z dne 27. 2. 1990 ni razvidno, da bi izvrš
svet sprejel sklep, da se CK ZKS - SDP brezplačno prene:
pravica uporabe in razpolaganja na poslovnih
prostorih i
Zarnikovi
3 (kletna etaža v izmeri 147,75 m2, v pritličju v izrru
2
16,54 m in v III. nadstropju v izmeri 444,38 m ), kot je predi
gal v vlogi z dne 21. 2. 1990.
2 OK ZKS LJUBLJANA CENTER: Prešernova 26, pritličje,
nadstropje in garaža:
- Vloga za brezplačen prenos pravice uporabe poslovne;
prostora na Prešernovi 26 je bila vložena dne 18. 12. 1989 (
upravnega spisa 465-100/89-04)
- S sklepom izvršnega sveta št. 1880 z dne 30. 1. 1990
občina Ljubljana Center brezplačno
prenesla pravico up
rabe na garaži v izmeri
23 m2, poslovnih prostorih v pritlič
2
v izmeri 141,64 m2 in na poslovnih prostorih v I. nadstrop
v izmeri 134,35 m na OK ZKS Ljubljana Center.
- Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Center, je na 11
seji, dne 16. 4. 1990, sklep odpravil.
3. OK ZSMS LJUBLJANA CENTER: Prešernova 26, trn
sarda:
- Vloga za prenos pravice uporabe na poslovnih prosto
v zgradbi na Prešernovi 26, v skupni izmeri 67,60 m2 je b
vložena dne 2. 2. 1990 (št. upravnega spisa 466-5/90-04)
- S sklepom izvršnega sveta skupščine občine Ljublja
Center, št. 1881 z dne 30.1.1990 je bila brezplačno prenese
pravica uporabe na poslovnih
prostorih na podstrešju Preš
nove 26 v izmeri 27,6 m2 na OK ZSMS, ki jih je imela
v najemu.
- Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Center, je na 1'
seji, dne 16. 4. 1990, sklep odpravil.
4. RK SZDL: Komenskega 7 in 11
Komenskega 7
V letu 1961 je bil dograjen Dom družbenih organizacij na d'
pare. št. 130/2, 130/4, 229, 116/3, 132/1, 130/3 k. o. Peter;
predmestje I (sedaj pare. št. 130/4 in 836 k. o. Tabor),
podlagi vloge Uprave zgradb družbenih organizacij Ljublja
Komenskega 7 z dne 11.3. 1965 je Skupščina občine Lji
Ijana Center:
,
- z odločbo št. 464-27/65-23/SJ-PG z dne 15. 11. 1965 d
v uporabo Upravi zgradb družbenih organizacij del nezazi
nega gradbenega zemljišča, ki je nacionaliziran pare. št. 1
3-stavbišče v izmeri 6 m2, vi. št. 1006 k. o. Petersko predmt
I. del
- z odločbo št. 464-27/65-23/SJ-PG z dne 15. 11. 1965 je
Upravo zgradb družbenih organizacij prenesla pravico U:
rabe naslednjih zemljišč: pare. št. 130/4 - vrt v izmeri 1252
vi. št. 1222 k. o. Petersko predmestje I. del, last SLP - v upt
Združenja učiteljev in profesorjev Jugoslavije, Republ
odbor za Slovenijo.
- Z odločbo št. 464-27/65-23/SJ-HM z dne 4. 11. 1965, je
nezazidanega gradbenega zemljišča, pare. št. 130/2 vi. št. •
k. o. Petersko predmestje I. del v izmeri 15 m , odvzel;
posesti prejšnjih lastnikov in dodelila v uporabo Up
zgradb družbenih organizacij, za gradnjo poslovne stavb
KOMENSKEGA 11:
Pri tukajšnjem upravnem organu v tej zadevi ni upravn
spisa. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da
je kot ime
pravice uporabe, pare. št. 135/1
— vrt 948 m2 in 2pare. št.
2
- stavbišče - zgradba 553 m , dvorišče 187 m k.o. Ta
vpisana Uprava zgradb družbenih organizacij, Ljublj
Komenskega 7.
5 KOMUNIST: Zarnikova 3, pritličje
'
ČZP Komunist, TOZD Komunist Ljubljana, je z vlogo dne
1990, zaprosilo za dodelitev najemnih prostorov v Zarnil
3 v trajno last (pritličje, III. nadstropje, klet).
Iz upravnega spisa št. 465-17/90-02 ni razvidno, da bi izv
svet o prenosu sklepal (likvidacija podjetja).
6. Študijsko središče — Resljeva 7
Študijsko središče Ljubljana, Izobraževalno podjetje L
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Ijana d.o.o., Resljeva 7, Ljubljana, je z vlogo z dne 12. 3. 1990
(št. upravnega spisa 465-24/90-04) zaprosilo za brezplačen
prenos lastništva poslovnih prostorov v pritličju zgradbe
Resljeva 7, Ljubljana. Vloga glede na zakon o začasni prepovedi sečnje v gozdovih v družbeni lasti in začasni prepovedi
promeeta z nepremičninami v družbeni lasti ni bila obravnavana.
PODATKI O NEPREMIČNEM PREMOŽENJU
BIVŠIH DPO NA OBMOČJU POSAMEZNIH OBČIN
občina
DPO
vrsta nepremičnine
1. Ajdovščina SZDL
stavba bivše OŠ Gojače, pare.
št. 245, k.o. Gojače
2. Brežice
ZKS
stanovanje v izmeri 83 m2
3. Hrastnik
SZDL
stavba - sedež bivših DPO na
pare. št. 379, vi. št. 382 k.o.
Hrastnik mesto
4. Jesenice
ZKS
1/4 stavbe na pare. št. 205, vi.
št. 1770 k.o. Jesenice
zss
1/4 iste zgradbe
5. Kočevje
OK ZSMS stavba z dvoriščem in zelenico
pare. št. 1286, 1285/1, 1285/2
vi. št. 490 k o. Kočevje
6. Kranj
OS ZSS
4/5 stavbe na pare. št. 287/2
k.o. Kranj
7. Ljubljana
ZSSS
stavba Dalmatinova 4, na pare.
Center
št. 42/2, vi. št. 816, k.o. Ajdovščina
ZKS
stavba Tomšičeva 5, na pare.
štev. 66/2, park pare, št. 140/2,
vi. štev. 53 k.o. Ajdovščina
8. Ljubljana
KK SZDL stavba pare. št. 454/1 in travnik
Šiška
pare. št. 954/4, vi. št. 1225, k.o.
Dravlje
9. Ljutomer
ZSS
stavba, gospodarsko poslopje,
njiva pare. št. 2478, vi. št. 632
k.o. Ljutomer
10. Litija
ZSS
1 poslovni prostor
11. Maribor
SZDL
2 stanovanji
OO ZSS
počitniški dom Seča pri Portorožu, pare. št. 5906/8, 1482/2 in
5907/1 k.o. Piran II.
Stavba na pare. št. 693 in 694
k.o. Koroška vrata
7 stanovanj
MK ZKS
Dom družbenih organizacij
Maribor na pare. št. 948/1, k.o.
Maribor - Grad
9 garažnih boksov
6 stanovanj
12. Novo mesto OS ZSS
1 stanovanje
13. Ptuj
00 ZSS stavba z dvoriščem pare. št.
1669, vi. št. 2076 k.o. Ptuj
14. Radlje ob
ZKS
en poslovni prostor
Dravi
15. Radovljica
00 SZDL stavba na pare. št. 288/12
RS ZSS
Dom sindikatov Šlander
16. Ravne na
ZKS
en poslovni prostor
Koroškem
ZSS
dva poslovna prostora
17. Sevnica
ZKS
eno stanovanje
SZDL
eno stanovanje
18. Slovenske
OK ZKS
stavba bivših DPO na pare. št.
Konjice
166 in vrt pare. št. 441/8, vi. št.
392 k.o. Konjice
,19. Slovenj
ZKS
1 poslovni prostor
Gradec
20. Slov. Bistrica KO SZDL stavba na pare. št. 125, k.o. SP.
Polskava
ZSMS
gospodarsko poslopje in travnik, pare. št. 62/2 in 62
21. Trebnje
00 SZDL stavba na pare. št. 199 vi. št. 62
k.o. Trebnje
22. Trbovlje
SZDL
1 poslovni prostor
ZSS
1 poslovni prostor
ZKS
1 poslovni prostor
ZSMS
1 poslovni prostor
23. Velenje
OK ZKS
1/6 stavbe na pare. št. 2544/3,
vi. št. 700 k.o. Velenje
OS ZSS
1/6 iste stavbe
poročevalec

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
O prodaji »slovenskega tolarja«
IVO DANEU, delegat v Zboru združenega dela,je 19. marca
postavil naslednja vprašanja v zvez i s prodajo zlatnika »Slovenski tolar«:
1. Kateri državni organ je izdal dovoljenje oziroma pooblastilo za izdajo kovanca in kdo je garant (doslej Narodna
banka Slovenije)?
2. Kdo je naročnik posla in kdo je proizvajalec kovanca?
3. Kako je z zakonitostjo distribucije oziroma plačilom
carinskih dajatev?
4. Ali gre razlika v ceni v proračun ali za kaj drugega?
5. Zakaj se pri izboru proizvajalca ni upoštevalo, da imamo
v Sloveniji izjemno uspešnega proizvajalca Zlatarno Celje?
Na postavljena vprašanja dajemo naslednje odgovore:
K1
Zlatnik »Slovenski tolar« nima pravnega značaja priložnostnega kovanca v smislu zakona o priložnostnih kovancih
(Uradni list SFRJ, št. 35/80 in 4/85). Priložnostne kovance po
navedenem zakonu izdaja Narodna banka Jugoslavije in so
nominirani v dinarjih. Zlatnik »Slovenski tolar« ima tako značaj medalje, plakete oziroma značke, za katere pa pri izdaji ni
potrebno nikakršno dovoljenje. Za izdajo navedenega
kovanca torej ni bilo potrebno in tudi ni bilo izdano dovoljenje
in tudi ne garancija kakšnega državnega organa.
K2
Po podatkih Svetovnega slovenskega kongresa - Konference
za Slovenijo je proizvajalec »Slovenskega tolarja« tuja firma
»gold Silber - Raku« iz Kufsteina v Avstriji, naročnik je
avstrijska banka »Volksbank A.G.«, uvoznik pa je naše
podjetje »Eurotrade«, Mednarodno podjetje, Ljubljana, Miklošičeva 38.
K3
Prodajno mrežo za prodajo »Slovenskega tolarja« je organiziral uvoznik po vsej Sloveniji predvsem preko enot Ljubljanske
banke d.d.
Po informacijah Svetovnega slovenskega kongresa - Konference za Slovenijo in Carinarnice iz Ljubljane so bile vse
carinske dajatve za doslej uvoženo količino tolarjev v redu
plačane.
K4
Maloprodajna cena tolarja temelji na proizvajalčevi ceni 1.730
ATS po komadu in na drugih stroških (carina, uvozne dajatve,
trgovska marža, stroški marketinga in podobno). Po informacijah Svetovnega slovenskega kongresa - Konferenca za
Slovenijo je bila sorazmerno visoka prodajalčeva cena določena glede na majhno količino kovanja tolarjev.
Od maloprodajne cene »Slovenskega tolarja« gre za 5% za
potrebe Svetovnega slovenskega kongresa - Konference za
Slovenijo. Druge razlike v ceni ni, zato tudi republiški proračun iz tega naslova nima nikakršnih prilivov.
K5
Po informacijah Svetovnega slovenskega kongresa - konference za Slovenijo so ves čas akcije za izdelavo tolarja tekli
pogovori tudi z Zlatarno Celje. Vendar je bil tuji partner pri
izdelavi projekta hitrejši in ie bila njegova ponudba tudi sprejeta. Z Zlatarno Celje pa tečejo razgovori za izdajo novega
zlatnika, z drugačno vsebino in obliko, ki naj bi bil tudi
posvečen akciji Svetovnega slovenskega kongresa - Konference za Slovenijo.
Na delegatsko vprašanje delegata Iva Daneua je Narodna
banka Slovenije sporočila, da ne more odgovoriti, ker v zvezi
z zlatnikom »tolar« ni uradno sodelovala z nikomer. O vsem
so v Narodni banki izvedeli le iz sredstev javnega obveščanja.
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O gradnji novih vojašnic v Republiki Sloveniji?
ANKA OSTERMAN, delegatka v Zboru združenega dela(je
16. 4. 1991 postavila delegatsko vprašanje Republiškemu
sekretariatu za ljudsko obrambo v zvezi z graditvijo vojašnic
v Republiki Sloveniji. Delegatka vprašuje ali se v Pekrah res
gradi nova vojašnica, koliko vojašnic se še gradi v Republiki
Sloveniji in kakšna dejavnost se bo odvijala v vojašnicah, ki
jih sedaj uporablja Jugoslovanska ljudska armada.
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo na obmpčju Republike Slovenije ne gradi nobene vojašnice.
Dela, ki se izvajajo v centrih za obrambno usposabljanje
v Pekrah pri Mariboru in centru za zaščitno usposabljanje na
Igu pri Ljubljani, se izvajajo z namenom, da se zagotovijo
nujni pogoji za poskusno usposabljanje vojaških obveznikov
v Teritorialni obrambi Republike Slovenije. Ker Republiški
sekretariat za ljudsko obrambo ne razpolaga z ustreznimi
objekti, se je dogovoril z upravljalci obeh centrov za njihovo
začasno uporabo za izvedbo poskusnega vojaškega usposabljanja. Temu so v obeh centrih prilagodili tudi izvajanje rednih
programov (usposabljanje civilne zaščite ipd.). Po izvršnem
poskusnem usposabljanju bosta oba centra nadaljevala
s svojo redno dejavnostjo.
Redno vojaško usposabljanje v Teritorialni obrambi Republike Slovenije bo Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
začel, ko bo Jugoslovanska ljudska armada izpraznila oziroma odstopila ustrezne objekte. Dolgoročna namembnost
vojašnic, ki jih sedaj zaseda Jugoslovanska ljudska armada,
še ni opredeljena. Glede na njihovo število, predvidevamo, da
bo možno za določene namembnosti spremeniti in s tem
prispevati k razreševanju aktualnih prostorskih in drugih
potreb v posameznih območjih.
O zagotavljanju tujega tiska pri nas in o avtorskih
pravicah
JAŠA ZLOBEC, delegat v Zboru združenega dela, je 28.
marca 1991 postavil delegatsko vprašanje v zvezi s plačevanjem uvoza tujega tiska za prodajo na trgu in zagotavljanjem deviz za plačilo avtorskih pravic. Delegat je postavil
naslednja konkretna vprašanja:
- kako se bodo izvršila plačila zapadlih računov za tuji tisk,
- kaj bo vlada storila, da ne bo zmanjkalo tujega tiska
v turistični sezoni in
- kako bo urejeno vprašanje avtorskih pravic glede na
razdružitveno politiko slovenske vlade.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na
postavljena vprašanja naslednje:
Kot je že bilo navedeno v odgovoru na podobno delegatsko
vprašanje skupine delegatov, med njimi tudi Jaše Zlobca, so
težave pri tekočem plačevanju v tujino nastale s prenehanjem
delovanja jugoslovanskega deviznega trga oziroma s prenehanjem intervencijskih prodaj deviz Narodne bank Jugosla-
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vije iz njenih deviznih rezerv. Večina banka v Sloveniji c
sredine decembra ne more tekoče izvrševati vseh nalogov :
plačila v tujino, in sicer za uvoze vseh vrst namembnos
vključno z uvozom tujega tiska. Banke so za normalizaci
tekočega plačevanja sprejele več ukrepov v okvirih svc
poslovne politike, med drugimi tudi vezavo deviznih odliv
na devizne prilive posameznih komitentov, ter od komitent
zahtevale plačevanje preko plačilnih instrumentov z odlo;
nim rokom plačila (akreditivi). To je še posebej zaostr
problem plačil tuje literature in tiska, ki se običajno plačuj'
z nakazili. Kljub temu so slovenske banke v letošnjem letu
1. aprila 1991 za uvoznike tuje literature plačale skupaj za z
mio US.
Tudi preostala še neizvršena plačila v tujino za uvoz tu
literature in tiska bodo po zagotovilih Ljubljanske banke d.
izvršena v tem mesecu, pri čemer po dogovoru z Ljubljansl
banko d.d. uvoznikom ne bo treba takoj izravnavati negativn
stanj evidenčnih deviznih pozicij, ampak se bodo izravna
postopno po dogovoru do konca leta.
Obseg skupne evidenčne devizne pozicije po Odloku o prio
tetnem vrstnem redu plačil v tujino za skupne splošne potrel
v Republiki Sloveniji v pogojih oteženega plačevanja v tujii
(Ur. I. RS, št. 12/91) ni zadosten za pokrivanje vseh nujn
potreb (energetika, zdravstvo, šolstvo, kultura). Zaradi tega s
bodo iz skupne evidenčne devizne pozicije izdajala potrdi
za uvoz tuje literature in tiska le za knjižnice in vzgojn
izobraževalne ter znanstvenoraziskovalne institucije, ž
preostali uvoz oziroma plačilo tuje literature in tujega tiska f
bodo morali uvozniki zagotavljati pravice do plačevan
v okviru lastnih deviznih prilivov ali z nakupom na borzi. F
tem ni nikakršne razlike glede na dinarske stroške uvoza. C
tem pa ne gre enačit teh evidenčnih deviznih prav
s postopki dodeljevanja deviznih pravic na zvezni oziron
republiški ravni pred dvema letoma, saj so bili takrat prenc
in nakupi deviznih pravic prepovedani oziroma teh ni bj
mogoče pridobiti, razen če so jih dodelili pristojni republis
organi.
Sodimo, da je na navedeni tržen način razrešena celoti
problematika uvoza tujega tiska, pri čemer pa bo cena te'
tiska na trgu nekaj dražja, kot bi sicer bila, če bi uporabn
lahko ugodneje kupovali devize na deviznem trgu. Menim
da za sedaj ni razlogov, da bi tujega tiska zmanjkalo v tu
stični sezoni. Pristojni republiški organi bodo izdajali potrd
za plačilo tujega tiska za prodajo na trgu v okviru evidenčn
deviznih pravic za skupne potrebe le, če na borzi ne bi bi
zadostne ponudbe evidenčnih deviznih pravic.
V zvezi s plačevanjem avtorskih pravic po naših informacij,
do sedaj ni prišlo do zastojev in se izpolnjujejo preko Jugosl
vanske avtorske agencije kot konvencijske obveznosti. Ce I
prišlo do težav pri plačevanju, bo potrdila za plačila iz skupr
evidenčnih pravic izdajal Republiški sekretariat za razisk
valno dejavnost in tehnologijo, ki je tudi pristojen za urejar
avtorskih pravic v samostojni in neodvisni Republiki Sloven
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slov
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za medr
rodno sodelovanje.
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DELEGATSKE POBUDE
DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR
ODGOVOR
republiškega sekretariata za varstvo okolja in
urejanje prostora na pobudo Franca Jurija in
Roberta Battellija, delegatov v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z arheološkim najdiščem na
hribu Sermin pri Kopru oziroma da se zlasti
mestnim jedrom na Obali prizna poseben status
Prejeli smo delegatsko pobudo Franca Jurija in Roberta Battellija v zvezi z arheološkim najdiščem na območju gradbišča
Istrabenz Koper na območju hriba Sermin pri Kopru.
Glede na ta, da se navedena delegatska pobuda nanaša na
vprašanje s področja varovanja naravne in kulturne dediščine
(konkretno na arheološke najdbe), ki je v pristojnosti vašega
sekretariata, vam navedeno pobudo odstopamo.
Hkrati pa vam posredujemo naš prispevek k odgovoru, ki se
nanaša na izdajo lokacijskega dovoljenja za gradnjo dodatnih
rezervoarjev instalacije Sermin.
Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora je
v decembru 1987 izdal lokacijsko dovoljenje investitorju
Petrol, DO Istrabenz Koper za gradnjo dodatnih rezervoarjev
in za gradnjo spremljajočih objektov in naprav ob obstoječih
rezervoarskih kapacitetah na Serminu po lokacijski dokumentaciji, ki jo je izdelal Invest biro Koper pod št. 87-113 v oktobru
1987. Izdano lokacijsko dovoljenje velja pod pogoji navedene
lokacijske dokumentacije in pod pogoji, navedenih v soglasjih posameznih organov, organizacij in skupnosti.
Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Piran je od 01. 07. 1987 do 01. 08. 1987 opravil arheološko
sondiranje na pare. št. 5709/1, 5705, 5709 k. o. Koper, Sermin,
pri čemer sonde št. 1-3 niso dale pozitivnih arheoloških
rezultatov z izjemno sonde št. 3, kjer se pod recentnim nasutjem nahaja tanka plast sekundarno prinašene atipične keramike.
Navedeni zavod je na podlagi zaščitnih arheoloških sondiranj
in v skladu z 71. členom zakona o naravni in kulturni dediščini
(U. L. SRS št.: 1/81) 14. 08. 1987 izdal soglasje k razširitvi
rezervoarskih kapacitet na pare. št. 5708, 6020, 5709/1, 5709/2,
5705/1, 5705/2, 5706, 5707, 5708, k. o. Koper, pod naslednjimi
pogoji:
- v času gradbenih in zemeljskih del se bo izvajal arheološki
nadzor,
- izvajalec in investitor morata o dinamiki del stalno obveščati pristojno spomeniško službo,
- v primeru arheoloških najdb, se je treba ravnati po določilih
Zakona o naravni in kulturni dediščini.
Po pregledu gradiva, s katerim razpolagamo na sekretariatu
ocenjujemo, da je bil postopek izdaje lokacijskega dovoljenja
za gradnjo dodatnih rezervoarjev instalacije Sermin voden
v skladu z določbami zakona o urejanju naselij in drugih
posegov v prostor (U. L. SRS št.: 18/84, 37/87 in 26/90).
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobude in vprašanja Francija Pivca, deiegata
v Družbenopolitičnem zboru, Lea Freliha, Karla
Franka, Vitomirja Grosa, Antona Kuzmana,
Franca Ogrisa, Jožeta Protnerja in Miloša Urbančiča, delegatov v Zboru občin in Jožeta Furlana,
delegata v Zboru združenega dela, v zvezi s prometnim davkom
Našteti delegati vseh zborov skupščine Republike Slovenije
so dali več pobud, vprašanj in predlogov, ki se nanašajo na
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obdavčevanje proizvodov s prometnim davkom. Gre predvsem za pobude za znižanje obremenitev s prometnim davkom, kot tudi za pobude, da se od določenih proizvodov
oziroma reprodukcijskega materiala za določene kupce prometni davek ne bi plačeval.
Odgovor Izvršnega sveta je:
V skladu z dodatnim sklepom vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku dne 7/
3-1991 bo Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predložil teze za nov zakon o prometnem davku do konca aprila
1991.
Ob pripravi tez za nov zakon bo ponovno proučena oziroma
se že proučuje tudi ustreznost višine obdavčitve za posamezne proizvode kot tudi upravičenost pobud za posamezne
oprostitve plačil prometnega davka.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za finance.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Marjana Podobnika, delegata v Družbenopolitičnem zboru, Slavka Dragovana, delegata v Zboru občin in Mirka Krajca, delegata
v Zboru združenega dela, v zvezi z nacionalno
pokojnino
Delegati Mirko Kraje, Marjan Podobnik in Slavko Dragovan so
v imenu poslanskega kluba Slovenske kmečke zveze - Ljudske stranke dali naslednjo delegatsko pobudo: Slovenska
kmečka zveza - Ljudska stranka daje republiškemu Izvršnemu svetu pobudo, da naroči pri Inštitutu za delo Pravne
fakultete v Ljubljani študijo o možnostih prehoda s sedanjega
pokojninskega sistema na t. i. sistem »nacionalne pokojnine«.
Predlagamo tudi, naj sočasno republiški izvršni svet imenuje
medresorsko komisijo, ki naj pripravi projekt prehoda na
sistem »nacionalne pokojnine«. V medresorsko komisijo naj
bodo vključeni predstavniki sekretariata za delo, sekretariata
za socialo in zdravstvo, sekretariata za finance, strokovnjaki
SPIZ-a, predstavniki Inštituta za delo Pravne fakulatete v Ljubljani in predstavniki Visoke pravne šole v Mariboru in drugi
strokovnjaki na tem področju.
Do navedene delegatske pobude ima Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije naslednje stališče:
1. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji temelji
na načelu vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev, ki si na
podlagi prispevkov, ki jih plačujejo v času zavarovanja, zagotavljajo pravice v starosti, ob invalidnosti ali smrti. Sedanji
sistem se je razvil iz skupnih osnov socialnega zavarovanja
v srednjeevropskih državah in je po glavnih značinostih ter
temeljnih načelih podoben sistemu v Italiji, Avstriji, Franciji,
Madžarski, Češkoslovaški, Nemčiji, Poljski in večini drugih
evropskih držav. Bistveno značilnosti navedenih sistemov so:
- pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
lahko ob izpolnitvi določenih pogojev pridobijo samo zavarovanci oziroma v posebnih primerih tudi njihovi družinski
člani;
- višina dajatev je odvisna od trajanja zavarovalne dobe
oziroma obdobij, izenačenih z zavarovalno dobo, in od vplačanih prispevkov oziroma osnov, od katerih so bili obračunani prispevki.
Poleg navedenega koncepta pokojninskega in invalidskega
zavarovanja so v svetu tudi sistemi »nacionalne pokojnine«,
zagotovljene vsem državljanom, ki so določeno obdobje
stalno prebivali v državi in so dopolnili določeno starost.
Sistemi »nacionalne pokojnine« so razširjeni zlasti v severnoevropskih državah (Danska, Norveška, Švedska) in v nekaterih
angleško govorečih državah. Nacionalna pokojnina se odmeri
vsem upravičencem v enakem znesku in večinoma zadošča le
za zadovoljevanje najnujnejših življenjskih potreb. Zato v teh
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sistemih obstoji tudi možnost za dodatno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje glede na dopolnjeno zavarovalno
dobo in zaslužke oziroma druge dohodke.
2. V Sloveniji se že daljše obdobje pripravlja nov zakon
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog za
izdajo zakona z osnutkom tega zakona bo predvidoma predložen Skupščini Slovenije ob koncu aprila 1991.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v posebno
komisijo za pripravo tega zakona imenoval predstavnike
resornih upravnih organov in strokovnjake na področju
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Komisija je že
obravnavala pobudo za uvedbo sistema »nacionalne pokojnine« in ugotovila, da temelji na bistveno drugačnih načelih
kot sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Takšna sprememba bi posegla v že pridobljene oziroma pričakovane pravice iz sedanjega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v katerega je vključenih skoraj 900.000
zavarovancev in več kot 400.000 upokojencev. Ce bi sistem
»nacionalne pokojnine« uvedli poleg obstoječega sistema,
tako da ne bi bilo sorazmernega zmanjšanja pravic zavarovancev, pa bi se potrebna sredstva za socialno varnost povečala preko možnosti gospodarstva. Med 213.857 prebivalci
Slovenije, ki so starejši od 65 let, jih 185.924 prejema starostno, invalidsko ali družinsko pokojnino. Če bi preostalim
28.000 osebam mesečno izplačevali minimalen znesek nacionalne pokojnine v višini 2000 din, bi bilo treba letno v ta
namen zagotoviti 672 milijonov din. Zato komisija v delovnem
gradivu osnutka zakona ni predvidela prehoda na sistem
»nacionalne pokojnine.«
3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sodi, da v sedanjih gospodarskih razmerah niso možne bistvene širitve pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato ne
podpira uvedbe pravice do nacionalne pokojnine za vsakega
državljana Slovenije, ki je dopolnil določeno starost in ni
pridobil pravice do pokojnine na podlagi zavarovanja. Glede
na to da je bil institut »nacionalne pokojnine« že proučen,
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne sprejema
pobude za naročilo izdelave elaborata za prehod na sistem
»nacionalne pokojnine«, kar je seveda ni ovira za pripravo
take študije na pobudo drugega naročnika.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za delo.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo na pobudo Aleksandre
Pretnar, delegatke v Družbenopolitičnem zboru,
o ekološkem osveščanju na vseh ravneh vzgoje
in izobraževanja
V zvezi s pobudo delegatke Aleksandre Pretnar o ekološkem
osveščanju na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja dajemo
naslednji odgovor:
Menimo, da nam z ekološkim osveščanjem v vzgojnoizobraževalnem sistemu ni potrebno šele pričeti, saj je ekološka
vzgoja že vključena v vzgojnoizobraževalni proces na vseh
nivojih, od predšolske vzgoje pa do podiplomskega študija:
- V vzgojnem programu za vzgojo in varstvo predšolskih
otrok, ki ga je določil Strokovni svet SRS za vzgojo in izobraževanje leta 1979, se vsebine ekološke vzgoje pojavljajo pod
terminom »seznanjanje otrok in oblikovanje odnosa do okolja«. Vzgojni program je predviden za prenovo in takrat bodo
upoštevane tudi vse sodobne zahteve ekologije.
- Problematika varstva naravnega in človekovega okolja je
bila upoštevana pri oblikovanju prenovljenih učnih programov za osnovno šolo, ki so bili sprejeti v Strokovnem svetu
SRS za vzgojo in izobraževanje leta 1983. Vsebine ekološke
vzgoje so eksplicitno navzoče zlasti pri naravoslovnih predmetih (spoznavanje narave in družbe, spoznavanje narave,
biologija, kemija, fizika, tehnična vzgoja in gospodinjstvo) pa
tudi pri družboslovnih, jezikovnih in estetskih predmetih.
Razen tega je tematika varstva okolja še posebej opredeljena
v programu naravoslovnih dejavnosti in programu delovnih
akcij od 1. do 8. razreda, ki jih izvajajo šole v skladu z možnostmi in potrebami v svojem neposrednem okolju. Tako
organizirajo čistilne in opozorilne akcije, udeležujejo se raz66

nih tekmovanj v zvezi s tematiko varovanja okolja ipd. Zavod
SRS za šolstvo je v sodelovanju z Republiškim komitejem za
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo pripravil poročilo
o ekološki tematiki v programu osnovne šole za mednarodni
seminar, ki je potekal na Bledu leta 1984. Splošna ugotovitev
je bila, da so naši programi posameznih učnih predmetov in
dejavnosti ustrezno naravnani na tematiko ekološke vzgoje in
dejavnosti za neposredno varovanje in skrb za čistočo in
zdravo okolje. Zavod daje poseben poudarek na poglabljanju
ekološke vzgoje ter jo vključuje v različne oblike sodelovanja
s šolami in strokovnega izpopolnjevanja učiteljev. Ob pripravi
novih učnih programov pa bo tematiko elološke vzgoje I
ponovno temeljito ovrednotil in po potrebi na novo opredejil. ]
- V srednjem izobraževanju so temeljna znanja ekologije i
sestavina učnih načrtov biologije, kemije, fizike in geografije,
dopolnjujejo pa jih ostali naravoslovni in delno družboslovni
ter strokovni predmeti. Pri ekologiji kot sestavnem delu biologije obravnavajo učenci raznolikost in zgradbo ekosistemov,
soodvisnost med organizmi ter organizmi in okoljem. Seznanjajo se s prvotno zgradbo ekosistemov, ko človek še ni
spreminjal okolja, in z današnjim stanjem, ko so posamezni
ekosistemi bistveno spremenjeni, degradirani oziroma ogroženi. V fiziki je vzgoja za varstvo okolja vključena predvsem
v poglavje o energiji in varčevanju z energijo ter v poglavju
o jedrski energiji in radioaktivnosti. Pri pouku kemije so cilji
vzgoje in izobraževanja naravnani na to, da razvijajo skrb za
varovanje okolja in poudarjajo pomen uvajanja čistih tehnologij. Pri eksperimentalnem delu se učenci seznanjajo z varnim
shranjevanjem kemikalij ter z delom z odpadnimi snovmi
v šolskem laboratoriju. Pri geografiji kot delno družboslovnem in delno naravoslovnem predmetu se učenci seznanjajo
z učinki človekove dejavnosti v okolju. Pomembno vlogo
opravljajo tudi naravoslovne dejavnosti, namenjene predvsem
samostojnemu terenskemu in eksperimentalnemu delu.
V dvoletnih programih vključuje naravoslovje kot integriran
predmet vsebine biologije, kemije in fizike, v ciljih predmeta
pa so zastopani tudi elementi ekološke vzgoje.
Spremljanje programov srednjega izobraževanja je pokazalo,
da je potrebno temeljno znanje ekologije v tehničnih in
poklicnih šolah poglobiti. V šolskem letu 1990/91 se na treh
šolah (Srednji kovinarski, strojni in metalurški šoli Maribor,
Srednji lesarski šoli v Ljubljani in Srednji šoli elektrotehniške
in kovinsko predelovalne usmeritve Kranj) eksperimentalno
izvaja predmet biologija z ekologijo, izsledki eksperimenta
bodo upoštevani pri nadaljnjem vključevanju ekologije v programe za strokovne in poklicne šole. Da bi razvili višjo ekološko zavest tehnične inteligence, bo potrebno še dodatno
vključevanje ekoloških vsebin predvsem v strokovne predmete v vseh izobraževalnih programih tistih poklicev, katerih
dejavnost ima za posledico obremenjujoče posege v okolje.
Prenova srednješolskih programov ima med drugimi tudi
naslednje cilje: redefiniranje ekološke vzgoje skladno z razvojem področja; razvijanje zavesti, da imata naravoslovje in
tehnologija neposreden, pozitiven ali negativen učinek na
družbo in naravno okolje; razvijanje zavesti, da mora proces
sprejemanja odločitev o kvaliteti življenjskega prostora temeljiti na ekološkem znanju in objektivnem ocenjevanju posledic.
- Ekološka problematika je na višji in visoki stopnji izobraževanja že uvrščena v številne študijske programe (obširnejši
prikaz je v prilogi), s programsko zasnovo pa so predvideni
tudi nekateri samostojni, zlasti specialistični podiplomski programi: specializacija v kmetijstvu za urejanje kmetijskega
prostora, specializacija v kmetijstvu in varstva rastlin, specializacija v gozdarstvu s področja nege krajine in okolja, specializacija v kemiji iz ekološke tehnologije, specializacija v strojništvu za varstvo pri delu, ki vključuje tudi ekologijo v kovinarstvu, strojništvu in metalurgiji, ter magistrski študij mehanike,
ki vključuje tudi študij okolja. Obe univerzi sta podprli številne
pobude, da bi se bilo treba s problemi varstva okolja še bolj
poglobljeno ukvarjati. Tako je znanstveno pedagoški svet
Univerze v Ljubljani sklenil, da je treba natančno proučiti
stanje na področju ekološkega in naravovarstvenega izobra-;
ževanja pri posameznih študijskih programih, dodiplomske!
programe po potrebi še dopolniti z naravovarstvenimi vsebinami, pripraviti predlog za uvedbo interdisciplinarnega podiplomskega študija iz ekologije in varstva okolja ter pospeševati parmanentno podiplomsko izobraževanje s temi vsebi-|
nami. Z nameravano uvedbo podiplomskega interdisciplinarporočevalec

nega študija ekologije in varstva okolja sta bila seznanjena in
sta z njo soglašala tudi Sekretariat za raziskovalno dejavnost
in tehnologijo ter Sekretariat za varstvo okolja in urejanje
prostora. Nekatere članice obeh univerz (npr. Tehniška fakulteta Maribor, Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo) so razmišljale tudi o uvedbi dodiplomskega študija varstva okolja, vendar ta namera zaenkrat ni dobila pozitivne
ocene. Ocenjeno je namreč bilo, da nikogar ne bi smeli
odvezati skrbi za ekološke probleme v okviru posamezne
stroke; zagotoviti je potrebno le večje sodelovanje med njimi.
Vse konkretne pobude za dopolnitev, izboljšavo in posodabljanje osnovnošolskih, srednješolskih in visokošolskih programov, predmetnikov in učbenikov, ki jih bomo prejeli, bomo
posredovali Zavodu Republike Slovenije za šolstvo, Strokovnemu svetu Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje
ter znanstveno pedagoškim svetom visokošolskih organizacij,
v skladu z njihovimi pristojnostmi.
Odgovor smo pripravili v sodelovanju z Zavodom Republike
Slovenije za šolstvo.
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje na pobudo Aleksandre Pretnar, delegatke v Družbenopolitičnem zboru, za pomoč
preganjanim Kurdom
Delegatka Aleksandra Pretnar je pozvala slovensko vlado, naj
nemudoma pošlje oziroma nudi pomoč preganjanemu kurdskemu ljudstvu in tako preseže zaverovanost le v lastne probleme in predlagala, da slovenska podjetja, kljub slabemu
ekonomskemu položaju v Sloveniji, ne sklepajo nobenih
pogodb z iraškim režimom, dokler ga bo vodil Sadam Husein
in dokler bo izvajan genocid nad iraškimi Kurdi.
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje je delegatki v odgovor posredoval tekst, ki ga je 16. aprila letos
posredovalo sredstvo javnega obveščanja za objavo:
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje ocenjuje,
da dobivata Zalivska kriza in vojna v Iraku nove razsežnosti, ki
se kažejo v tragični usodi dela kurdskega naroda, ki živi
v Iraku. Zmago zavezniških sil v zalivski vojni je kurdski narod
v Iraku ocenil kot novo zgodovinsko priložnost za pridobitev
nacionalnih pravic, ki jih je v obliki avtonomije sicer kratkotrajno, že užival leta 1920. Vendar iraške oblasti ponovno, kot
že nekajkrat v novejši zgodovini, z brutalno silo zatirajo nacionalna stremljenja kurdskega naroda in mu grozijo z iztrebljanjem. Gre za usodo naroda brez države, ki živi v štirih državah
in ki je zaradi surovosti sedanjih iraških oblasti izpostavljen
genocidu. V takšnih okoliščinah usoda malega naroda ni več
izključno notranja zadeva dotične države, poseganje mednarodne skupnosti v razreševanje takšnega problema pa
v skladu z demokratičnimi in civilizacijskimi pridobitvami daje
legitimnost vmešavanju v notranje zadeve drugih držav.
V tem trenutku je problem kurdskega naroda predvsem
humanitarne narave, ki terja nujno pomoč in ukrepanje širše
mednarodne skupnosti, da prepreči pokol nad nedolžnim
prebivalstvom in da zagotovi najnujnejšo pomoč v hrani,
zdravilih in obleki.
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje z zaskrbljenostjo spremlja tragiko kurdskih beguncev, ki so bili v boju
za golo preživetje prisiljeni zapustiti svoje domove. Mednarodna skupnost nikakor ne sme ostati neprizadeta ob stiski, ki
jo doživlja milijonska reka beguncev, izpostavljena napadom
iraških oboroženih sil ter lakoti in mrazu, zato Sekretariat
odločno obsoja genocid nad Kurdi in se pridružuje dramatičnim pozivom mednarodne skupnosti za reševanje nastalega
tragičnega položaja.
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje meni, da
mora mednarodna skupnost brez odlašanja zagotoviti učinkovito in zadostno humanitarno pomoč kurdskim beguncem,
istočasno pa poiskati možnost za njihovo varno vrnitev na
domove in za mirno življenje.
Zato je Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje
predlagal Izvršnemu svetu Republike Slovenije, da na svoji
naslednji seji obravnava problem kurdskih beguncev ter
v zvezi s tem:
- izrazi polno razumevanje in simpatije težnjam kurdskega
aoročevalec

naroda za pridobitev njegovih nacionalnih pravic ter se zavzame za rešitev, ki bo kurdskemu narodu s pomočjo mehanizmov mednarodne zaščite pod okriljem OZN dolgoročno zagotovila obstoj in razvoj;
- podpre resolucijo OZN, ki internacionalizira problem kurdskih beguncev in jo razume kot izraz načelne podpore narodu
brez države;
- sprejme stališče, da naj mednarodna skupnost pri zaščiti
kurdskega naroda ukrepa še odločneje;
- pozove OZN in njene članice, da sprejme takšna pooblastila za ukrepanje v Iraku, ki bodo zagotovila kurdskemu
narodu zaščito njegovih temeljnih nacionalnih pravic;
- se preko mednarodnega Rdečega križa in drugih dogovorjenih oblik nuđenja pomoči vključi v humanitarno pomoč
kurdskim beguncem.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Rudija Šelige, delegata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z deviznimi limiti
poslovnih bank
Delegat Rudi Šeligo je na nadaljevanju 16. seje Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije dne 29. 3. 1991
dal pobudo, da Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije da
določena navodila oz. priporočila poslovnim bankam, da bi te
uredile devizne limite za občane na drugačen način, ki ne bo
spominjal na Romunijo in na vse tisto, kar lahko temu sledi.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da je
pobuda g. Rudija Šelige po svoji vsebini enaka delegatski
pobudi ge. Isabelle Flego, delegatke v Zboru občin, z dne 24.
1. 1991, saj se obe nanašata na vprašanje omejevanja izplačevanja deviznih hranilnih vlog oz. deviz z deviznih računov
občanov. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da
je stališče do delegatske pobude delegatke Isabelle Flego, ki
ga je oblikoval že v februarju letos in je bilo takrat poslano
Skupščini Repubjike Slovenije, hkrati tudi stališče do pobude
delegata Rudija Šelige (stališče je priloženo).
Iz navedenega stališča izhaja, da je vsa ureditev na deviznem
področju, vključno z deviznim poslovanjem z občani, v pristojnosti zvezne zakonodaje. Republika Slovenija oz. Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije bo ta vprašanja urejal ob
vzpostavitvi lastnega denarnega in deviznega sistema.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za finance in Republiškim sekretariatom za zakonodajo.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine republike Slovenije do
pobude dr. Ludvika Toplaka, delegata oz.predsednika Družbenopolitičnega zbora, v zvezi
z dopolnilnim delom in registracijo
V razpravi o predlogu zakona o zasebnem delu je v Družbenopolitičnem zboru bila bogata razprava, ki je odprla številna
vprašanja pravnosistemskega, ekonomskega in socialno-političnega značaja. Zato delegat predlaga Izvršnemu svetu, da ta
vprašanja prouči ter jih uvrsti v ustrezne zakone s področja
delovnih razmerij, lastnine, v organizacijske zakone, v registrske in davčne predpise itd.
Skupščina Republike Slovenije na skupni seji zborov ni sprejela zakona o zasebnem delu, ki ga je predlagal delegat Janez
Kopač in delegati Liberalno demokratske stranke. Zakon
o zasebnem delu naj bi bil po svoji vsebini le splošni zakon, ki
bi določal splošne pogoje za pridobitev statusa vseh fizičnih
oseb oziroma zasebnikov, ki opravljajo dejavnost ter način
njihove registracije. Zakoni s posameznih področij dejavnosti
pa bi določali pogoje ter posebnosti zaradi splošnih pogojev
zakona o zasebnem delu. Ker je zakon o zasebnem delu
posegal vsaj v prvih obdobjih obravnave v Skupščini Republike Slovenije v vsebino drugih področij, ki pa se ne dajo
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strpati na skupni imenovalec, je bil tarča številnih kritik, tudi
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. V končni fazi
njegove obravnave pa je zakon o zasebnem delu res skoraj
v celoti postal zgolj splošni registracijski zakon in ni posegal
v vsebino dejavnosti, ki jih pokrivajo posamezni področni
zakoni. Sporno je ostalo zgolj še popoldansko opravljanje
dejavnosti, zaradi katerega je bil zakon sprejet v neenotnem
besedilu in posledica tega je bila, da zakon o zasebnem delu
ni bil sprejet.
Na podlagi navedenega in ker se je treba odločiti o bodoči
sistemski ureditvi zasebnega dela v Republiki Sloveniji, je
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije razpravljal o tej
problematiki. Ugotovljeno je bilo, da so že sprožene številne
dejavnosti po posameznih resornih področjih za oblikovanje
posebne zakonodaje glede na uveljavitev splošnega zakona.
Tako bodo številni zakoni, kot so npr.zakon o vzgoji in izobraževanju, zakon o blagovnem prometu, zakon o prometu in
zvezah, zakon o turizmu in gostinstvu, obrtni zakon in še
nekateri drugi, vsebovali le določbe, značilne za opravljanje
njihove dejavnosti. Vse druge zadeve, ki so lahko skupne, pa
naj bi določal splošni zakon.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji seji dne
13/3-1991 sprejel sklep, da bo predlagal Skupščini Republike
Slovenije v sprejem splošni registracijski zakon, ki bo določal
splošne pogoje za pridobitev statusa ter način registracije
vseh zasebnikov, ki opravljajo dejavnost.
Republiški sekretariat za drobno gospodarstvo pripravlja
predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o registraciji
dejavnosti zasebnikov, ki bo predložen Skupščini Republike
Slovenije po programu dela v mesecu maju.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za drobno
gospodarstvo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Franca Jurija, delegata v Družbenopolitičnem zboru, Jožeta Kramerja, delegata
v Zboru občin in Jaše Zlobca, delegata v Zboru
združenega dela, v zvezi z moratorijem na vpoklic nabornikov
V pobudi, ki so jo dali Franco Juri, Jaša Zlobec in Jože Kramer
so na sejah zborov Skupščine Republike Slovenije dne 27. 3.
1991, delegati ugotavljajo, da je Skupščina Republike Slovenije sprejela ustavni zakon, s katerim ureja moratorij za služenje vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski armadi, priznava
ugovor vesti vojaški dolžnosti in civilno služenje vojaškega
roka. Zaradi kasnitve izvedbenega predpisa prihaja do nejasnosti pri uveljavljanju pravice do ugovora vesti vojaške dolžnosti, kar naj bi dokazovalo opozorilo Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo Gibanju za kulturo miru in nenasilja.
Delegati zahtevajo, naj se ustavna pravica do ugovora vesti
vojaški dolžnosti začne takoj uresničevati z moratorijem za
vpoklic nabornikov, ki bi takšen ugovor uveljavljali iz kakršnega koli razloga, v vse oblike vojaške obveznosti v Republiki
Sloveniji.
Z ustavnim zakonom za izvedbo amandmajev XCVI in XCVII
k ustavi Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 35/90 in 10/91) je
v drugem odstavku 7. člena določena pravica do ugovora
vesti vojaški dolžnosti ter da se na podlagi te pravice lahko
služenje vojaškega roka nadomesti s služenjem v civilnih
službah. Način izvajanja te pravice določa zakon.
Ugovor vesti vojaški dolžnosti bo urejen z zakonom o vojaški
dolžnosti, ki je v postopku obravnave predloga v Skupščini
Republike Slovenije. Po predlogu zakona se lahko ugovor
vesti uveljavlja ob pozivu nabornikov na nabor s predložitvijo
ustrezne prošnje. V skladu s predpisi se bo nabor v Republiki
Sloveniji v letu 1991 začel izvajati po 1. 5. 1991 (odredba
Republiškega sekretariata za ljudsko- obrambo št. 824/18
z dne 14/3-1991).
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo v obdobju od uveljavitve moratorija za napotitve nabornikov v Jugoslovansko
ljudsko armado (ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah
ustavnega zakona za izvedbo amandmajev XCVI in XCVI|
' k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske obrambe, ki
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ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije 7. 3. 1991)
izvajal nikakršnih napotitev na služenje vojaškega rok
V marcu so odšli na služenje vojaškega roka v Jugoslovansl
ljudsko armado le tisti naborniki, ki so to posebej zahteve
To pa omogoča tudi ustavni zakon. Republiški sekretariat
ljudsko obrambo ni izvajal niti drugih aktivnosti, ki bi lah
omejile pravice, ki jih bodo imeli državljani v zvezi s pravi
do ugovora vesti vojaški dolžnosti po novem zakonu o vdja
dolžnosti. Dejstvo pa je, da je Republiki sekretariat za Ijuds
obrambo z dopisom 821/18 z dne 14/3-1991 poslal obves'
Gibanju za kulturo miru in nenasilja, s katerim je opozt!
omenjeno organizacijo na primere, ko se naborniki sklicuje
na gibanje in izjavljajo, da se odpovedujejo vojaškim otive
nostim. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo je Gibar
za kulturo miru in nenasilja seznanil, da tako ravnanje držs
Ijanov nima pravne osnove v obstoječih predpisih. Pravico i
ugovora vesti vojaški dolžnosti bodo državljani lahko uvelj?
Ijali skladno s predpisi, ki bodo to pravico urejali.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sodi, da ni not
nih razlogov, da bi se uveljavljal nek poseben moratorij
vpoklic državljanov, ki bodo ob letošnjem naboru uveljavlj
pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slov
nije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za ljuds
obrambo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta skupščine Republike Sloven
pobude Alojza Grabnerja, delegata v Družben
političnem zboru, Ludvika Kotnika, delegf
v Zboru občin in Ivana Dretnika, delegć
v Zboru združenega dela, za preprečitev gosp
darskega in družbenega zloma Republike S!
venije
Na pobudo, ki so jo delegati Skupščine Republike Slovel
Alojz Grabner, Ludvik Kotnik in Ivan Dretnik naslovili
Predsedstvo Republike Slovenije, Skupščino Republike J
venije in Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, c
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije naslednji
govor:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je Skupš
Republike Slovenije predložil svoja programska izhodi
v letu 1990, ki jih je Skupščina sprejela, v marcu 1991
ekonomsko in razvojno politiko za leto 1991. Ob obravnavi
dveh dokumentov je Skupščina Republike Slovenije sprej
sklepe, s katerimi je naložila Izvršnemu svetu Skupšč
Republike Slovenije, da izpolni naloge iz teh dokument
Izvršni svet Skupščine Slovenije je Skupščini Republike S
venije v obliki odgovorov na vprašanja in pobude poslam
že večkrat poročal o stanju v Sloveniji in tudi ukrepih
preprečevanje gospodarskega in družbenega zloma.
Vlada je najavila, da bo temeljna značilnost gospodar:
politike prilagodljivost, saj je očitno, da bo slovenska gos
darska politika delovala v povsem negotovih okoliščinah,
bo imela le majhen vpliv na pretežen del dogajanj in da se
morala nenehno prilagajati političnim odločitvam.
Izvršni svet Skupščine Slovenije meni, da se bo gospodar
kriza v letu 1991 nadaljevala in poglobila in da bo teme!
naloga Izvršnega sveta ostala iskanje sprotnih rešitev
odgovore na zunanja dogajanja. Gospodarsko delova
vlade bo torej sestavljala vrsta pragmatičnih ukrepov ob v
prej neznanih dogajanjih, s kakršnimi smo imeli opraviti v f
teklih mesecih, kot npr.: propad Elana, stečaj KHB, n
strežna zvezna tečajna politika, izguba 68 milijonov dola:
zapadlih terjatev do Iraka, srbska uvedba trgovinske v o
neustavljivo dvigovanje hranilnih in deviznih vlog obča
itd.
Z gospodarsko politiko bo vlada poskušala ublažiti:
1) neizbežne neposredne in posredne gospodarske in si
alne učinke razpadanja socialističnega gospodarstva, k;
rega del je tudi slovensko gospodarstvo in
2) zmanjšati negativne in povečati pozitivne gospodar
učinke osamosvajanja.
Zaradi razmer v gospodarstvu pa je dolžnost vlade, da vz
stavi razmere gospodarjenja za gospodarske subjekte, ne
poročevai

da namesto njih vodi podjetniško politiko. Vendar skuša
s svojimi ukrepi preprečevati posledice zloma nekaterih zunanjih in jugoslovanskih trgov, preprečevati verižne stečaje in
gospodarski zlom.
Kot je razvidno iz obeh dokumentov, vodi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije politiko zmanjševanja javne porabe,
socialni program in proces osamosvajanja Slovenije V tem
procesu skuša vlada ustvariti pogoje za priliv tujega kapitala,
I sanacijo bank in spodbujanja podjetništva. Prav tako je že
predvidela kot nujne ukrepe obvezen pobot terjatev in obveznosti, uvedla devizni trg, ki naj spodbuja izvoznike, ter ustanovila sklada za intervencije v gospodarstvu.
O višini sredstev za vojsko in policijo ter nujnih razmerjih do
drugih postavk proračuna je ob proračunski razpravi odločila
Skupščina Republike Slovenije na zasedanju 27. - 29. marca
1991.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na pobudo pripravil Republiški sekretariat za
družbeno planiranje.
ZBOR OBČIN
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo na
pobudo Jožeta Kramerja, delegata v Zboru
občin, v zvezi z ugovorom vesti in civilno
družbo(+)
Jože Kramer, delegat v Zboru občin je 27. 3.1991 dal delegatsko pobudo, v kateri ugotavlja, da je Skupščina Republike
Slovenije sprejela ustavni zakon s katerim ureja moratorij za
služenje vojaškega roka v Jugoslovanski ljudski armadi, priznava ugovor vesti vojaški dolžnosti in civilno služenje vojaškega roka. Zaradi kasnitve izvedbenega predpisa prihaja do
nejasnosti pri uveljavljanju pravice do ugovora vesti vojaške
dolžnosti, kar naj bi dokazovalo opozorilo Republiškega
sekretariata za ljudsko obrambo Gibanju za kulturo miru in
nenasilja. Delegat zahteva, da se ustavno pravico do ugovora
vesti vojaški dolžnosti začne takoj uresničevati z moratorijem
za vpoklic nabornikov, ki bi takšen ugovor uveljavljali iz kakršnega koli razloga, v vse oblike vojaške obveznosti v Republiki Sloveniji.
Z ustavnim zakonom za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI
in XCVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske
armade (Ur. list RS št. 35/90 in 10/91), je v drugem odstavku 7.
člena določena pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti ter,
da se na podlagi te pravice lahko služenje vojaškega roka
nadomesti s služenjem v civilnih službah. Način izvajanja te
pravice določa zakon.
Ugovor vesti vojaški dolžnosti bo urejen z zakonom o vojaški
dolžnosti, ki je v postopku obravnave predloga v Skupščini
Republike Slovenije. Po predlogu zakona se lahko ugovor
vesti uveljavlja ob pozivu nabornikov na nabor s predložitvijo
ustrezne prošnje. V skladu s predpisi bo nabor v Republiki
Sloveniji v letu 1991 začel izvajati po 1. 5. 1991 (odredba
Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo št. 824/18 dne
14/3-91).
Republiški sekretariat za ljudsko obrambo v obdobju od uveljavitve moratorija za napotitve nabornikov v Jugoslovansko
ljudsko armado (ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah
ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in
XCVII k ustavi Republike Slovenije na področju ljudske
armade, ki ga je sprejela Skupščina Republike Slovenije 7. 3.
1991) ni izvajal nikakršnih napotitev na služenje vojaškega
roka. V marcu so odšli na služenje vojaškega roka v Jugoslovansko ljudsko armado le tisti naborniki, ki so to posebej
zahtevali. To pa omogoča tudi ustavni zakon. Republiški
sekretariat za ljudsko obrambo ni izvajal niti drugih aktivnosti,
ki bi lahko omejile pravice, ki jih bodo imeli državljani v zvezi
s pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti po novem zakonu
o vojaški dolžnosti. Dejstvo pa je, da je Republiški sekretariat
za ljudsko obrambo z dopisom 821/18 z dne 14. 3. 1991 poslal
obvestilo Gibanju za kulturo miru in nenasilja s katerim je
opozoril omenjeno organizacijo na primere, ko se naborniki
sklicujejo na gibanje in izjavljajo, da se odpovedujejo vojaporočevalec

škim obveznostim. Republiški sekretariat za ljudsko obrambo
je Gibanje za kulturo miru in nenasilja seznanil, da tako
ravnanje državljanov ninia pravne osnove V obstoječih predpisih. Pravico do ugovora vesti vojaški dolžnosti bodo državljani lahko uveljavljali skladno s predpisi, ki bodo to pravico
urejali.
Glede na navedeno Republiški sekretariat za ljudsko
obrambo ocenjuje, da ni nobenih razlogov, da bi se uveljavljal
nek poseben moratorij za vpoklic državljanov, ki bodo na
letošnjem naboru uveljavljali pravico do ugovora vesti vojaški
dolžnosti.
OPOMBA: Odgovor je enak odgovoru, ki ga je Izvršni svet
posredoval Franku Juriju, delegatu v Družbenopolitičnem
zboru, na enako delegatsko pobudo.
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Vladimira Slejka, delegata v Zboru
občin, v zvezi z načinom zbiranja sredstev PTT
organizacij
V svoji pobudi delegat Vladimir Slejko predlaga, naj se ugotovi zakonitost načina zbiranja sredstev PTT podjetij glede na
njihov monopolni položaj in daje pobude:
1. da je cena telefonskega priključka na celotnem ozemlju
Republike Slovenije enaka;
2. da se vrnejo vsa sredstva, ki so jih posamezniki vložili;
3. da se ustanovita najmanj dve telefonski družbi, ločeni od
PTT;
4. da se pusti prosto oblikovanje cen, ko bo dosežen cilj pod
3.
Ker smo hoteli dobiti o pobudi delegata Vladimirja Slejka
mnenje in podatke PTT, smo jo poslali Sestavljenemu PTTpodjetju Slovenije, ki v svojem odgovoru navaja naslednje
podatke PTT-podjetja Koper:
PTT-podjetje Koper zaračunava nov telefonski priključek
14.188 din ne glede na to, kdo je naročnik, in ne 1.500, 3.000
ali 6.000 DEM.
Nove priključke PTT-podjetje Koper prodaja tam, kjer so tehnične možnosti. Kjer tehničnih možnosti ni, se na pobudo
krajevne skupnosti ali občine dogovorijo o skupni nabavi
telefonske centrale oziroma o gradnji telefonskega omrežja.
V takih primerih se stroški gradnje razdelijo na predvidene
naročnike in znašajo tudi do petkratne cene priključka po
ceniku.
Navedeni način obračunavanja stroškov za nove telefonske
priključke temelji na pogodbenem razmerju med PTT-podjetjem in novimi naročniki telefonskega priključka. Na preostale
pobude pa odgovarjamo naslednje:
1. Enaka cena za telefonski priključek na celotnem ozemlju
Republike Slovenije
Cene PTT-storitev so v zvezni pristojnosti, tako da je naš vpliv
na oblikovanje teh cen sorazmerno majhen in tudi sami ugotavljamo velike nepravilnosti v sistemu teh cen, saj so cene za
nov telefonski priključek izredno visoke, cene za lokalne in
medkrajevne telefonske pogovore pa nekajkrat nižje kot
v drugih državah Zahodne Evrope. Ker je v skupščinskem
postopku nov zakon o cenah, ki prenaša nadzor nad temi
cenami v republiško pristojnost, smo na Sestavljeno PTTpodjetje že poslali zahtevo, da pripravijo nov sodobnejši
tarifni sistem za PTT-storitve. Menimo, da mora biti eno od
načel, na katerih naj temelji novi tarifni sistem, tudi to, da je
cena za nov telefonski priključek povsod v Sloveniji enaka.
2. Vrnitev sredstev, ki so jih vložili posamezniki
Vlaganje oziroma združevanje sredstev v PTT-objekte je
v obdobju 1986-1991 temeljilo na samoupravnih sporazumih,
ki so predvideli nepovratno združevanje. Pripravljamo novo
zakonodajo, ki naj bi urejala področje pošte in telekomunikacij. V tej zakonodaji predvidevamo, da bi se sedanji telekomunikacijski del PTT-podjetij organiziral kot delniška družba.
S tako ureditvijo bi bilo možno, da se vložena sredstva posameznikov priznajo kot delež v novi nastali delniški družbi.
Dokončni dogovor o vrnitvi vloženih sredstev oziroma priznanju do sedaj vloženih sredstev kot deleža v bodoči družbi bo
možen šele po sprejemu zakonodaje o postopku lastninjenja
v PTT-prometu.
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3. Ustanovitev dveh telefonskih družb
Odpravljanje monopola PTT-podjetij, deregulacija in uvajanje
konkurence pri telekomunikacijskih storitvah so zajeli večino
razvitih držav in tudi pri nas pripravljamo zakonskepodlage,
ki bodo omogočile njihovo uveljavitev. Uvajanje konkurence
pri telekomunikacijskih storitvah je sorazmerno zahtevna
naloga, saj so v telekomunikacijsko omrežje vložena zelo
velika sredstva. Razvite države uvajajo konkurenco zelo previdno. Države najprej sproščajo druge telekomunikacijske
storitve (teleks, prenos podatkov itd.) in postopoma tudi
osnovno telekomunikacijsko omrežje in govorno telefonijo, ki
ostajata še naprej pod določenim državnim vplivom in sta
marsikje še naprej mbnopolno urejena.
V zakonskih rešitvah, ki jih pripravljamo, je predvideno, da bi
se za opravljanje večine telekomunikacijskih storitev izdajale
koncesije in bi jih lahko opravljalo več različnih ponudnikov.
Raziskujemo tudi možnosti, da bi nekatere manj pomembne
telekomunikacijske storitve popolnoma sprostili, kot tudi, ali
ni potrebno za nekatere storitve, kot npr. govorno telefonijo,
še zadržati monopola, da bi državljanom v vsej Sloveniji
zagotovili te storitve pod enakimi pogoji. Vsekakor bodo imeli
delegati Skupščine Republike Slovenije možnost o tem razpravljati in odločati, ko bodo predložene nove zakonske rešitve.
4. Prosto oblikovanje cen telekomunikacijskih storitev
Strinjamo se z delegatom Vladimirjem Slejkom, da se pusti
prosto oblikovanje cen, ko se bo uveljavila konkurenca oziroma ko bodo doseženi navedeni cilji.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je odgovor na pobudo pripravil Republiški sekretariat za
promet in zvezo.
STALIŠČE
Republiškega sekretariata za notranje zadeve do
pobude Janeza Črneja in Franca Kovača, delegatov v Zboru občin, v zvezi s črno gradnjo
cevovoda za transport odpadne sadre iz proizvodnje titanovega dioksida Cinkarne Celje in za
proučitev delovanja miličniških enot na
območju občin Celje in Šentjur pri Celju v prvi
polovici leta 1989
V Republiškem sekretariatu za notranje zadeve so proučili
pobudo delegata Janeza Črneja v zvezi z gradnjo cevovoda za
transport odpadne sadre iz proizvodnje titanovega dioksida
Cinkarne Celje v delu, ki se nanaša na vprašanje spremstva
dveh tovornjakov z vozili prometne milice v času od 10. do 20.
julija 1989, katera naj bi na področje gradnje cevovoda Cinkarne Celje, odvažala najdene posmrtne ostanke »teharskih
žrtev«, ter delegatsko pobudo Janeza Črneja in Franka
Kovača, ki se nanaša na sodelovanje miličniških enot pri
prevozu neznanih tovorov iz smeri Šentjur pri Celju ali drugih
smeri na novo ali staro deponijo Cinkarne Čelje v prvi polovici
leta 1989 oziroma v mesecih navedenih v pobudi.
Glede na to, da sta obe navedeni pobudi vsebinsko med seboj
povezani, vam za obe navedeni pobudi posredujemo naše
stališče.
Glede poslanske pobude Janeza Črneja, ki se nanaša na črno
gradnjo cevovoda za transport odpadne sadre iz proizvodnje
titanovega dioksida Cinakrne Celje, so organi za notranje
zadeve, konkretno delavci UNZ Celje, leta 1989 preverili govorice, da so bili pri zemeljskih delih ob gradnji cevovoda
najdeni posmrtni ostanki »teharskih žrtev«. Ugotovljeno je
bilo, da pri sami gradnji izvajalci del niso naleteli na posmrtne
ostanke ljudi, prav tako je bilo tudi ugotovljeno, da vozila
milice z utripajočimi modrimi lučmi niso spremljala dva
tovorna avtomobila, pokrita s ceradami, ki naj bi prevažala
posmrtne ostanke. Pri tem so bile ugotovljene določene
nepravilnosti pri gradnji cevovoda, ki se nanašajo na neupoštevanje lokacijskega dovoljenja in jih v kratkem povzemamo.
Cinkarna Celje je v letu 1989 pričela z izgradnjo cevovoda za
transport odpadne sadre od Činakrne Celje oziroma odlagališča v Bukovžlaku, do odlagališča »Za travnikom«. Gradnja
cevovoda je v celoti potekala v letu 1989 in je bila sestavni del
lokacijskega in gradbenega dovoljenja za izgradnjo odlaga70

lišča »Za travnikom«. Trasa cevovoda je bila po sprejetei
zazidalnem načrtu vrisana po južnem delu obstoječega odi:
gališča odpadne sadre v Bukovžlaku. V mesecu juliju 1989 p
je prišlo do delne spremembe trase in odločitve, da se cevi
vod gradi po severnem delu odlagališča Bukovžlak in, da d
cevovoda poteka po zemeljski pregradi odlagališča; spri
memba trase je bila izvršena v dolžini cca 1050 m. Dne 3.
1989 si je gradnjo cevovoda ogledal republiški urbanistič
inšpektor, ki je tarkat ugotovil, da se izgradnja izva
v nasprotju z lokacijsko odločbo in sicer v dolžini 1050 m t*
je glede na to izdal odločbo o prekinitvi del in sprožit
postopka za dopolnitev lokacijske odločbe v roku enet
meseca. Dne 24. 10. 1990 je Republiški sekretariat za varst\
okolja in urejanje prostora, Republiški urbanistični inšpekt
rat izdal odločbo, s katero nalaga Cinkarni Celje odstranit«
dela cevovoda, ki ni zgrajen v skladu s prvotno lokacijsl
odločbo, saj Cinkarna Celje ni pridobila dodatnih ustrezn
dovoljenj.za spremembo trase.
V zvezi s sumom, da so pri gradnji cevovoda delavci p
izvajanju zemeljskih del našli človeška okostja, so bili s stra
UNZ Celje opravljeni razgovori z izvajalci del in nadzorni
gradbenim osebjem; iz razgovorov je bilo ugotovljeno, da r
deloviščih pri izgradnji cevovoda oziroma same pregra<
deponije sadre, niso bila najdena nikakršna človeška okostj
Izgradnja cevovoda je potekala podnevi od 6. do 18. ur
razen dne 29. 10. 1989, ko se je izvedel prekop lokalne ces
v kraju Bukovžlak in so se dela končala okoli 22. ure.
Vse podatke o spornih prevozih za gradnjo nove deponije,
jih omenjata v svoji pobudi Janez Črnej in Franc Kovač,
organi za notranje zadeve preverili že v obdobju od julija <
septembra 1989. S skoraj identičnimi podatki je že taki
nastopalo Društvo za varstvo okolja Celje, ko je v ovac
Temeljnemu javnemu tožilstvu Celje opozorilo na sporne pi
voze, ter navajalo, da obstoji sum, da so pri gradnji odlac
lišča Cinkarne Celje »Za travnikom« v pregrado vzidani rad
aktivni odpadki iz Nuklearne elektrarne Krško. Na zahte
Temeljnega javnega tožilstva smo preverili tudi vse podati
ki jih je navajalo Društvo za varstvo okolja Celje, analizi?
delo milice v regiji in na območjih UNZ Krško in Novo me:
ter Zaščitne enote milice. Opravljeni so bili razgovori s po
meznimi občani, ki stanujejo v bližini gradbišča deponije
prebivalci, ki stanujejo ob cestah, ki vodijo do odlagališ
Občane je največkrat motilo kopanje jam v pregrado, ki so
izvajalci kopali zaradi montaže vertikalnih cevi, ki služijo
opazovanje pornih tlakov, višino talne vode, horizontalnih
vertikalnih premikov med gradnjo. Med gradnjo so se ne
tere cevi poškodovale ali niso bile v popolni vertikali in so
morali izvajalci sproti popravljati z odkopom zemlje
4 m globine, s povezavo cevi v vertikalo in ponovnim ;
sutjem.
Zaskrbljenost občanov je povzročila tudi prisotnost vc
z oznako za radioaktivno nevarnost, ki so jih občani opa
v okolici, predvsem na Teharjah. Po izjavah izvajalcev so t
ta vozila prisotna zaradi opravljanja meritev z instrumenti,
vsebujejo radioaktivno snov in varnostni predpisi zahtevi
tudi ustrezno označbo vozil.
Občani so v svojih izjavah izražali tudi nezadovoljstvo zar,
zapore ceste med Bukovžlakom in Proseniškim, onesnaže
njem te ceste s prevozi piritnih ogorkov iz deponije v Buk
žlaku na gradbišče nove deponije in razstreljevanjem peš'
njaka, ko je kamenje v začetku del občasno padalo na nast
kresnike in nekaterim občanom povzročilo materialno škc
na objektih. O prisotnosti »modrih luči« na gradbišču dei
nije je izjavila le občanka in njen 12-letni sin, ki sta v srec
meseca januarja 1989 okoli 17. ure videla, da so na depor
pripeljali trije »kamioni«, spremljalo pa jih je vozilo, ki je im
prižgano modro utripajočo luč. Ker sta to opazovala z razd<
500 do 700 metrov, nista videla kakšno vozilo je uporablj
modre utripajoče luči (službeno vozilo milice, gasilcev i'
niti za kakšne tovorne avtomobile je šlo in kaj so vsi sku
delali na gradbišču. Teh trditev s preverjanji nismo us[
potrditi niti dokazati nasprotno. Občani drugih podatkov, k
se nanašali na prisotnost in aktivnost milice na gradbišči
v neposredni okolici, niso nakazali, čeprav so bili milici
postaje milice Celje in Šentjur ter postaje prometne mit
Celje večkrat prisotni na tem območju zaradi opravlja
rednih nalog (raziskovanje kaznivih dejanj, obravnavanje p
metnih nezgod in drugo), vendar nikoli zaradi spremlja
poročeval

tovornih vozil ali omejevanja gibanja oseb in vozil na cesti
mimo deponije, ki bi bilo povezano s samo gradnjo odlagališča ali drugih dogajanj v zvezi z njim.
Na podlagi poročila organov za notranje zadeve je Temeljno
javno tožilstvo, Enota v Celju, predlagalo Temeljnemu
sodišču v Celju, da se opravijo posamezna preiskovalna dejanja. S sklepom št. Kth 967/89 z dne 29. 10. 1990 je na podlagi
153. člena Zakona o kazenskem postopku ovadbo navedenega društva zoper neznanega storilca zaradi suma storitve
kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti po čl. 240/
IV v zvezi s členom 240/II in I KZ Republike Slovenije, zavrglo.
Ob sprejemu pobude smo ponovno preverili navedbe Janeza
Crneja in Franca Kovača, ki se nanašajo na »sodelovanje
miličniških enot, ki niso pod poveljstvom celjske enote (ali
tudi) pri prevozu neznanih tovorov iz smeri Šentjurja proti
Celju ali drugih smeri« in ugotovili, da niso resnične trditve,
da bi dva ali več tovornih avtomobilov bele barve v spremstvu
vozila milice z utripajočimi modrimi lučmi prevažali neznane
tovore (radioaktivne odpadke, posmrtne odstanke itd ) saj
milica, tako lokalna kot Zaščitna enota milice Republiškega
sekretariata za notranje zadeve Republike Slovenije, na to
gradbišče ni spremljala nikakršnih vozil. Delavci Zaščitne
enote milice RSNZ Republike Slovenije niso v očitanih datumih opravljali nobenih nalog na tem območju, razen Voda za
prometno-operativne naloge, ki je opravljal dela in naloge
kontrole cestnega prometa na območju Celja in Šentjurja pri
Celju v dneh 9. 1.1989 od 7. do 17. ure, 3. 3.1989 od 14. do 23.
ure, 10. 4. 1989 od 7. do 17. ure in 8. 5. 1989 od 5 do 15 ure
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do predloga Alojza Jamnika, delegata v Zboru
občin, za vrnitev arondiranih in komasiranih
zemljišč oškodovanim kmetom
Predlogu za vrnitev arondiranih in komasiranih zemljišč oškodovanim kmetom je delegat Alojz Jamnik priložil dopis, ki so
ga podpisali predsednik ZLRP, podružnice Grosuplje Jakom
Muller, predsednik SKZ-LS, podružnice Grosuplje Janez
Dolinšek, predsednik SDZ, občinskega odbora Grosuplje
Janez Perovšek in predsednica SKD, podružnice Grosuplje
Ivana Šircelj-Žnidaršič. Podpisani v dopisu poudarjajo, da so
se po zakonu o izkoriščanju kmetijskih zemljišč iz leta 1959
vse do leta 1967 množično izvajale prisilne arondacije in
komasacije v korist socialističnih veleposestev in da takrat
lastniki niso imeli zakonske možnosti, da bi se jim uprli. Zato
zahtevajo, da se v 3. členu zakona o denacionalizaciji navedeta tudi temeljni zakon o izkoriščanju kmetijskih zemljišč
(Ur. I. FLRJ, št. 43/59) in zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. I.
SRS, št. 17/86).
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je do navedenega
predloga zavzel naslednje stališče:
Arondacije in komasacije so kmetijske prostorske ureditvene
operacije, ki jih je ob pogojih, določenih v zakonu, še vedno
mogoče izvajati po veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih.
V medresorski skupini, ki je sodelovala pri pripravi osnutka
zakona o denacionalizaciji, je bilo zato sprejeto stališče, da ta
problematika ne sodi v zakon o denacionalizaciji, temveč
v zakon o kmetijskih zemljiščih. Republiški sekretariat za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že pripravlja spremembe
in dopolnitve zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bodo med
drugim uredile tudi problematiko, na katero opozarja delegat
Alojz Jamnik.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za pravosodje in upravo, v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Republiškim sekretariatom za zakonodajo.

poročevalec

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA
ODGOVOR
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podubo Dejana Peršolje,
delegata v Zboru združenega dela in Bruna Podveršiča, delegata v Zboru občin, za odpravo
administrativih omejitev na uvozu sadik
Po ODLOKU O RAZVRSTITVI BLAGA V OBLIKE IZVOZA IN
UVOZA (UL SFRJ št.: 48/90) so sadike in s tem tudi cepljenke
razvrščene, med blago, ki se uvaža oz. izvaža na podlagi
kontigentov (vrednostni kontingenti).
Po Zakonu o zunanje trgovinskem poslovanju (Ul SFRJ št.: 63/
89), na podlagi katerega je izdan tudi zgoraj navedeni odlok,
se kontingenti določajo letno, na podlagi mnenja Gospodarske zbornice Jugoslavije, kontingente pa naj bi si podjetja oz.
delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim
delom oziroma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina
občanov, SPORAZUMNO RAZDELILI. Do sedaj v Sloveniji še
nismo zasledili primera, da našim podjetjem, Gospodarske
zbornice Jugoslavije (dodelitev kontingentov je njena pristojnost) ne bi dodelila kontingenta za uvoz sadilnega materiala.
Obratno, letos so naša podjetja izredno veliko sadilnega
materiala uvozila, za kar bomo imeli v Odloku o republiških
finančnih intervencijah v kmetijstvu, v primeru, da gre za uvoz
kvalitetnega sadilnega materiala, ob določenih pogojih,
namenjeno tudi finančno vzpodbudo.
Prosimo vas, za točne podatke o tem kdaj s takšno vlogo ste
GZJ prosil za uvozni kontingent za sadike in kakšen je bil
njihov odgovor, ker šele na podlagi teh podatkov lahko
poskusimo urgirati pri Gospodarski zbornici Jugoslavije.
Zal vaše pobude za odpravo administrativnih omejitev uvoza
sadilnega materiala za enkrat ne moremo uresničiti, kar je
celotno zunanje trgovinsko poslovanje (vključno s carinami)
še v zvezni pristojnosti.
STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
do pobude Marije Lončar, delegatke v Zboru
združenega dela, za uskladitev določb zakona
o finančnem poslovanju z določili zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje ter
zakona o dohodnini
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 63. seji 20*.
februarja 1991 obravnaval vašo pobudo za spremembo in
dopolnitev zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje in sprejel
naslednje stališče:
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da je
pobuda sicer utemeljena, upoštevaje neugodne finančne razmere pri tekočem zagotavljanju sredstev za izplačevanje
pokojnin. Vendar pa Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ocenjuje, da slaba likvinost v gospodarstvu še vedno ne
omogoča hkratnega zagotavljanja sredstev za izplačilo osebnih dohodkov in prispevkov. Zato Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije v tem trenutku ne more podpreti predlagane pobude.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se zaveda težav,
s katerimi se srečuje Skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja Slovenije, zato je proučil možnosti za hitrejše
vplačilo prispevkov v primeru nesolventnosti zavezancev. Le
v primeru nesolventnosti pravne osebe namreč pride do možnosti, da se prispevki plačajo v roku, ki je daljši od roka,
določenega z zakonom. V primeru, da pravna oseba nima
denarnih sredstev na svojem računu pri službi družbenega
knjigovodstva, jih služba v skladu s 14. členom zakona
o finančnem poslovanju (Uradni list SFRJ, št. 10/89, 26/89, 35/
89, 58/89, 79/89, 87/89) razvrsti v prednostne vrstne rede. Pri
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poravnavi obveznosti mora služba spoštovati predpisani
vrstni red. Pri tem prihaja do določenih nasprotij med zveznim
zakonom o finančnem poslovanju in zakonom o prispevkih za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in
zaposlovanje, saj na podlagi zakona o finančnem poslovanju
nekatere pravne osebe, ki imajo v V. vrstnem redu še neporavnane davke in prispevke za pretekli mesec, izplačujejo že
naslednje osebne dohodke po zakonu o zajamčenih osebnih
dohodkih v II. vrstnem redu. V 5. in 8. členu zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno
varstvo in zaposlovanje pa je določeno, da se prispevki obračunavajo ob dvigu sredstev za izplačilo osebnih dohodkov,
plačujejo pa se v šestih dneh po izplačilu osebnih dohodkov,
vendar najpozneje do prvega naslednjega izplačila osebnih
dohodkov. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je zato
zavzel stališče, da morajo imeti pri izvajanju prednost določbe
republiškega zakona o prispevkih tako, da morajo biti prispevki plačani pred dvigom naslednjih osebnih dohodkov, ne
glede na to, na kakšne vrste osebnih dohodkov se izplačilo
nanaša. Glede na likvidnostne težave in izjemno težko gospodarsko situacijo, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
meni, da je primerno, da se izvajanje določbe republiškega
zakona glede plačevanja nanaša le na plačevanje prispevkov.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ocenjuje, da bo na
tak način primerno rešeno vprašanje pravočasnega plačevanja prispevkov.

STALIŠČE
Izvršnega sveta Skupščine Republike^ Slovenije
do pobude Mirka Krajca, delegata v Zboru združenega dela, Marjana Podobnika, delegata
v Družbenopolitičnem zboru in Slavka Dragovana, delegata v Zboru občin, v zvezi z uvedbo
nacionalne pokojnine
Delegati Mirko Kraje, Marjan Podobnik in Slavko Dragovan so
v imenu poslanskega kluba Slovenske kmečke zveze — Ljudske stranke dali naslednjo delegatsko pobudo:
Slovenska kmečka zveza - Ljudska stranka daje republiškemu Izvršnemu svetu pobudo, da naroči pri Inštitutu za delo
Pravne fakultete v Ljubljani študijo o možnosti prehoda
s sedanjega pokojninskega sistema na t. i. sistem »nacionalne
pokojnine«.
Predlagamo tudi, naj sočasno republiški izvršni svet imenuje
medresorsko komisijo, ki naj pripravi projekt prehoda na
sistem »nacionalne pokojnine«. V medresorsko komisijo naj
bodo vključeni predstavniki sekretariata za delo, sekretariata
za socialo in zdravstvo, sekretariata za finance, strokovnjaki
SPIZ-a, predstavniki Inštituta za delo Pravne fakultete v Ljubljani in predstavniki Visoke pravne šole v Mariboru in drugi
strokovnjaki na tem področju.
Do navedene delegatske pobude ima Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije naslednje stališče:
1. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji temelji na
načelu vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev, ki si na
podlagi prispevkov, ki jih plačujejo v času zavarovanja, zagotavljajo pravice v starosti, ob invalidnosti ali smrti. Sedanji
sistem se je razvil iz skupnih osnov socialnega zavarovanja

v srednjeevropskih državah in je po glavnih značilnostih ter
temeljnih načelih podoben sistemu v Italiji, Avstriji, Franciji,
Madžarski, Češkoslovaški, Nemčiji, Poljski in večini drugih
evropskih držav. Bistvene značilnosti navedenih sistemov so:
- pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko
ob izpolnitvi določenih pogojev pridobijo samo zavarovanci
oziroma v posebnih primerih tudi njihovi družinski člani;
- višina dajatev je odvisna od trajanja zavarovalne dobe
oziroma obdobij, izenačenih z zavarovalno dobo, in od vplačanih prispevkov oziroma osnov, od katerih so bili obračunani prispevki.
Poleg navedenega koncepta pokojninskega in invalidskega
zavarovanja so v svetu tudi sistemi »nacionalne pokojnine«,
zagotovljene vsem državljanom, ki so določeno obdobje
stalno prebivali v državi in so dopolnili določeno starost.
Sistemi »nacionalne pokojnine« so razširjeni zlasti v severnoevropskih državah (Danska, Norveška, Švedska) in v nekaterih
angleško govorečih državah. Nacionalna pokojnina se odmeri
vsem upravičencem v enakem znesku in večinoma zadošča le
za zadovoljevanje najnujnejših življenjskih potreb. Zato v teh
sistemih obstoji tudi možnost za dodatno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje glede na dopolnjeno zavarovalno
dobo in zaslužke oziroma druge dohodke.
2. V Sloveniji se že daljše obdobje pripravlja nov zakon
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Predlog za
izdajo zakona bo predvidoma predložen Skupščini Republike
Slovenije ob koncu aprila 1991.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je v posebno
komisijo za pripravo tega zakona imenoval predstavnike
resornih upravnih organov in strokovnjake na področju
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Komisija je že
obravnavala pobudo za uvedbo sistema »nacionalne pokojnine« in ugotovila, da temelji na bistveno drugačnih načelih
kot sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Takšna sprememba bi posegla v že pridobljene oziroma pričakovane pravice iz sedanjega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v katerega je vključenih skoraj 900.000
zavarovancev in več kot 400.000 upokojencev. Če bi sistem
»nacionalne pokojnine« uvedli poleg obstoječega sistema,
tako da ne bi bilo sorazmernega zmanjšanja pravic zavarovancev, pa bi se potrebna sredstva za socialno varnost povečala preko možnosti gospodarstva. Med 213.857 prebivalci
Slovenije, ki so starejši od 65 let, jih 185.924 prejema starostno, invalidsko ali družinsko pokojnino. Če bi preostalim
28.000 osebam mesečno izplačevali minimalen znesek nacionalne pokojnine v višini 2.000 din, bi bilo treba letno v ta
namen zagotoviti 672 milijonov din. Zato komisija v delovnem
gradivu osnutka zakona ni predvidela prehoda na sistem
»nacionalne pokojnine.«
3. Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije sodi, da v sedanjih gospodarskih razmerah niso možne bistvene širitve pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zato ne
podpira uvedbe pravice do nacionalne pokojnine za vsakega
državljana Slovenije, ki je dopolnil določeno starost in ni
pridobil pravice do pokojnine na podlagi zavarovanja. Glede
na to da je bil institut »nacionalne pokojnine« že proučen,
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne sprejema
pobude za naročilo izdelave elaborata za prehod na sistem
»nacionalne pokojnine«, kar pa seveda ni ovira za pripravo
take študije na pobudo drugega naročnika.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije je stališče pripravil Republiški sekretariat za delo.
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