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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi gradiva »Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji«
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi gradiva »Gradnja avtocest
v Republiki Sloveniji« na 11. seji dne 27.
7. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Državni zbor je opravil obravnavo gradiva »Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji« kot prvo obravnavo Nacionalnega
programa gradnje avtocestnega sistema
v Republiki Sloveniji ter ga sprejema.
Poročilo o stanju projektne dokumentacije in postopkov priprav za gradnjo avtocestnega sistema Republike Slovenije je
kot priloga sestavni del obravnavanega
gradiva.
2. Državni zbor bo nadaljeval z obravnavo Nacionalnega programa gradnje avto-

cestnega sistema Republike Slovenije tako, da se druga obravnava začne na oktobrski seji Državnega zbora.

- določi dinamiko gradnje vseh avtocestnih odsekov v Sloveniji in opredeli
prioritete.

3. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi Nacionalnega programa gradnje
avtocestnega sistema Republike Slovenije za drugo obravnavo upošteva stališča
in predloge:

3. Vlada Republike Slovenije predloži
v obravnavo Državnemu zboru Republike
Slovenije zakon o družbi za izgradnjo
avtocest za septembrsko sejo Državnega
zbora.

- točka 5. »Koncept družbe v primerjavi
s strategijo graditve in financiranja avtocestnega omrežja Republike Slovenije iz
gradiva »Gradnja avtocest v Republiki
Sloveniji« ni vsebina Nacionalnega programa gradnje avtocestnega sistema Republike Slovenije;

4. Za spremljanje izvajanja Nacionalnega
programa gradnje avtocestnega sistema
Republike Slovenije naj Vlada Republike
Slovenije Odboru za infrastrukturo in
okolje mesečno poroča o vseh aktivnostih in porabi sredstev.

- v okviru standardov in normativov podrobno opredeli novo avtocestno povezavo v smeri avtocesta Slovenija (pri Mariboru) - madžarska meja (Lendava) ter
rekonstrukcijo ceste Slovenska Bistrica—Ptuj—Ormož;

V okviru prvega poročila, ki naj ga Vlada
Republike Slovenije predloži Odboru za
infrastrukturo in okolje do 1. septembra
1993, naj poroča o vzrokih zakasnitve del
in aktivnostih za dokončanje gradnje na
odseku Razdrto-Čebulovica.

DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA
državnega zbora ob obravnavi gradiva »Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji«
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi gradiva »Gradnja avtocest
v Republiki Sloveniji« na 11. seji, dne 27.
7. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
DODATNI SKLEPI IN STALIŠČA
1. Vlada Republike Slovenije naj v Nacionalnemu programu gradnje avtocestnega sistema Republike Slovenije predstavi
koncept povezave vseh pomembnejših
urbanih središč v Republiki Sloveniji
z avtocestami oziroma cestami ustreznega standarda.

2. Vlada Republike Slovenije naj smiselno vključi v Nacionalni program gradnje
avtocestnega sistma Republike Slovenije
. kriterije iz »Poročila o stanju projektivne
dokumentacije in postopkov priprav za
gradnjo avtocestnega sistema Republike
Slovenije.«
3. Vlada Republike Slovenije naj v Nacionalnem programu gradnje avtocestnega sistema Republike Slovenije opredeli
ustrezne standarde za posamezne odseke avtocestnih povezav glede na stanje
prometa, ekološke obremenitve, varnostno problematiko in strateški vidik.

4. Poglavje št. 4. in tabela iz priloge 1. iz
gradiva »Gradnja avtocest v Republiki
Sloveniji« naj se bo upoštevanju predlogov Odbora za infrastrukturo in okolje
vključi v Nacionalni program gradnje avtocestnega sistema Republike Slovenije.

5. Vlada Republike Slovenije naj v Nacionalnem programu gradnje avtocestnega sistema Republike Slovenije jasno
opredeli prioriteto izgradnje avtocestnih
odsekov iz Ljubljane do Arje vasi.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi gradiva »Gradnja avtocest v Republiki Sloveniji«
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi gradiva »Gradnja avtocest
v Republiki Sloveniji« na 11. seji, dne 27.
7.1993, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
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SKLEP
Gradivo »Gradnja avtocest v Republiki
Sloveniji« (Poročevalec št. 20/93) skupaj
s »Poročilom o stanju projektne dokumentacije in postopkov prijav za gradnjo
avtocestnega sistema Republike Slovenije« (MPZ, MOP - maj 1993), ki je bilo

sprejeto kot prvo branje skupaj s stališči
in sklepi, ki jih je sprejel Državni zbor ob
tem, lahko Vlada Republike Slovenije
uporabljd za nadaljevanje že začetih aktivnosti ter v mednarodnih kontaktih in
kontaktih z mednarodnimi finančnimi institucijami.

poročevalec

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o pogojih koncesije za
Modernizacijo cest
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o pogojih
koncesije za modernizacijo cest na 11.
seji, dne 27. 7. 1993, na podlagi 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
sklepe
1
- Državni zbor Republike Slovenije je
opravil obravnavo predloga zakona o poljih koncesije za modernizacijo cest kot
Prvo obravnavo zakona in ga sprejema.

2obGlede na razpravo, ki je bila vodena ter
upoštevanju zakona o zagotovitvi nam
enskih sredstev za gradnjo avtocestne-

ga omrežja v Republiki Sloveniji in nacionalnega programa gradnje avtocestnega sistema Republike Slovenije, Državni
zbor predlaga Vladi Republike Slovenije,
da prouči smotrnost priprave predloga
zakona za drugo obravnavo.
3. V kolikor Vlada Republike Slovenije
meni, da je potrebno sprejeti zakon o pogojih koncesije za modernizacijo cest naj
ta pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva naslednje predloge:
- v zakonu smiselno upošteva amandmaje Odbora za infrastrukturo in okolje
sprejete na 11. seji, dne 15. 7. 1993 in
mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve z dne 12. 7. 1993;

- prouči in v zakonu smiselno upošteva
amandmaje poslancev Državnega zbora
Republike Slovenije, ki so bili vloženi;
- v zakonu smiselno upošteva sklepe in
stališča iz razprave o predlogu zakona
o pogojih koncesije za modernizacijo
cest med prvo obravnavo.

4. Državni zbor Republike Slovenije bo
nadaljeval z obravnavo predloga zakona
o pogojih koncesije za modernizacijo
cest, ko bo Vlada R^>ublike Slovenije
predložila zakon v drugo obravnavo.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zagotovitvi namenskih sredstev
*a gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
oravnavi predloga zakona o zagotovitvi
Jemenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja Republike Slovenije na 11.
®fJ'. dne 27. 7. 1993, na podlagi 173.
ciena poslovnika Državnega zbora sprelei v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da pravočasno za septembrsko sejo Državega zbora pripravi predlog
zakona o skrajšanju postopkov za pridobitev lokacijskih načrtov in gradbenih

dovoljenj za infrastrukturne objekte in
naprave nacionalnega pomena.
2. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da takoj začne z gradnjo obeh
viaduktov na avtocestnem odseku Razdrto-Čebulovica.

STALIŠČA in sklepi
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lokalnih volitvah
Državni zbor Republike Slovenije je ob
ooravnavi predloga zakona o lokalnih vo"tvah - prva obravnava na 11. seji, dne
7.1993, na podlagi 185. člena poslovn
jka Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA in sklepe
1 ■ Državni zbor ob koncu prve obravnave
Prejema predloženo besedilo predlaga
zakona o lokalnih volitvah kot osnovo za
Popravo predloga zakona za drugo
obravnavo in nalaga predlagatelju, da
Pripravi besedilo za drugo obravnavo za
septembrsko
sejo Državnega zbora
v
skladu s stališči in sklepi Državnega
zbora.
s
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Predlagatelj zakona naj pri pripravi
Predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva naslednja stališča:
~ iz predloga zakona naj se pred drugo
obravnavo izčrtajo vse določbe o številnosti svetov občin in drugih organov ter
o njihovih pristojnostih, še zlasti pa vse
'iste, ki dejansko opredeljujejo zadeve, ki
so stvar statutov prihodnjih občin ali celo
Poslanikov o delu posameznih organov.
Te zadeve naj v tolikšni meri, v kolikšni je
Potrebno, ureja zakon o lokalni samouPoročevalec

pravi, sicer pa naj jih urejajo statuti lokalnih skupnosti oziroma poslovniki, Zakon
o lokalnih volitvah naj v prihodnjih določbah samo orientacijsko določi številčnost svetov lokalnih skupnosti za prve
volitve v organe, nadaljnje odločitve pa
prepusti lokalnim skupnostim;
- predlog zakona predvideva preveč različic volilnih sistemov, (glej uvodno ra- v
zlago zakona), kar bo povzročilo, če tako
ostane, pravo zmedo, saj bodo volitve od
občine do občine preveč različne in hkrati nepregledne, obenem bo ta različnost
posredno povzročila tudi težave pri vzpostavljanju odnosov med občinami. Hkrati
so kombinacije sistemom (delno proporcionalni, delno večinski v različnih razmerjih) tudi zelo zapletene in za volivce
težko razumljive. Ta zapletenost in raznolikost ni potrebna in tudi prave utemljitve zanjo ni. Predlagatelji naj do druge
obravnave zakona pripravijo preprostejše in bolj razvidne rešitve. Zakon naj določi, da se v občinah, v katerih se voli do
vključno 11 (varianta 15) članov sveta,
volitve izvedejo po večinskem sistemu,
pri čemer je smiselno dopustiti, da občin,
kjer se voli do vključno 7 članov sveta, ni
potrebno deliti na volilne enote. V občinah, kjer se voli 12 (varianta 16) ali več
članov sveta, se volitve izvedejo po proporcionalnem sistemu, pri čemer se ob-

čine, kjer se voli 20 ali več svetnikov,
lahko razdelijo na volilne enote; v vsaki
volilni enoti naj se voli najmanj 10 članov
sveta. V zvezi s proporcionalnim sistemom je morda smiselno dopustiti možnost preferenčnih glasov ali tudi delitev
volilnih enot v volilne okraje (samo v občinah z več kot 100.000 prebivalci). Zakon potemtakem naj uvaja samo dva različna sistema, čisti večinski sistem z nekaj prilagoditvami glede na velikost občin in manjših občinah in čisti proporcionalni sistem v večjih občinah z nekaj
korekcijami v smeri večinskega sistema
(preferenčni glasovi ali volilni okraji). Zakon naj v občinah, v katerih bodo volitve
izvedene po proporcionalnem sistemu,
omogoči tudi kandidiranje neodvisnih
kandidatov na podoben način kot to
omogoča zakon o volivah v Državni zbor;
- ponovno naj se preuči način izvolitve
in odpoklica župana ter podžupana, glede na sprejete odločitve o predlogu zakona o lokalni samoupravi;
- oblikovanje organov pokrajin in drugih
širših lokalnih skupnosti te volitve teh
organov, naj zakon o celoti prepusti urejanju in odločitvem občin, ki se bodo
v skladu z ustavo in zakonom o lokalni
samoupravi prostovoljno združevale v te
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širše lokalne skupnosti in v skladu z načelom samoorganiziranosti tudi odločale
o organih teh širših lokalnih skupnostih
ter o svojem zastopstvu v njih v skladu
z zakonom o lokalni samoupravi;
- določbe o volilni pravici, tako aktivni
kot pasivni, naj bodo manj restriktivne
(če se je nekdo pred kratkim priselil v občino, ima pravico voliti, če je polnoleten,
kar zadeva njegovo možnost za izvolitev,
pa je tako ali tako odvisna od tega, ali je
v okolju znan ali ne oziroma od sistema
volitev);
- glede splošnih določb o volilni pravici,
o volilnih organih, o opremljenosti volišč
in delu volilnih organov ipd., naj zakon
ne ponavlja vsega, kar piše že v zakonu
o volitvah v Državni zbor, temveč naj se
sklicuje na ta zakon in dodatno uredi
samo tisto, kar se zaradi specifike razlikuje od določb omenjenega zakona (na
ta način bo zakon lahko vsaj za 30-40
členov krajši);

- določbi o sestavi volilnih komisij po
(novih) občinah in volilnih enotah (člena
65 in 66) sta prezahtevni, saj v mnogih
podeželskih občinah ne bo mogoče dobiti kar diplomiranih pravnikov za predsednika in njegovega namestnika v občinski volilni komisiji; te določbe je potrebno prilagoditi razmeram v novih občinah;
- zakon naj v občinah, v katerih bodo
volitve izvedene po proporcionalnem sistemu, ne uzakoni pravega za vstop liste
v svet v višini treh mandatov, saj pri volitvah v svet, ki šteje denimo 25 članov,
pomeni to več kot 10% glasov. Prag naj
bo zadostno število glasov za en mandat.
Pri določbah, ki urejajo obračunavanje
mandatov pa je treba preprečiti zaplet,
do katerega je prišlo pri volitvah v Državni zbor. To je moč storiti na ta način, da
se najprej po D'Hondtovem sistemu ugotovi, katere liste so dobile dovolj glasov
za vstop v svet (dovolj glasov za en mandat), nato pa se po istem sistemu ponovno izračunajo deleži in razmerja med li-

stami, pri čemer se kot skupno število
glasov upoštevajo samo glasovi za te
liste;
- zakon naj v posebnem kratkem poglavju v nekaj določbah postavi osnovna načela za volitev v tistih občinah, ki se bodo
odločile za drugačno organizacijo in politično ureditev občine; denimo za magistratni sistem, za sistem mestnega managerja itd. Pri tem naj zakon omogoči, da
sistem in način volitev v teh občinah uredijo občine s svojimi statuti.
3. Predlagatelj naj upošteva potrebo po
usklajenosti zakonodajnega postopka za
ta zakon z obravnavo zakona o lokalni
samoupravi, saj mora ta zakon upoštevati odločitve v zvezi z zakonom o loklani
samoupravi.
4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona o lokalnih volitvah za drugo
obravnavo upošteva mnenje Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o bankah in hranilnicah
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o bankah in
hranilnicah na 11. seji, dne 27. 7.1993, na

podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije zadol-

žuje Vlado Republike Slovenije in Banko
Slovenije, da v predlogu resolucije o strategiji Republike Slovenije do tujih investicij, opredelila tudi kriterije za izdajanje
soglasij za tovrstna vlaganja.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - prva
obravnava na 11. seji, dne 29. 7. 1993, na
podlagi 185. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije je
opravil obravnavo predloga zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji kot
prvo obravnavo zakona in ga sprejema.
2. V predsteč£)nem-postopku se naj ob
uporabi metode finančne reorganizacije
podjetij v večji meri zaščitijo pravice delavcev.
3. Delavcem je potrebno za čas do začetka stečajnega postopka zagotoviti
plače najmanj v višini izhodiščnih plač,
določenih s kolektivno pogodbo in ne
v višini zajamčenih plač.
4. V določila zakona (nrp. v prehodne
določbe) je potrebno vgraditi rešitve, ki
bi razrešile problematiko podjetij, za katere velja moratorij na stečaj.
5. V zvezi z novo predloženimi rešitva4

mi v okviru poglavja »Predhodni poravnalni postopek nad dolžnikom - podjetjem z družbenim kapitalom- je treba preveriti pooblastila Službe družbenega
knjigovodstva in plačilni promet v državi,
zato so njena osnovna pooblastila v matičnem zakonu opredeljena v luči njihovega izvrševanja. Glede na to, da so v postopku tudi spremembe glede urejanja
Službe družbenega knjigovodstva glede
na njen položaj kot ga določajo veljavni
predpisi. V skladu z njimi je namreč samostojna in neodvisna organizacja, ki
opravlja dela in naloge družbenega knjigovodstva je treba rešitve iz tega poglavja soočiti tudi z novimi koncepti, v zvezi
s tem, zlasti glede prehodne ureditve in
vloge Službe družbenega knjigovodstva
v sedanjem okviru v prehodnem
obodbju.
6. Pri odločanju primernosti rešitev je
upoštevati naloge, ki jih imajo po veljavni
zakonodaji tako sodišče kot tudi Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in Služba družbenega
knjigovodstvas.
7. Vlogo Službe družbenega knjigovodstva oziroma rešitve, opredeljeno v predloženem zakonu, naj obravnava tudi Od-

bor za finance in kreditno-monetarno politiko.
8. Z vidika nove ureditve predlagateljstva stečajnega postopka kot ga določa
3. člen zakona je treba proučiti tudi vprašanje ali je potrebno zaradi jasnosti izvajanja zakonov v praksi razveljaviti tudi
kake določbe zakona o finančnem poslovanju in o Službi družbenega knjigovodstva, ki urejajo pooblastila tej službi za
prijavljanje nesolventnih subjektov zaradi uvedbe stečaja.
9. Vlada Republike Slovenije naj upoštevajoč gornje predloge in staliišča pripravi ustrezne rešitve v predlogu zakona,
ki ga predloži v drugo obravnavo Državnemu zboru, katero bo ta opravil v mesecu septembru. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj prouči in
smiselno upošteva tudi amandmaje, ki so
jih vložili poslanci Anton Peršak, Miran
Potrč in Miloš Pavlica.
10. Vlada Republike Slovenije naj predloži tudi podrobno analizo posledic sprejema predloga zakona, saj je po približnih ocenah podjetij, katerih delež kapitala je enak nič, več kot 500.
poročevalec

Do uveljavitve novega zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji Služba
družbenega knjigovodstva Republike
Slovenije naj ne prijavlja v stečaj pravne
osebe s prevladujočim delom družbene9a kapitala po 22. členu zakona o finančnem poslovanju.

11. Vlada Republike Slovenije, naj do
odločanja o zakonu o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, prouči utemeljenost
predloga, da podjetja, ki izpolnjujejo pogoje za stečaj, v postopku lastninskega
preoblikovanja, pripravijo tudi program
finančne reorganizacije kot nujno razre-

šitev problemov solventnosti podjetja ter
vlogo in naloge Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo in Službe družbenega knjigovodstva
ob tem in po potrebi predlaga tudi
ustrezne zakonske rešitve.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o najetju posojila pri Meltinarodni
banki za obnovo in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja
(EFSAL)
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi
predloga zakona o najetju pos
°jila pri Mednarodni banki za obnovo in
razvoj
za prestrukturiranje podjetniškega
ln
bančnega sektorja (EFSAL) na 11. seji,

dne 26. 7. 1993, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj pripravi na

podlagi javnega razpisa spisek strokovnih institucij, ki bi lahko kot konzultanti
sodelovali pri najemanju mednarodnih
kreditov pri mednarodnih natečajih.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona
P predsanaciji, sanaciji, stečaju In likvidaciji bank in hranilnic
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o predsanaciji, sanaciji, stečaju
in likvidaciji bank in hranilnic na 11.
Se
ii. dne 26. 7. 1993, na podlagi 173.

člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Banka Slovenije na prvi prihodnji seji po-

da celovito poročilo o kontroli poslovanja bank, Vlada Republike Slovenije pa
poročilo o delovanju celotnega kontrolnega instrumentarija nad zakonitostjo in
oportunostjo poslovanja bank.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o začasni ureditvi prirejanja
Posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse
ga igralne avtomate
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o začasni
ureditvi prirejanja posebnih iger na srečo
na
igralnih avtomatih zunaj igralnic in
0
plačevanju takse na igralne avtomate
a
" 11. seji, dne 28. 7. 1993, na podlagi
'73. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu

SKLEPE
I.
Vlada Republike Slovenije naj do 30. septembra 1993 poda celovito poročilo o socialno-psiholoških in vzgojnih vidikih
problematike iger na srečo na igralnih
avtomatih. Poročilo naj bo osnovano na
ocenah stanja, ki naj jih pripravijo socialne službe v občinah, šolske oblasti in
Ministrstvo za notranje zadeve.

II.
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da do oktobrske seje Državnega
zbora pripravi poročilo o izvajanju tega
zakona in rezultatih nadzora nad izvajanjem zakona.
III.
Vlada Republike Slovenije na osnovi razprave na Državnemu zboru, dne 28. 7.
1993 pripravi restriktivne podzakonske
akte za izvajanje zakona.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o upravi
~Prva obravnava na 11. seji, dne 29. 7.
1993, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
■ Predlog zakona o upravi - prva obravnava se sprejme.
2. Predlagatelju zakona se priporoča, da
ob pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva mnenje Odbora za
notranjo politiko in pravosodje, ter upoštevajoč prvi odstavek 121. člena ustave
določneje opredeli nosilce opravljanja
'unkcije uprave ter njihove pristojnosti.
1
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3. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
v celoti upošteva mnenje Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve.
4. Zakonodajna postopka sprejemanja
zakona o upravi in zakona o lokalni samoupravi naj se zaradi vsebinske povezanosti opravita usklajeno.
5. Rešitve v tretjem odstavku 102. člena
so nejasne, zato naj medsebojne obveznosti v zvezi s prenosom sredstev predlagatelj jasneje opredeli.
6. Nejasen je tudi 91. člen predloga zakona. ker se ne ve v kakšnem razmerju sta
med seboj prvi in drugi odstavek, postavlja pa se tudi vprašanje opravljanja poslovne dejavnosti v stanovanjskih prostorih.

7. Neustrezno je opredeljen tudi način
prenosa medsebojnih obveznosti v 102.
členu predloga zakona, ki omogoča, da
bodo upravni okraji in ministrstva prevzeli dosedanje premoženje (prostore in
sredstva), ki so v lasti občin.
8. Državni zbor predlaga, da predlagatelj
predloga zakona pripravi načrt časovnega in organizacijskega poteka reorganizacije državne uprave v Republike Sloveniji tako v občinah kot na ravni države.
9. Državni zbor zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da predloži predlog zakona
o upravi v drugi obravnavi do 20. septembra 1993, da bi ga Državni zbor lahko
obravnaval na oktobrski seji.
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DODATNI SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obranavi predloga zakona o upravi - prva obravnava na 11. seji, dne 29. 7. 1993,
na podlagi 185. člena poslovnika Držav^
nega zbora sprejel v naslednjem besedilu

DODATNE SKLEPE
1. Zakon naj predvidi prevzem upravnih
nalog državne uprave od občin s 1. januarjem 1994.
2. Zakon naj jasneje opredeli nadzor
uprave nad zakonitostjo dela organov lokalne samouprave in sicer tako, da bo res
omogočal preverjanje zakonitosti dela

teh organov, hkrati pa onemogočal vpliv
uprave na odločitve organov lokalne samouprave, v katerih morajo biti ti organi
docela avtonomni.
3. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da za obravnavo na septembrski seji predloži zakon o območjih upravnih okrajev.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi poročila o aktivnostih za racionalizacijo pravic na
področju socialnega varstva in socialnega zavarovanja ter delovnopravne
zakonodaje
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi poročila o aktivnostih za racionalizacijo pravic na področju socialnega varstva in socialnega zavarovanja ter
delovnopravne zakonodaje na 11. seji,
dne 30. 7. 1993, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Poročilo o aktivnostih za racionalizacijo pravic na področju socialnega varstva
in socialnega zavarovanja ter delovnopravne zakonodaje se sprejme kot informacijo.
2. Celovito poročilo bo Državni zbor
obravnaval na septembrski seji Državnega zbora.

3. Predlagatelj naj sledi usmeritvam proračunskega memoranduma in naj takoj
pristopi k racionalizaciji pravic, predvsem na področju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod
ugodnejšimi pogoji in področju pravic
borcev in vojaških invalidov, ter pravic do
priznavalnin.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji sporazuma med
Republiko Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju prometa
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o ratifikaciji
sporazuma med Republiko Slovenijo in
Evropsko gospodarsko skupnostjo na
področju prometa na 11. seji, dne 27. 7.
1993, na podlagi 173. člena poslovnika

Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije opo-

zarja Vlado Republike Slovenije na sklep
Državnega zbora o prioritetah gradnje
avtomobilskih cest v Repubiki Sloveniji,
sprejet na 7. seji Državnega zbora 22. 4.
1993 ob obravnavi proračunskega memoranduma.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lokalni samoupravi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o lokalni samoupravi - prva obravnava na 11. seji,
dne 30. 7. 1993, na podlagi 165. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
I.
Na podlagi dosedanjih razprav, tako v komisiji, kot matičnem delovnem telesu,
kot v drugih zainteresiranih delovnih telesih Državnega zbora, Državni zbor ugotavlja, da je sprejem zakona potreben in
nujen za dosledno uveljavitev ustavne
zasnove lokalne samouprave in načel
Evropske listine lokalne samouprave.
Sprejem zakona bo pomenil pravno sistemsko dograditev enega ključnih temeljev demokratične ureditve slovenske države in decentralizacije oblasti ter ločitve
pristojnosti države in pristojnosti lokalne
samouprave. Obravnava in sprejemanje
zakona o lokalni samoupravi mora pote6

kati usklajeno z obravnavo in sprejemanjem zakona o upravi in zakona o lokalnih volitvah. Čimprej je potrebno pripraviti in sprejeti tudi spremljajočo zakonodajo. Čimprejšnji sprejem te zakonodaje,
zlasti zakona o lokalni samoupravi in zakona o upravi, bo prispeval tudi k odpravi
številnih dilem in nejasnosti pri oblikovanju zakonskih rešitev na številnih področjih usklajevanja obstoječih zakonov
z ustavo in področno zakonodajo.
II.
Predlagatelj naj za drugo obravnavo osnutka zakona o lokalni samoupravi na
seji Državnega zbora, ki bo v septembru
1993, dogradi rešitve v osnutku zakona
tako, da bodo upoštevani naslednji predlogi in stališča:
1. K I. poglavju: Splošne določbe
Zakon mora še bolj precizno opredeliti
pojme, ki določajo posamezne ravni lokalne samouprave - lokalna skupnost,

občina, pokrajina - in v posameznih členih bolj jasno ločiti istoimenske pojme,
kot so prebivalec, občan, volilec, državljan ali država, republika ter bolj precizno
opredeliti tudi druge člene in ločiti glagolske oblike, ki se v enako smiselnih
povezavah pojavljajo v besedilu osnutka
zakona.
V tem poglavju in na drugih mestih v zakonu je treba na podlagi 64. člena ustave
Republike Slovenije določiti tiste obveznosti, ki jih imajo lokalne skupnosti do
uresničevanja posebnih ustavnih pravic
italijanske in madžarske narodne skupnosti na območjih, kjer živita.
3. KII. poglavju: Območje In deli občine .
Glede načina in pogojev ustanavljanja
občine (določenih v 15., 16. in 17. členu
osnutka zakona) naj zakon opusti naštevanje pogojev, ki morajo biti izpolnjeni,
da se ustanovi občina in ustanavljanje
občin v celoti prepusti svobodni odločitvi
ljudi.
poročevalec

Zakon
mora določiti tiste izjemne primere
. ko bo lahko Državni zbor, ko bo z zakonom določil območja občin, korigiral
posamezne referendumske odločitve, če
so si npr. v nasprotju
KIII. poglavju: Naloge občine
V zakonu je potrebno vsebino sedanjega
25. člena nadomestiti z besedilom, da
občina opravlja vse zadeve javnega pomena, ki zadevajo samo njene prebivalce, in ki jih ureja samostojno, v skladu
s splošno sprejetim načelom subsidiarnosti (vse, kar lahko opravi nižja enota
samostojno, je pristojnost te enote). Zakon pa naj predvsem podrobneje razdela
postopek, ko občina lahko pred ustavnim
sodiščem uveljavlja svojo pristojnost nasproti republiki, če ta neko zadevo ureja
* republiškim aktom, občina pa meni, da
spada v njeno pristojnost.
Podrobno je potrebno določiti tudi pogoje za pridobitev položaja občine s posebnim statusom (29. člen). V zvezi s tem je
potrebno proučiti ustreznost vključitve
ekološko degradiranih občin in utemeljenost predloga, da se pojem demografsko
ogrožene občine nadomesto s pojmom
razvojno šibke občine. Za slednje se sicer pripravlja poseben zakon, ki bo nadomesti zakon o demografsko ogroženih
območjih.
S' KIV. poglav|u: Organi občin«
To poglavje je potrebno bistveno skrčiti
in izpustiti posamezne določbe, ki pretirano posegajo v organiziranost občine.
Specifičnosti organiziranosti posamezne
občine naj bi le-ta uredila v svojem statutu in poslovniku.
Bolj jasno je potrebno določiti fakultativnost ustanovitve občinskega odbora tako, da bo razvidno, da se ustanovi le na
podlagi posebej izražene potrebe v občini (33. člen). V skladu s tem je potrebno
opredeliti tudi njegov položaj, sestavo in
naloge, zlasti v odnosu do občinskega
sveta in občinske uprave.
V tem poglavju je potrebno določiti tudi
posledice za primer nepravočasnega
sprejema občinskega proračuna in za
Primer, ko je onemogočeno normalno
delo občinskega sveta (gre za opredelitev možnosti predčasnih volitev, ki ne
sodijo v zakon o lokalnih volitvah).
Natančneje je potrebno opredeliti tudi
način zastopanosti in sodelovanja italijanske
in madžarske narodne skupnosti
v
organih občine in določiti, v katerih
primerih daje samopravna narodna skupnost soglasje, mnenje ali stališča občinskemu svetu neposredno in v katerih primerih prek svojih predstavnikov v občinskem svetu.

ziranja (npr. magistratni tip vodenja občine, city management, drugi sodobni lokalni management ipd.). V tem smislu je
potrebno razmisliti tudi o možnosti, da bi
posameznim občinam omogočili uporabo teh rešitev. Njihove izkušnje bi lahko
kasneje vplivale tudi na spreminjanje in
dopolnjevanje zakona o lokalni samoupravi in ostale zakonodaje.
Opredeliti je potrebno, da občinsko upravo praviloma vodi župan (55. člen), v varianti pa ohraniti možnosti, da jo lahko
vodi tudi tajnik, ki je za svoje delo neposredno odgovoren županu.
Določbe o organih občine ne morejo
imeti značaja kogentnih norm, pač pa
samo dispzitive. Ta določila veljajo, če
občina te materije ne uredi drugače.
6. K VI. poglavju: Premožen|e in
financiranje občine
Zakon mora občinam zagotoviti trdno
ekonomsko podlago z določitvijo stabilnega izvirnega vira financiranja, ki bi jim
omogočil izvajanje temeljnih nalog.
Zakon naj ne ureja financiranja pokrajin,
kajti o načinu njenega financiranja lahko
odloča samo tisti, ki pokrajino ustanovi.
V zakon je potrebno vgraditi rešitve, ki
bodo preprečevale nadaljnje podržavljanje premoženja občin. V drugih zakonih
pa bi bilo potrebno ponovno preveriti in
po potrebi spremeniti posamezne rešitve, ki posegajo v premoženje občin.
Rešitve glede načina oz. virov financiranja občin je potrebno dograditi tako, da
ne bodo ogrožale enotnosti davčnega sistema, ki mora zagotoviti enakost pravic
in obveznosti davkoplačevalcev. V tem
smislu je potrebno črtati določbe, ki
predvidevajo možnost različnih stopenj
dohodnine med občinami (58. in 59.
člen). Določbe, ki določajo nadzor nad
izvrševanjem proračuna občine in revizijo poslovanja občine je potrebno uskladiti z veljavno zakonodajo na teh področjih.
Državni zbor predlaga, da Vlada Republike Slovenije na podlagi določb VI. poglavja osnutka zakona o lokalni samoupravi in variantnih določb tega poglavja,
pripravi simulacijo financiranja za nekaj
tipičnih občin z različno stopnjo razvitosti do druge obravnave zakona v Državnem zboru.

Zakon naj določi, da se župan voli na
neposrednih tajnih volitvah.

Ustanovi se delovna skupina, sestavljena
iz predstavnikov občin, Ministrstva za finance, komisije Državnega zbora za lokalno samoupravo in odbora Državnega
zbora za finance in kreditno-monetarno
politiko, ki bo podrobno proučila problematiko financiranja občin, tudi z vidika
uresničevanja določbe 40. člena zakona
o izvrševanju proračuna in o proračunu
Republike Slovenije za leto 1993.

V zakonu velja poudariti zlasti možnost
samoorganiziranja občine in opredeliti
različne možne načine takšnega organi-

Skupina pripravi v sodelovanju z Ministrstvom za finance in z vzorčnimi občinami
strokovno podlago oz. kriterije za bodočo finančno izravnavo v občinah ter krite-
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rije za dodelitev posebnega statusa finančno šibkim občinam.
7. K IX. poglavju: Pokrajina
V zakonu je potrebno opredeliti, da se
določbe tega poglavja uporabljajo, v kolikor ustanoviteljice pokrajine ne odločijo
drugače.
V zakonu naj bi določili, analogno določbi o možnosti občine, da se vključi v pokrajino, tudi možnost, da iz nje izstopi.
V zakonu je potrebno opredeliti, da se
člani pokrajinskih svetov volijo posredno. Takšna rešitev bi bila namreč bolj
v skladu z ustavno zamislijo pokrajine.
V ^). členu osnutka zakona se kot način
ustanavljanja pokrajine opredeli, da se
pokrajina ustanovi na podlagi odločitve
občinskih svetov ali drugih najvišjih organov v občini. Odločitve teh organov
morajo biti potrjene na referendumu.
Črta se 87. člen osnutka zakona, ki govori o sodelovanju pokrajine pri urejanju
zadev iz državnih pristojnosti prek svojih
predstavnikov v Državnem svetu, ker to
ni materija zakona o lokalni samoupravi.
Na podlagi 4. odstavka 77. člena je potrebno v 92. členu osnutka zakona opredeliti ustrezno zastopstvo italijanske in
madžarske narodne skupnosti v pokrajinskem svetu.
V 5. odstavku 77. člena osnutka zakona
je potrebno namesto določitve spodnje
meje števila prebivalcev, to je sto tisoč,
jasno opredeliti, da opravljajo naloge širše samoupravne lokalne skupnosti največja mesta oz. mesta z velikim številom
prebivalcev v Republiki Sloveniji.
V 1. odstavku 83. člena osnutka zakona
je potrebno jasneje razmejiti vlogo in naloge pokrajine v odnosu do upravnega
okraja ter poudariti samoupravno naravo
pokrajin v odnosu do države.
8. K XII. poglavju: Prehodne in končne
določbe
Nove občine se po tem zakonu oblikujejo
do preteka mandata sedanjim občinskim
skupščinam. V zakonu je treba določiti
roke, do katerih je treba opraviti posamezna pripravljalna dejanja oziroma
sprejeti potrebne normativne akte, da bi
bile lahko izvedene volitve v nove občine
do predvidenega roka.
V kolikor do preteka mandata sedanjim
občinskim skupščinam ne bi bilo mogoče izvesti vseh pripravljalnih del oziroma
pripraviti normativnih aktov za vzpostavitev novih občin in izvedbo volitev, bo
Državni zbor po potrebi podaljšal mandat
sedanjim občinskim skupščinam.
V tem poglavju je potrebno opredeliti tudi način in roke prenehanju delovanja
obalne skupnosti.
9. Zakon naj opredeli tudi zvezo občin,
katere naloga bo zlasti zastopanje občinskih interesov pri urejanju zadev, ki se
tičej* financiranja občin.
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lokalni samoupravi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o lokalni samoupravi na 11. seji, dne 30. 7. 1993, na
podlagi 173. člena poslovpika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da skupaj z italijansko in madžarsko narodno skupnostjo pripravi za oktobrsko sejo Državnega zbora predloga za-

kona o samoupravnih narodnih skupnosti o uresničevanju posebnih pravic narodnih skupnosti za območja, ter tistih
pravic, ki jih pripadniki narodnih skupnosti uresničujejo tudi zunaj teh območij.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodbe o najetju posojila za obnovo slovenskih železnic.
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju posojila za obnovo Slovenskih železnic na 11. seji, dne 28. 7.
1993, na podlagi 173. člena poslovnika

Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo-

venije, da prouči rentabilnost železniškega koridorja med Koprom in Jesenicami
ter zagotovi železniško povezavo Baške
Grape s prometnim sistemom vse Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob razpravi o odgovoru Vlade Republike Slovenije na poslansko
vprašanje v zvezi z odkritim orožjem na letališču v Mariboru
Državni zbor Republike Slovenije je ob
razpravi o odgovoru Vlade Republike
Slovenije na zastavljena poslanska vprašanja v zvezi z odkritim orožjem na letališču v Mariboru na 11. seji, dne 29. 7.
1993, na podlagi 173. člena poslovnika
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Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije bo na

12. seji Državnega zbora opravil razpravo
in odločanje o vprašanjih v zvezi z odkritjem orožja na letališču v Mariboru na
podlagi dodatnega poročila Vlade Republike Slovenije.
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Predlog zakona o PARLAMENTARNI PREISKAVI - EPA 242 - DRUGA
OBRAVNAVA
Na podlagi tretjega odstavka 174. in 188. člena poslovnika
Državnega zbora (Ur. I. RS, 40/93) v zvezi z drugim odstavkom 335. člena poslovnika Državnega zbora Vam pošiljava
v obravnavo in sprejem:
- PREDLOG ZAKONA O PARLAMENTARNI PREISKAVI
- druga obravnava

Predlog zakona za drugo obravnavo je bil po sklepu
Državnega zbora z dne 22/4-1993 in 5/7-1993 pripravljen
v okviru Odbora za notranjo politiko in pravosodje.
Pri delu delovnih teles bosta sodelovala predlagatelja zakona.

Predlog zakona o parlamentarni preiskavi
1.člen

5. člen

(1) Parlamentarna preiskava v zadevah javnega pomena se
opravi, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko
podlaga za odločanje Državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, za spremembo zakonodaje na
določenem področju in za druge odločitve Državnega zbora iz
njegove ustavne pristojnosti.

(1) Stroški preiskovalne komisije bremenijo proračun Republike Slovenije. Preiskovancem in njihovim pravnim pooblaščencem, pričam in izvedencem se stroški povrnejo po pravilih, ki veljajo za kazenski postopek, če pa je prizadeta pravna
oseba, potem pa po pravilih, ki veljajo za postopek o prekrških. Pri tem se ne uporabljajo določbe ZKP o naložitvi plačila
stroškov obdolžencu, če je spoznan za krivega oziroma
določbe zakona o prekrških o plačilu stroškov za pravno
osebo, ki ji je bila izrečena sankcija za prekršek.

(2) Parlamentarna preiskava se opravi po določbah tega
zakona in poslovnika o parlamentarni preiskavi.
2. člen
če v neki zadevi že teče kazenski postopek, to ni ovira, da ne
bi bila o njej v okviru pristojnosti Državnega zbora izvedena
tudi parlamentarna preiskava.
3. člen
(1) V preiskovalni komisiji ne sme sodelovati poslanec:
~ Če je preiskovanec ali priča v zadevi, ki se preiskuje,
~ če je ali je bil s preiskovancem ali njegovim pravnim
pooblaščencem v zakonski zvezi oziroma živi ali je živel z njim
v zunajzakonski skupnosti ali če je s preiskovancem ali njegovim pravnim pooblaščencem v sorodstvu v ravni vrsti do
kateregakoli kolena ali v stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena ali v svaštvu do vštetega drugega kolena,
- če je bil sam ali je oziroma je bila katera od oseb iz prejšnje
alinee odgovorna oseba v organu ali pravni osebi, katere
dejavnost se preiskuje, v času, na katerega se nanaša preiskava,
- če je ali je bil kakorkoli udeležen v kazenskem ali drugem
sodnem ali upravnem postopku ali postopku o prekršku, ki je
v neposredni zvezi s predmetom preiskave.
(2) Če so okoliščine iz prejšnjega odstavka znane ob imenovanju preiskovalne komisije, tak poslane ne sme biti imenovan
v preiskovalno komisijo. Kolikor take okoliščine nastanejo
pozneje ali se zanje šele pozneje izve, mora tak poslanec takoj
prenehati z delom v preiskovalni komisiji, predsednik preiskovalne komisije pa mora o tem takoj obvestiti Državni zbor
s predlogom, da takega poslanca razreši in imenuje v preiskovalno komisijo drugega poslanca. Če se okoliščine iz prejšnjega odstavka nanašajo na predsednika preiskovalne komisije, obvesti o tem Državni zbor namestnik predsednika preiskovalne komisije.
(3) V postopku parlamentarne preiskave preiskovalci ne
morejo zahtevati izločitve članov preiskovalne komisije zaradi
dvoma o njihovi nepristranosti.
4. člen
V postopku parlamentarne preiskave je zagotovljeno varstvo
tajnosti pisem in drugih občil ter nedotakljivost človekove
zasebnosti.
poročevalec

(2) O povrnitvi stroškov iz prejšnjega odstavka tega člena ter
o nagradah izvedencev in pravnih pooblaščencev preiskovancev na zahtevo upravičencev odloča preiskovalna komisija.
Upravičenec, ki se s to odločitvijo ne strinja, lahko zahteva
odmero stroškov pri pristojnem sodišču.
6. člen
(1) V dokaznem sklepu, ki ga sprejme pred začetkom dokazovanja, preiskovalna komisija določi:
- način izvedbe parlamentarne preiskave
- preiskovance
- dokazila.
(2) Preiskovalna komisija lahko dokazni sklep kadarkoli spremeni ali dopolni.
(3) Pri dokaznem sklepu je preiskovalna komisija vezana na
sklep Državnega zbora o uvedbi parlamentarne preiskave.
7. člen
(1) Preiskovanci so ostebe, na katere se parlamentarna preiskava nanaša v celoti ali deloma.
(2) Če preiskovanci niso določeni že z dokaznim sklepom,
lahko preiskovalna komisija z dopolnitvijo dokaznega sklepa
kadarkoli ugotovi, kdo je preiskovanec. Osebe, ki bi bile lahko
preiskovanci, to lahko tudi same prijavijo predsedniku preiskovalne komisije, preiskovalna komisija pa z dopolnitvijo
dokaznega sklepa odloči, ali jim bo priznala tak položaj.
Zoper odločitev te preiskovalne komisije ni pritožbe.
(3) Preiskovanec se povabi z zaprtim pismenim vabilom, ki
obsega: naslov preiskovalne komisije, ime in priimek preiskovanca, dokazni sklep in opis predmeta parlamentarne preiskave, kraj, kamor naj pride, dan in uro, kdaj naj pride,
navedbo, da se vabi kot preiskovanec, opozorilo, da bo prisilno priveden, če ne pride, uradni pečat in podpis predsednika preiskovalne komisije.
(4) Preiskovanci ne smejo biti zaslišani kot priče, če se preiskava opravlja zoper njih. Če pride v poštev njil\pvo zaslišanje, imajo smiselno enak položaj, kot ga ima pri zaslišanju
v kazenskem postopku obdolženec.
t
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(5) Če je bil nekdo v postopku parlamentarne preiskave že
zaslišan kot priča, kasneje pa je postal preiskovanec, se
poročilo preiskovalne komisije ne more opirati na njegovo
izpovedbo kot priče.
(6) Preiskovanec sme sodelovati pri izvajanju dokazov, razen
če je preiskovalna komsiija sklenila, da se začasno odstrani iz
dvorane, kjer se opravlja parlamentarna preiskava, če sopreiskovanec ali priča v njegovi navzočnosti noče izpovedati ali
če okoliščine kažejo, da v njegovi navzočnosti ne bo govoril
resnice. Po vrnitvi preiskovanca na zasedanje preiskovalne
komisije se mu prebere izpovedba sopreiskovanca oziroma
priče. Preiskovanec ima pravico postavljati sopreiskovancu
oziroma priči vprašanja, predsednik preiskovalne komisije pa
ga vpraša, ali ima kaj pripomniti k njuni izpovedbi. Po potrebi
se opravi soočenje.
(7) Preiskovancem lahko pri uveljavljanju njihovih pravic
pomagajo pravni pooblaščenci. Preiskovanci lahko predlagajo dokaze. Pričam in izvedencem smejo postavljati vprašanja.
(8) Prizadete pravne osebe imajo v postopku parlamentarne
preiskave smiselno enak položaj kot pravne osebe po zakonu
o prekrških.
8. člen
(1) Priče in izvedenci so se dolžni odzvati vabilu preiskovalne
komisije. V vabilu morajo biti opozorjeni na posledice neopravičenega izostanka.
(2) Zoper izostalega izvedenca, ki je bil v redu vabljen ali
noče opraviti izvedenskega dela, se lahko na zahtevo preiskovalne komisije na pristojnem sodišču izrečejo denarne kazni
po ZKP.
(3) Na zahtevo preiskovalne komisije odredi pristojno
sodišče privedbo preiskovanca, priče ali izvedenca.
(4) Preiskovalna komisija lahko pri pristojnem sodišču zahteva, da se odredi hišna ali osebna preiskava in zaseg predmetov.
9. člen
Glede oprostitve in odklonitve pričevanja ter oprostitve izvedenstva se uporabljajo določbe ZKP.
10. člen
(1) Pred pričetkom pričevanja je treba priče poučiti o njihovi
pravici, da odklonijo pričevanje.
(2) Priče in izvedence je treba pred začetkom zaslišanja opozoriti, da morajo izpovedati po resnici. Opozoriti jih je treba
na kazenskopravne posledice krive izpovedbe. V postopku
pred preiskovalno komisijo se priče in izvedenci ne zaprisežejo.
i
11. člen
(1) Priče se zaslišujejo vsaka zase. Pri tem ne smejo biti
navzoče priče, ki še niso bile zaslišane.
(2) Priče se smejo soočiti, če se njihove izpovedbe ne ujemajo glede pomembnih dejstev.
(3) Priče in izvedence zaslišuje predsednik komisije. Ko predsednik komisije konča zaslišanje posamezne priče ali izvedenca, jim lahko člani komisije naravnost postavljajo vprašanje, preiskovanci pa smejo postavljati vprašanja naravnost
pričam in izvedencem le z dovoljenjem predsednika komisije.
(4) Predsednik komisije lahko zavrne vprašanja preiskovanca, ki so neprimerna in niso povezano z zadevo. Če predsednik komisije prepove določeno vprašanje ali odgovor, sme
10

preiskovanec zahtevati, naj o tem odloči preiskovalna komisija.
(5) Če je preiskovalna komisija sklenila, da je vprašanje, na
katero je že bilo odgovorjeno, nedopustno, se poročilo preiskovalne komisije na takšno vprašanje ne sme sklicevati.
12. člen
0) Sodišča in drugi državni organi so dolžni preiskovalni
komisiji dati potrebno pravno pomoč. Pri tem morajo postopati kar se da hitro.
(2) Preiskovalna komisija lahko sklene, da se priče ali izvedenci zaslišijo pred sodiščem. Ustrezno zahtevo je treba vložiti pri sodišču, na čigar območju naj bi potekala preiskava.
(3) Zahtevi je treba priložiti sklep o predmetu preiskave in
dokazni sklep. Če je potrebno, se v zahtevi vprašanja podrobneje opredelijo in obrazložijo.
(4) Prisilni ukrepi zoper preiskovance, priče in izvedence:
privedba, kazni, hišna in osebna preiskava in zaseg predmetov se v postopku parlamentarne priskave lahko izvajajo le
prek sodišča. Ustrezno zahtevo z obrazložitvijo, ki ji je treba
priložiti sklep o predmetu preiskave, je treba vložiti pri
sodišču, na čigar območju naj bi se izvedel omenjeni ukrep.
Zaprošeno sodišče ni upravičeno ocenjevati umestnosti
ukrepa, če pa meni, da ni v skladu z zakonom, zahteva
odločitev višjega sodišča. Zoper odločitev višjega sodišča ni
pritožbe.
13. člen
(1) Vlada, upravni organi, organizacije, ki opravljajo javno
Službo in vsi nosilci javnih pooblastil so dolžni kadarkoli
dovoliti preiskovalni komisiji ali njenim pooblaščencem
dostop do dokumentacije, s katero razpolagajo, izdati
potrebna dovoljenja za pričevanje ter predložiti spise.
(2) Sodišča so, dolžna preiskovalni komisiji predložiti tiste
dele svojih spisov, ki se nanašajo tudi na predmet preiskovalne komisije, če gre za nedokončane zadeve, jih mora
preiskovalna komisija čimprej vrniti sodišču.
(3) Organi iz prvega odstavka tega člena, ki nasprotujejo
ugoditvi zahtevi, ker bi to škodovalo odnosom Republike
Slovenije z drugimi državami ali njeni varnosti, so dolžni
ugoditi ponovni zahtevi preiskovalne komisije, sprejeti z 2/3
glasov vseh njenih članov.
14. člen
(1) Predsednik in člani preiskovalne komisije so ves čas dela
preiskovalne komisije in po njeni razpustitvi dolžni varovati
tajnost zaupnih dejstev, s katerimi so se seznanili. Brez dovoljenja predsednika Državnega zbora ne smejo pričati pred
sodiščem ali pred drugimi organi.
(2) Če se predsednik ali član preiskovalne komisije v okviru
preiskovalne naloge seznani s tujo tajnostjo, tajnostjo iz
poimensko imenovane osebne sfere ali poslovno tajnostjo,
sme takšno tajnost razkriti le, če ima pooblastilo prizadete
osebe. To ne velja, če zakon nalaga razkritje tajnosti.
15. člen
(1) Priča, izvedenec, cenilec, prevajalec ali tolmač, ki
v postopku parlamentarne preiskave pred sodiščem ali preiskovalno komisijo po krivem izpove, izvedenec ali cenilec, ki
da krivo pismeno mnenje, ali prevajalec, ki da lažni pisni
prevod, se kaznuje z zaporom do dveh let.
(2) Če ima dejanje iz 1. odstavka tega člena posebno hude
posledice za preiskovanca se storilec kaznuje z zaporom od
šestih mesecev do petih let.
(3) Če storilec prostovoljno prekliče svojo krivo izpovedbo,
preden izda preiskovalna komisija svoje končno poročilo, se
kaznuje z denarno kaznijo, sme pa se mu tudi odpustiti kazen.
poročevalec

16. člen
(1) Kdor z namenoma, da bi preprečil ali otežil dokazovanje
v parlamentarni preiskavi, skrije, uniči ali poškoduje tujo
listino ali jo napravi delno ali popolno nerabno, se kaznuje
z zaporom do enega leta.
se
'skovalni
^na^°komisiji
kaznuje,
kdorzahtevanih
brez upravičenega
ne izroči
spisov alirazloga
listin alipreine
dovoli vpogleda v te listine ali spise, ali priča, ki kljub opozorilu na posledice, brez zakonitega razloga noče pričati pred
preiskovalno komisijo.

17. član
Kdor neupravičeno izda, kar je zvedel v postopku parlamennhil?
?reali
?kave
.' zaz kar
i® z zakonom
določeno,
da ali
se sodišča
ne sme
javiti,
je bilo
odločbo
preiskovalne
komisije

odločeno, da ostane tajno, se kaznuje z denarno kaznijo ali
z zaporom do enega leta.
18. člen
(1) če ni drugače določeno, je pristojno sodišče po tem
zakonu sodišče prve stopnje v Ljubljani.
(2) Poleg določb ZKP in zakona o prekrških, ki se po tem
zakonu neposredno uporabljajo, se glede drugih vprašanj, ki
z njim niso urejena, smiselno uporabljajo tudi druge ustrezne
splošne določbe ZKP ter njegove določbe o preiskavi in glavni
obravnavi, glede prizadetih pravnih oseb pa zakon o prekrških.
19. člen
Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Odbor za notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora je
svoji seji dne 20. 7. 1993 obravnaval pripombe k predlogu
izdajo zakona o parlamentarni preiskavi z osnutkom
zakona, ki so jih dali poslanci v razpravi na 10. seji Državnega
zbora ter komisija za politični sistem Državnega sveta, Vlada
Republike Slovenije, Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve ter gospod Friedrich Schumann. Od teh pripomb je
upošteval:
na
za

Predlog, da se črta določba 2. člena osnutka, ki je govorila
dajanju mnenja ustavnega sodišča o dopustnosti predmeta
Preiskave oziroma ali gre za zadevo javnega pomena. Prevladalo je namreč mnenje, da bi bil tak način odločanja ustavna sodišča ne samo neobičajen (od daleč podoben le
pristojnosti dajanja mnenja v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe po 2. odstavku 160. člena ustave), marveč bi
se
z njim postopek parlamentarne preiskave tudi zavlekel.
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2) črtana je bila določba 2. odstavka 3. člena osnutka
zakona, saj je samo ob sebi razumljivo, da ugotovitve in sklepi
Parlamentarne preiskave ne vežejo sodišč.
3) Iz osnutka poslovnika o parlamentarni preiskavi so bile
povzete določbe 8. člena, ki govori o izločitvi članov preiskovalne komisije, saj se z njimi urejajo razmerja preiskovalne
komisije do drugih, zunaj Državnega zbora. Pri tem pa ni bila
povzeta tudi določba 5. alinee 1. odstavka omenjenega člena
osnutka poslovnika o parlamentarni preiskavi, ki je, na kratko
rečeno, omogočala izločanje članov preiskovalne komisije
tudi zaradi dvoma o njihovi nepristranosti. Člani preiskovalne
komisije so namreč poslanci, torej politiki, ki se morajo vsakodnevno politično izjavljati o vseh relevantnih političnih
dogodkih, zaradi česar bi lahko bili teoretično vsi izločeni, kar
le seveda nesmisel.
4
) Odpadel je tudi variantni dodatek k 5. členu osnutka
zakona o odstopu od načela tajnosti občil in varstva človekove zasebnosti, ker je bilo ocenjeno, da ni samo nepotreben,
saj bo preiskovalna komisija odločala na podlagi drugih
obstoječih
dokazov, marveč tudi zaradi dvoma, ali bi bilo tako
va
rovano ustavno načelo o varstvu tajnosti pisem in drugih
občil ter nedotakljivosti človekove zasebnosti.
5) V celoti je bila črtana tudi določba 16. člena osnutka
zakona. Prvi odstavek zato, ker je način dela preiskovalne
komisije tako javen, da bo moralna rehabilitacija prizadetih
izvedena že prek običajnega poročanja o koncu parlamenfarne preiskave. Drugi odstavek pa zato, ker je povrnitev
škode v tem primeru zagotovljena že z določbo 1. odstavka
26. člena ustave.

Niso pa bili sprejeti naslednji predlogi in pripombe:
V V tem zakonu ni potrebno podrobneje opredeljevati
postopka, kadar gre za takoimenovano manjšinsko preiskavo,
poročevalec

saj se z njim urejajo le razmerja v parlamentarni preiskavi
navzven. Ali gre pri tem za večinsko ali manjšinsko preiskavo,
je zato stvar, ki zadeva zgolj poslance Državnega zbora. Zato
je varstvo manjšinske preiskave zagotovljeno v poslovniku
o parlamentarni preiskavi.
2) Parlamentarna preiskava se nanaša na nosilce vseh javnih
funkcij, glede katerih je mogoče ugotavljati politično odgovornost. Vsako natančnejše opredeljevanje subjektov bi jo
zato lahko le zoževalo.
3) Postopek parlamentarne preiskave se izrečno ali smiselno
vodi po ustreznih določbah zakona o kazenskem postopku.
V tem zakonu pa ni predvideno, da bi priče zastopali odvetniki. Kljub temu pa je v predlogu zakona o parlamentarni
preiskavi v zvezi z ustreznimi določbami ZKP dovolj poskrbljeno za varstvo njihovih pravic. Pouk o tem, da lahko odklonijo odgovor na posamezno vprašanje, če je verjetno, da bi
s tem spravili sebe ali svojega bližnjega sorodnika v hudo
sramoto, znatno materialno škodo ali v kazenski pregon,
mora namreč pričam že pred pričetkom zaslišanja dati predsednik komisije.
4) Uporabi prisilnih sredstev v postopku parlamentarne preiskave tudi pripomba, ki dvomi v njihovo primernost, ne oporeka, da ustavnopravno ne bi bila mogoča. Vendar si uspešne
izvedbe parlamentarne preiskave brez uporabe prisilnih sredstev (oziroma bolje: zaradi grožnje, da bodo v primeru nespoštovanja uporabljena) ni mogoče zamisliti. Ob tem velja še
povedati, da bo uporaba prisilnih sredstev potekala le prek
sodišča, ki bo pri tem presojalo tudi njihovo zakonitost. Če pa
bi črtali uporabo prisilnih sredstev v postopku parlamentarne
preiskave, pa bi se pojavilo vprašanje, ali bi jo potem sploh še
bilo mogoče realizirati. S tem bi se z ustavo iz leta 1991
predvidene ureditve dejansko vrnili na ureditev po ustaVi iz
leta 1974 oziroma po LXXVIII. amandmaju iz leta 1989, ki prav
zaradi pomanjkanja tovrstnih pooblastil ni bila preveč
uspešna.
5) Vsako kolegialno telo mora imeti nekoga, ki ima v rokah
takoimenovano formalno procesno vodstvo. Pri preiskovalni
komisiji je to njen predsednik, ki ga že iz tehničnih razlogov
pri vodenju seje ne more nadomestiti komisija kot celota. Če
pa se npr. preiskovalec ali člani preiskovalne komisije ne
strinjajo z njegovim vodenjem, odloči o tem komisija.
6) Predlog zakona se zaradi podobnosti slovenske ustavne
ureditve parlamentarne preiskave nemški, deloma zgleduje
tudi po osnutku zakona o ustanovitvi in delu preiskovalnih
odborov v nemškem zveznem parlamentu iz leta 1988. Zato je
podobno kot v omenjenem osnutku zakona, v predlogu
zakona o parlamentarni preiskavi urejeno tudi odločanje
o izročitvi spisov po 3. odstavku 13. člena ter o dovolitvi
pričanja po 1. odstavku 14. člena.
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Glede na to, da je bil sedaj predlog za izdajo kazenskega
zakonika Republike Slovenije z osnutkom zakonika že objavI jen v Poročevalcu Državnega zbora (št. 22 z dne 19. 7. 1993),

so bile kaznovalne določbe v 15. členu prilagojene kaznivemu
dejanju krive izpovedbe po 286. členu osnutka kazenskega
zakonika.

Predlog zakona o GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPUBLIKE SLOVENIJE
TER O SLOVENSKI NARODNI ZASTAVI - EPA 335 - DRUGA
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 38. seji dne 29. julija 1993
določila Sbesedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O GRBU, ZASTAVI IN HIMNI
REPUBLIKE SLOVENIJE TER O SLOVENSKI NARODNI
ZASTAVI,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in
188. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni
zastavi
I. SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen

1. člen
t
Ta zakon ureja grb, zastavo in himno Republike Slovenije ter
slovensko narodno zastavo.
2. člen
Grb, zastava in himna Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: grb, zastava in himna) označuje pripadnost Republiki Sloveniji ali predstavljanje Republike Slovenije in njenih
organov.
Grb, zastava in himna se sme uporabljati le v obliki in z vsebino, ki sta določeni v ustavi Republike Slovenije ia v tem
zakonu ter na način, ki je določen s tem zakonom.
3. člen

Če sta grb ali zastava ob uradnih priložnostih postavljena,
položena oziroma izobešena skupaj s slovensko narodno
zastavo, z zastavami italijanske oziroma madžarske narodne
skupnosti, z zastavami lokalnih skupnosti ali skupaj s tujimi
zastavami oziroma skupaj z drugimi znamenji, morata biti
postavljena na častno mesto, če ni s tem zakonom drugače
določeno.
7. člen
Grba, zastave in slovenske narodne zastave ni dovoljeno
uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni
za uporabo.
Grba, zastave in slovenske narodne zastave ni dovoljeno
uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krnita
ugled in dostojanstvo Republike Slovenije.

Slovenska narodna zastava označuje pripadnost slovenskemu narodu.
Slovenska narodna zastava je belo-modro-rdeča zastava. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve
zastave se vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča.
Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave.
Slovensko narodno zastavo se sme uporabljati le v obliki in
z vsebino, ki sta določena v ustavi Republike Slovenije ter na
način, ki je določen s tem zakonom.
4. člen
Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba,
zastave in slovenske narodne zastave ter notni zapis himne so
sestavni del tega zakona.
5. člen
Kot himno se izvaja sedma kitica pesmi Franceta Prešerna
»Zdravljica«, na melodijo iz zborovske istoimenske skladbe
skladatelja Stanka Premrla. Besedilo himne in notni zapis
melodije himne sta sestavni del tega zakona.
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8. člen
Grba in zastave ali njunih sestavnih delov oziroma slovenske
narodne zastave se ne sme registritari ali uporabljati kot
znamko, vzorec ali model ter za označevanje blaga ali storitev.
Za kolektivne znamke, katerih nosilec so vlada in ministrstva,
se lahko registrira oziroma uporablja grb, zastava ali njuni
sestavni deli ter slovenska narodna zastava.
II. GRB

9. člen

Grb se uporablja:
1. V pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih državnih organov in sodišč;
2. za označevanje državne meje, na območju mejnega prehoda in na objektih organov mejne kontrole;
3. na poslopjih, v katerih je sedež državnega organa ali
sodišča, kot tudi v prostorih teh organov;
poročevalec

na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in
na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva osebno
uporablja pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z mednarodnimi pogodbami, predpisi in običaji države, v kateri je
predstavništvo, oziroma s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavništvo;
5; v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov organov lokalnih skupnosti, kadar opravljajo posamezne naloge oziroma
določene zadeve iz državne pristojnosti;

5. če so grbi in znamenja razporejeni v skupine - na čelu
skupine.
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1. na poslopjih, v katerih je sedež predsednika republike,
sedež državnega zbora, državnega sveta in sedež vlade;

-v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov samoupravnih
skupnosti, podjetij in drugih organizacij ter posameznikov, ki
imajo javno pooblastilo, če je to določeno v zakonu, ki ureja
lavno pooblastilo;
7- na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih izkazih oziroma
predmetih, ki jih za službene namene uporabljajo predsednik
republike, predsednik državnega zbora, predsednik državnega sveta, predsednik vlade, ministri ter vodje predstavništev Republike Slovenije v tujini;
8. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih izkazih oziroma
predmetih, ki jih za službene namene uporabljajo poslanci,
člani državnega sveta in funkcionarji ter uslužbenci državnih
organov in sodišč;
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v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa zakon.

III. ZASTAVE
12. člen
Zastavo se stalno izobesi:

2. na prevoznih sredstvih, ki jih pri opravljanju uradne dolžnosti uporabljajo predsednik republike, predsednik državnega
zbora, državnega sveta in predsednik vlade,
3. na območju mejnega prehoda;
4. na poslopju predstavništva Republike Slovenije v tujini in
na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva osebno
uporablja pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z mednarodnimi predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo,
oziroma s pravili in prakso mednarodne organizacije, pri
kateri je predstavništvo;
5. na ladjah in na drugih plovilih; z zastavo so označena tudi
letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na
način, ki jih določajo predpisi.

10. člen

13. člen

Grb se lahko uporablja:

Zastavo se izobesi:

ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in
drugih javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takšnih shodov;

1. Ob praznikih Republike Slovenije, in sicer:

2. na ladjah in na drugih plovilih; z grbom se označijo tudi
letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogojih in na
način, ki jih določajo predpisi;
3 na poslopju, v katerem so uradni prostori organov lokalnih
skupnosti;
4. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem
zakonom.
11. člen
če je grb Republike Slovenije postavljen, položen ali obešen
poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na
levi strani; izjemoma sme biti na desni strani grba tuje države
ali ustreznega znaka mednarodne organizacije, kadar se ta
grb oziroma znak uporablja ob uradnem obisku voditelja tuje
države oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
če se grb Republike Slovenije uporablja skupaj z dvema
drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb Republike
Slovenije v sredini.
če se grb uporablja skupaj z več tujimi in domačimi grbi, njim
ustreznimi znaki mednarodnih organizacij ali z drugimi
podobnimi znamenji, je grb Republike Slovenije;
1. če so grbi in znamenja razvrščeni v krogu - v sredini kroga,
tako da ga je razločno videti;
2. če so grbi in znamenja razvrščeni v polkrogu - v sredini
polkroga;
3. če so grbi in znamenja raArščeni v koloni - na čelu
kolone;
4. če so grbi in znamenja razvrščeni v vrsti - na prvem mestu
v < vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;
poročevalec

- na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski kulturni
praznik,
- na dan 27. aprila, dan upora proti okupatorju,
- na dan 1. in 2. maja, praznik dela,
- na dan 25. junija, dan državnosti,
- na dan 26. decembra, dan samostojnosti.
Zastavo se v primerih iz prejšnjega odstavka izobesi na
poslopjih, v katerih so uradni prostori državnih organov,
sodišč, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na drugih
javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih; zastava je izobešena ves čas praznikov.
2. ob uradnem slovesu od predsednika republike, predsednika državnega zbora oziroma predsednika državnega sveta
kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in
ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo;
3. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo oziroma, ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike
Slovenije;
4. na dan žalovanja, ki ga določi vlada, in to spuščeno na pol
droga;
5. v drugih primerih ob pogojih in na način, ki jih določi
zakon.
V primerih iz 1., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka tega člena,
se poleg zastave lahko izobesi slovenska narodna zastava; na
območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost, se lahko izobesita tudi zastavi teh narodnih skupnosti.
14. člen
Zastavo se lahko izobesi:
1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih, humanitarnih prireditev ali podobnih akcijah in
drugih javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takšnih shodov;
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2. ob praznikih lokalnih skupnosti;

Himna se izvaja z glasbili, s petjem ali z glasbili in s petjem.

3. pri javnih manifestacijah, ki so- pomembne za Republiko
Slovenijo, in jih določi Vlada Republike Slovenije;

Himna ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja
oziroma zaznamovanja storitev.

4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem
zakonom.

20. člen

Zastava se lahko izobesi za označevanje poslopij, v katerih so
sedeži ministrstev, sodišč ali drugih državnih organov in organov lokalne skupnosti.
V primerih iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se
poleg zastave lahko izobesi tudi slovenska narodna zastava;
na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska
narodna skupnost, se lahko izobesita tudi zastavi teh narodnih skupnosti.
15. člen
Če je zastava Republike Slovenije izobešena poleg kakšne
druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi
strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani
zastave tuje države ali mednarodne organizacije, kadar je ta
zastava izobešena ob uradnem obisku voditelja tuje države
oziroma pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije.
Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema
ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti,
gledano od spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije
postavljen pred drogovi teh zastav.

Himna se izvaja:
1. ob uradnem slovesu od predsednika republike, kadar
odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo državo, in ob
njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slovenijo;
2. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slovenijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slovenije;
3. pri polaganju vencev uradnih predstavnikov Republike Slovenije oziroma predstavnikov tujih držav ali mednarodnih
organizacij ob spomenikih, na pokopališčih ter na drugih
podobnih krajih;
4. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprq>ju s tem
zakonom.
21. člen
Himna se lahko izvaja:

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z več
drugimi zastavami, je zastava Republike Slovenije:

1. na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, pomembni za Republiko Slovenijo;
2. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih
tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah in
drugih javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in
običaji takšnih shodov;
3. na pogrebu osebnosti, ki ji Republika Slovenija izkazuje
posebno čast;

1. če so druge zastave zvrščene v krogu - v sredini kroga
tako, da je jo je razločno videti;

4. v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem
zakonom.

2. če so druge zastave zvrščene v polkrogu - v sredini
polkroga;

22. člen

Če je zastava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema
drugima zastavama, mora biti zastava Republike Slovenije
v sredini.

3. če so druge zastave završčene v kolon - na čelu kolone;
4. če so druge zastave zvrščene v vrsti - na prvem mestu
v vrsti oziroma, gledano od spredaj, na levi strani;

Če se himna izvaja skupaj s himno tuje države ali s slovesno
pesmijo mednarodne ali druge organizacije, se izvede najprej
himna tuje države oziroma slovesna pesem mednarodne ali
druge tuje organizacije, nato pa himna Republike Slovenije.
23. člen

5. če so druge zastave razporejene v skupini - na čelu
skupine.
16. člen

Himna se izvaja ob izkazovanju običajne počastitve v skladu
z običaji oziroma predpisi o pozdravljanju himne.

Kadar je zastava izobešena na drogu, morajo biti barve
zastave razporejene od zgoraj navzdol po temle vrstnem redu:
bela, modra, rdeča; grb mora biti, gledano od spredaj, na levi
strani zastave v levem zgornjem delu.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
Kadar je slovenska narodna zastava izobešena na drogu,
morajo biti barve zastave razporejene od zgoraj navzdol po
temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča.
18. člen
Zastava se dviga in spušča, izobeša in snema oziroma prenaša ob uradnih priložnostih z običajno počastitvijo, v skladu
z običaji oziroma predpisi o pozdravljanju zastave.
*•
»
IV. HIMNA
19. člen
Himna se izvaja v skladu s tem zakonom, svečano in usklajeno
z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo himno.
14

24. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba.
1. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo
v obliki ali z vsebino, ki je v nasprotju z ustavo Republike
Slovenije oziroma s tem zakonom (2. in 3. člen);
2. če registrira ali uporablja kot znamko, vzorec ali model ter
za označevanje blaga ali storitev grb, zastavo ali njune
sestavne dele oziroma slovensko narodno zastavo (prvi odstavek 8. člena);
3. če izvaja himno z namenom tržnega oglaševanja oziroma
zaznamovanja storitev (tretji odstavek 19. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
poročevalec

kazni
nnik,
u kiarno
'° naiz
)man
) 20.000
tolarjev
se člena.
kaznuje zasebstori prekršek
prvega
odstavka
tega

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega
25. člen
Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
1

če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo, ki
so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo (prvi
odstavek 7. člena);
2. če uporablja grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo
v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled in dostojanstvo Republike Slovenije (drugi odstavek 7. člena).
^ denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
•
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Vl

». PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen

znamke, vzorca, modela ali kateregakoli drugega znaka za
označevanje blaga oziroma storitev (8. člen) ter na izvajanje
himne z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev (tretji odstavek 19. člena) nadzoruje tržna inšpekcija.
27. člen
Podrobnejše predpise izdajajo:
1. Ministrstvo za obrambo - za uporabo grba in zastave
v obrambnih silah,
2. Ministrstvo za promet in zveze - za uporabo grba in
zastave na ladjah in drugih plovilih, na letalih ter na drugih
javnih prevoznih sredstvih.
28. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
- Zakon o himni Republike Slovenije (Uradni list SRS, št. 14/
90),
- 11. in 13. točka 8. člena in 4. točka 12. člena zakona
o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74,
42/86 in 8/90).
29. člen

Izvajanje
določb tega zakona, ki se nanašajo na registracijo
9rba, zastave ali njune sestavne dele oziroma slovensko
narodno zastavo kot sestavnega dela blagovne ali storitvene

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

• Zbor/ Skupščine Republike Slovenije so na sejah v mesecu
/uniju
1992, sprejeli predlog za izdajo z osnutkom zakona
0
uporabi grba, zastave in himne Republike Slovenije. Predlagatelju so naročili, naj upošteva pripombe in predloge delovnih teles skupščine in zborov ter razprave na sejah zborov.

se nacionalni zastavi, če se jo ne uredi v predlaganem zakonu
odpovedujemo in jo odpravljamo oziroma nasprotno, -odločanje o uporabi nacionalni zastave je nedotakljivost s strani
oblasti, oblast in skupščina nimata pravice ničesar povedati
o nacionalni zastavi«

Pečino pripomb sta dali Zakonodajnopravna komisija in
Komisija za notranjo politiko, pripombe na sejah zborov pa so
se večinoma nanašale na ista vprašanja.

Zato je v skladu z razpravo o osnutku predlaganega zakona
predlagatelj upošteval prevladujoče mnenje poslancev in je
v predlogu zakona določil tudi vsebino in uporabo nacionalne
zastave, ker meni tudi, (ne glede na določbo 6. člena vstave,
da se z zakonom uredi uporaba le državne zastave), da dejansko v nobenem predpisu ni urejena slovenska narodna
zastava ter da je smotrno v enem zakonu urediti materijo, ki se
nanaša na državno in nacionalno zastavo nasploh.
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P^dlagatelj je proučil vse pripombe in predloge ter upošteval večino tistih, ki prispevajo k izboljšanju besedila oziroma
zakonskih rešitev.
Predlagatelj je upošteval razpravo na zakonodajnopravni
Komisiji in v zborih ter spremenil naslov zakona tako, da se
zakon sedaj imenuje zakon o grbu, zastavi in himni Republike
Slovenije ter o slovenskih narodni zastavi. Razpravljalei so
namreč opozorili, da je v predlaganem osnutku zakona določena tudi vsebina ne le uporaba državnih simbolov.
V skladu s pripombami v zborih je predlagatelj uredil tudi
uporabo narodne slovenske zastave. V razpravi o predlaganem zakonu so poslanci dali pripombo, da je ob obravnavi
amandmaja 100 k Ustavi Republike Slovenije, bilo dogovorjeni), da se narodna slovenska zastava oziroma nje uporaba
uredi v zakonu. Ustavna komisija je namreč predlagala (medzborovski usklajevalni komisiji oziroma podskupini za
državne simbole) tudi varianto k citiranem amandmaju, in
sicer določitev državne in posebej še slovenske narodne
zastave.
Usklajevalna komisija je obravnavala predlog cit. amandmaja
m zborom predložila v sprejem amandma 100, ki je opredeljeval le državno zastavo. Zato je v Ustavi Republike Slovenije
v
6 členu določena le državna zastava.
Zelo s° hita deljena mnenja na zb'orih, ali s tem zakonom
urediti tudi narodno slovensko zastavo. Poslanci so menili, da
poročevalec

Predlagatelj je upošteval razpravo na Zakonodajnopravni
komisiji in zborih ter v 4. členu predlaganega zakona določil,
da so geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje
grba, zastave in slovenske narodne zastave sestavni del predlaganega zakona ter je tako črtana varianta k 25. členu
osnutka zakona, da ministrstvo pristojno za upravo, določi
geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje grba in
zastave.
Predlagatelj je v skladu z razpravami v Zakonodajnopravni
komisiji, Komisiji za notranjo politiko ter zborih, upošteval
pripombe, da ni smotrno, da bi pristojni organi dajali dovoljenje, da se grb in zastava uporabljata kot sestavni del drugega
znaka. Tudi sicer je bilo izraženo mnenje, da bi predlagatelj
z navedeno rešitvijo odstopal od sedaj veljavne ureditve pri
nas ter tudi od ureditve v drugih državah. Zato je v 8. členu,
predlaganega zakona določeno, da se grb, zastava in slovenska narodna zastava ne smejo registrirati ali uporabljati kot
znamka, vzorec ali model ter za označevanje blaga ali storitev.
Izjema so le kolektivne znamke, katerih so nosilci Vlada republike Slovenije oziroma ministrstva, kar kaže na državni nivo
kolektivne znamke. Takšna rešitev je skladu s Pariško konvencijo o varstvu industrijske lastnine, ki v členu 6. ter (točka 1 a)
ugotavlja, da se države članice Unije strinjajo, da se v prime15

rih, ko ni dovoljenja pristojnih oblasti zavrne ali razveljavi ter
se s priložnostnimi sredstvi prepove, da se kot tovarniške in
trgovske znamke aH njihovi sestavni deli uporabijo grbi,
zastave in drugi državni emblemi držav Unije, uradni znaki,
punci za kontrolo in garancijo, ki so jih one sprejele, kakor
tudi sleherno posnemanje v heraličnem pomenu. Države unije
so si med seboj dolžne pošiljati seznam državnih emblemov,
uradnih znakov in puncev. Na podlagi Pariške konvencije so
države članice Unije v zakone o znamkah vključile določbo,
s katero se ne more zavarovati znak, ki vsebuje državni ali
drug javni grb, zastavo, emblem.

rabo državne ali posebne zastave in grba v oboroženih silah
Republike Slovenije.
Po mnenju citiranih organov je ureditev uporabe grba in
zastava v predlaganem osnutku zakona, torej tudi v tem
zakonu za vse navedene situacije primerna.

V skladu s 3. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije,
na ozemlju Republike Slovenije veljajo mednarodne
pogodbe, ki jih je sklenila Jugoslavija in se nanašajo na
Republiko Slovenijo. Med te pogodbe se šteje tudi obravnavana Pariška konvencija.

Po mnenju Urada za narodnosti je primerno, da se uporaba
zastav narodnosti, ko se uporabljajo skupaj z državno oziroma slovensko narodno zastavo, uredi v predlaganem
zakonu, ne glede na dejstvo, da je ta materija že urejena
v statutih občin. Urad namreč meni, da bo preoblikovanje
lokalnih skupnosti dolgotrajen postopek, zato je treba izobešanje zastav narodnosti, vsaj delno, urediti že v predlaganem
zakonu.

Urad Republike Slovenije za varstvo industrijske lastnine je,
v skladu s sklepom Vlade, začel postopek in sicer pri Svetovni
organizaciji za industrijsko lastnino (WIPO) zaščite grba in
zastave Republike Slovenije skladno s členom 6. ter Pariške
konvencije.
V razpravi v Komisiji za notranjo politiko in zborih so se
izoblikovala zelo nasprotujoča si mnenja okrog določbe 12.
člena osnutka zakona, in sicer: ali zastavo izobešati le na tri
praznike v Republiki Sloveniji (na dan 27. aprila, dan upora
proti okupatorju, na dan 25. junija, dan državnosti, na dan 26.
decembra, dan samostojnosti) ali tudi na dan 8. februarja,
Prešernov dan, slovenski kulturni praznik ter na dan 1. in 2.
maja, praznik dela, torej petkrat na leto. Mnenja niso bila
posebej utemeljena (restriktivno - v izogib prevelike profanacije stalnega izobešanja zastav; nasprotno - zastava daje
prazniku svečano obeležje in med državljani bogati praznično
vzdušje; vsi prazniki zaslužijo enako obravnavo, itn.).
Zato je v 13. členu predlaganega zakona določeno, da se
zastava izobesi petkrat letno, predlagatelj namreč meni, da je
treba zastavo izobesiti tudi na dan slovenskega kulturnega
praznika kot tudi na dan praznika dela, ki je sicer tudi mednarodni praznik.
Upoštevan je predlog iz razprave naj se na dan praznikov
lahko izobesi tudi slovenska narodna zastava oziroma na
območjih, kjer živita italijanska in madžarska narodna skupnost se lahko izobesita tudi zastavi teh skupnosti.
V razpiivi je bil izražen pomislek, da ddločba drugega
odstavka 15. člena osnutka zakona (ki med drugim določa, da
kadar je zastava izobešena navpično, mora biti, gledano od
spredaj, bela barva na levi strani in grb v levem zgornjem delu
zastavei) povzroča zmedo, zahteva izdelavo posebne zastave,
itn. Zato je predlagatelj zakona, v izogib nejasnostim v 16.
členu predlaganega zakona določil le zaporedje barv, če je
zastava položena; črtal je določbe iz 15. člena osnutka
zakona, ki se nanašajo na navpično oziroma vodoravno lego
zastave, kar je doprineslo izboljšavi in jasnosti norme ter
ustreza zahtevam iz razprave, naj ne bi z zakonom predpisali
navpičnega izobešanja zastave.
V razpravi so bila večkrat izražena mnenja poslancev, da je
treba v predlaganem zakonu določiti tudi prdsedniško
zastavo, pomorsko zastavo Republike Slovenije, vojaško
zastavo oboroženih sil, skrajšano zastavo, kot tudi, da je
zastava narejena lahko samo iz svile itn. Zato je Ministrstvo za
pravosodje in upravo zaprosilo Predsedstvo Republike Slovenije, Ministrstvo za promet in zveze, Vlado Republike Slovenije - Urad za narodnosti in Ministrstvo za obrambo za
mnenje, ali naj predlagani zakon:
- določi predsedniško zastavo in ob kakšnih priložnostih naj
bi predsednik uporabljal svojo zastavo,
- določi posebno pomorsko zastavo oziroma, ali naj bi urejal
tudi podrobnosti v zvezi z uporabo državne zastave oziroma
grba na ladjah in drugih plovilih, na letalih ter na drugih javnih
prevoznih sredstvih,
- določi posebno obliko zastave, ki se uporablja v obrambnih
silah oziroma, ali naj bi urejal tudi podrobnosti v zvezi z upo16

Po mnenju Predsedstva Republike Slovenije posebna zastava
predsednika Republike v nekaterih evropskih državah temelji
na tradiciji, ki je pri nas nimamo, zato ne kaže predpisovati
obliko in uporabo posebne predsedniške zaastave.

Ministrstvo za promet in zveze podpira določbo 25. člena
osnutka zakona, ki določa, da navedeno ministrstvo izda
podrobnejše predpise za uporabo grba in zastave na ladjah in
drugih plovilih, na letalih ter na drugih javnih prevoznih redstvih. Meni, da predlog, da se navedeno uredi le v predlaganem zakonu ni tehten, saj gre za specifično problematiko, ki
je že dosedaj bila urejena z ustreznimi izvršilnimi predpisi, ki
so usklajeni z uveljavljenimi mednarodnimi predpisi. Ministrstvo tudi meni, da ni nobene potrebe po določanju posebne
pomorske zastave, saj so takšne rešitve v svetu zgolj izjeme,
pogojene s posebnimi okoliščinami.
Ministrstvo za obrambo poudarja, da posebne (vojne) zastave
obrambne sile Republike Slovenije ne bodo imele. V teritorialni obrambi Republike Slovenije se že uporablja posebna
zastava in iz nje izvedeni praporji, katerih osnova so slovenske nacionalne barve (bela, modra, rdeča,) in znak TO določen z odlokom o oznakah v teritorialni obrambi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 21/91). Ministrstvo sicer meni, da
je napotilna norma 25. člena osnutka zakona primerna in je ni
treba spreminjati.
Predlagatelj opozarja, da je minister za notranje zadeve, na
podlagi zakona o nadzoru državne meje, že izdal pravilnik
o izvajanju zakona o nadzoru državne meje (Uradni list RS, št.
19/91) v katerem je podrobno urejeno, tudi z državnimi simboli, označevanje državne meje, območje mejnega prehoda in
objektov mejne kontrole, zato navedeno ni smotrno urejati še
v predlaganem zakonu.
2. Predlagatelj ni mogel upoštevati:
- Predloga Zbora občin, naj bi predlagani zakon določal, da
je zastava stalno izobešena na poslopjih lokalnih skupnosti.
Navedeno bo urejeno v skladu z pooblastili lokalne samouprave, v predpisih lokalne skupnosti.
- Predloga Komisije za notranjo politiko in Družbenopolitičnega zbora naj se v 3. točki 13. člena v predlaganem zakonu
določijo kriterij za razglasitev »javnih manifestacij, ki so
pomembne za Republiko Slovenijo«. Javne manifestacije so
lahko kakršnekoli, ki npr. predstavljajo demokratično naravnanost Republike Slovenije ali predstavljajo promocijo Republike Slovenije in bi določanje kriterijev pomenilo le omejevanje možnosti za uporabo te norme. Zato je predlagatelj v predlaganem zakonu določil, da javno manifestacijo kot takšno
razglasi Vlada Republike Slovenije.
- Predlog, da se v zakon določi pomen treh zlatih šesterokrakih zvezdic v grbu. Avtor grba, akademski kipar Marko
Pogačnik je v predlogu grba Republike Slovenije obrazložil
naslednje: Grb je zamišljen tako, da izraža identiteto Slovenije
na dveh ravneh: 1. na ravni nacionalnega krajinskega prostora in■ kulturne tradicije, 2. na univerzalni ravni.
1. Nacionalna raven
Obris Triglava z dvojno tialovnico predstavlja prepoznavni
znak slovenskega krajinskega prostora, ki se oblikuje med
poročevalec

gorskim svetom na severu in zahodu ter gladino Jadrana na
lugu m ravnino nekdanjega Panonskega morja na vzhodu. Tri
sesterokrake zvezde Celjskih grofov simbolizirajo kulturnoarzavniško tradicijo slovenskih dežel, ko gre za njihovo vključenost v tokove evropske zgodovine.

Izvor grba
Inspiracija za predlagani grb izvira iz izkušenj pri uravnoteženju krajine ter iz dveh, za slovensko identiteto pomembnih
umetnikov:
France Prešeren: Krst pri Savici - prvih šest verzov Krsta
opišejo vizijo grba z zlato svetlobo zgoraj, Triglavom v sredini
in jezersko gladino spodaj.

2. Univerzalna raven
Simbol gore z vodno gladino ob vznožju je univerzalni arheip, ki označuje osnovno ravnotežje sveta. To se na človeški
ravni kaže kot ravnotežje med moškim in ženskim polom, na
earn ravn
a kot ravnotež e med
Tul
' Pčitljiv
i ne glede
civilizacijo
naravo.
'a«sen simbol
je
za človeka,
na to, izinkaterega
Kulturnega zaledja prihaja, ker se dotika pravzorca, ki je
zakoreninjen v globoki podzavesti. Poleg tega je znamenje
bodočnosti kot postmodernega časa, ki ponovno upošteva in
ceni ravnotežja na vseh ravneh.

Tri zlate zvezde zgoraj označujejo duhovno-etične principe
v razmerju do katerih se omenjeno ravnotežje vzpostavlja.
Njihova trikotniška formacije je simbol pluralistične dinamike.

Jože Plečnik: Marijin steber pred župno cerkvijo na Bledu,
1934 - na hrbtu Marijinega plašča je izklesan grb Slovenije, ki
ne upošteva takratnega uradnega grba, ampak kaže Triglav
s šesterokrako zvezdo.
Predlagatelj meni, da navedeno ne kaže urejati normativno.
3. V skladu z razpravami na Zakonodajno-pravni komisiji in
v zborih je v 26. členu predlaganega zakona določeno, da
nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na
registracijo grba, zastave ali na sestavne dele oziroma slovensko narodno zastavo kot sestavnega dela blagovne ali storitvene znamke, vzorca, modela ali kateregakoli drugega znaka
za označevanje blaga oziroma storitev ter na izvajanje himne
z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev, opravlja tržna inšpekcija.

Predlog zakona o TEHNOLOŠKEM RAZVOJNEM SKLADU REPUBLIKE
SLOVENIJE - EPA 310 - PRVA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 15. julija 1993
določila besedilo:

prehod v operativno delovanje. Operativno delovanje
Sklada je nujno vzpostaviti še v letu 1993.

- PPREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O TEHNOLOŠKEM
RAZVOJNEM SKLADU REPUBLIKE SLOVENIJE S PREDLOGOM ZAKONA,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, 266., 267. in 312. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme zakon po skrajšanem
postopku, ki omogoča hiter sprejem zakona in s tem
hitrejšo vzpostavitev Sklada za tehnološki razvoj in njegov

- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- Erik VRENKO, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Predlog zakona o tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije
I- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
1.
Z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. I. RS, št. 8/91) je bilo
urejeno programiranje in financiranje osnovne in aplikativne
raziskovalne dejavnosti. Nacionalni raziskovalni program naj
oi usmerjal razvoj raziskovalne dejavnosti in z njim se tudi
določijo sredstva za izvajanje programa.
Zakon o raziskovalni dejavnosti v 25. členu določa, da se
v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo tudi sredstva za
ustvarjanje splošnih pogojev za spodbujanje raziskovanja in
usmerjanje razvoja, med drugim za intervencije v tehnoloporočevalec

škem razvoju, spodbujanje inovativnosti, sofinanciranje
podjetniških razvojnih projektov.
Zakon določa v 24. členu možnost, da Ministrstvo za znanost
in tehnologijo uveljavlja pod določenimi pogoji vračanje sredstev, vloženih v tehnološko razvojne projekte, vključno z možnostjo udeležbe pri dobičku, ki ga ustvari produkcija z uporabo razvite tehnologije.
V zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS. št.
55/92 in 7/93; Ur. I. RS. št. 31/93) je v 33. členu predvidena
ustanovitev »tehnološko razvojnega sklada« (v nadaljnjem
besedilu Sklad), ki naj bi spodbujal tehnološki razvoj
s finančno podporo industrijsko razvojnih projektov.
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2.

Navedena zakonodajna ureditev naj bi zadoščala za zagotovitev potrebnega obsega znanosti in razvoj znanstvenega sloja,
ki je poleg sloja kapitalistov in vrhunskih managerjev temelj
slovenskega naroda kot moderne nacionalne skupnosti.
Strateška predpostavka je bila, da se pri nas 2e pojavlja dovolj
močno povpraševanje po raziskovalcih-znanstvenikih za
sodelovanje v tehnološkem razvoju v najširšem pomenu.
Zakonodajni vzvodi iz 25. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti naj bi zadoščali z^ razvojno usmerjanje na državni ravni.
Vendar pa dejanska gibanja v gospodarstvu in v sodelovanju
znanosti z materialno in nematerialno produkcijo dokazujejo,
da ta strateška predpostavka ni in tudi ne bo v kratkem
veljavna.
i
Analiza procesov kaže na pojave, ki se pospešujejo v negativni smeri. Izpad prodaje zaradi povečane konkurence na
dostopnih trgih je zmanjšal produktivnost obstoječih zmogljivosti, ki so ob prepoznem uveljavljanju lastninjenja pogosto
v stečajnih okoliščinah in postajajo ceneno blago za tuji
kapital. Strateško odločanje se s tem prenaša na lastnike
izven Slovenije, ki imajo praviloma drugačne interese od
domačih lastikov. Internacionalizacija kapitala bi nedvomno
pripeljala do tega, da domač raziskovalni potencial ne bo
izkoriščen, pomanjkanje povpraševanja ga bo potiskalo v diasporo. Dolgoročna posledica tovrstnih začetih procesov pa je,
da bo Slovenija ostala brez sloja raziskovalcev. Nadaljevanje
tega procesa z vsemi posledicami na strukturo gospodarstva
in na način življenja lahko vrne kvaliteto življenja na raven
izpred več desetletij.
Take okoliščine nedvomno terjajo intervencijo države. Vendar
pa bi bilo zgrešeno, če bi ob spoznanju, da tržni mehanizmi
ne morejo sami spodbuditi sodelovanja med znanostjo in
produkcijo v tem trenutku, poskusili trg nadomestiti z državo.
Treba je le prvine obstoječega sistema državne in paradržavne intervencije bolj odpreti za resnične pobude iz produkcije.
3.
Danes je tudi v industrijsko razvitih državah, kjer je velika
večina raziskovanja posledica povpraševanja interesentov iz
gospodarstva, očitno, da je treba za spodbuditev srečevanja
znanosti in produkcije uvajati posebne državne vzvode. Celo
v visoko razviti Nemčiji obstoja poseben program Ministrstva
za znanost pod naslovom »Tehnološko orientirano ustanavljanje novih podjetij«. Izvajajo ga kar podjetja ob sofinanciranju države. Evaluacija tega programa je pokazala, da kaže to
obliko spodbujanja sodelovanja še bolj okrepiti.
V razvitih državah obstajajo razne agencije in fondi, ki v povprečju sodelujejo z državno koncentriranim kapitalom pri
razvojnih projektih gospodarstva in infrastrukture.
Izkušnje v razvitih državah podobnih razsežnosti, kot je Slovenija, in teoretične ocene kažejo, da bi intervencija države
s potrpežljivim kapitalom lahko pripomogla ob sočasni izpolnitvi drugih pomembnih sistemskih in izobrazbeno-strukturnih predpostavk (izven pristojnosti Ministrstva za znanost in
tehnologijo) k hitrejšemu razvoju gospodarstva, kot pa se
sedaj dogaja v zatečenih razmerah.
4.
Z ustanovitvijo Sklada za tehnološki razvoj kot paradržavne
institucije bo nastal nov tržni subjekt.
Sklad bi naj odigraval vlogo lastnika s strateškimi razvojnimi
interesi na ravni slovenske države. Kot tak bi lahko bistveno
izpopolnil inštrumente državnega usmerjanja tehnološkega
razvoja. Po eni strani bi bil primernejši pri ugotavljanju tehnološke iniciative v produkciji in po drugi strani tudi bolj učinko18

vit pri investiranju v industrijsko prestrukturiranje. Zagotavlja
koncentracijo kapitala in njegovo pretvorbo v konkurenčne
tehnologije, ki so v lasti domačih lastnikov gospodarskih
družb. Na ta način bi omogočili domačim lastnikom, da obdržijo večinske deleže pri upravljanju podjetij tudi po prestrukturiranju.
Sklad tudi zagotavlja, da se dolgoročno denar davkoplačevalcev ne izgublja kot potrošena subvencija, temveč se v veliki
meri pretvarja v drugo obliko kapitala, to je v tehnologijo, ki
zagotavlja bodoča nova delovna mesta.
Taka intervencija države seveda temelji na predpostavki, da je
domači sloj raziskovalcev-znanstvenikov sposoben razvijati
konkurenčne proizvode in postopke. Zaradi tega se z uvedbo
Sklada sicer zagotavlja kratkoročne pogoje za preživetje raziskovalnega sloja, vendar pa ostaja odgovornost za konkurenčne storitve njegova. S predpostavko, da raziskovalni sloj
to odgovornost sprejema, je ta predlog tudi utemeljen.
5.
Uvedba tehnološkega Sklada bi pomenila razširitev instrumentarija spodbujanja tehnološkega razvoja, ki je trenutno na
razpolago po 25. členu Zakona o raziskovalni dejavnosti in
v skladu z njegovim 24. členom.
Zaradi tega Ministrstvo za znanost in tehnologijo predlaga, da
se Tehnološko razvojni sklad, napovedan v 33. členu Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij, vsebinsko usmeri na
nakazano strategijo spodbujanja tehnološkega razvoja.
II. NAČELA, NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN POGLAVITNE
REŠITVE
Zakon temelji na načelu, da je učinkovita intervencija države
le, kadar vstopa v projekte industrijskega prestrukturiranja
kot sovlagatelj sredstev v razvoj lastne tehnologije. Kadar
vstopa v projekte industrijskega prestrukturiranja s sredstvi,
je država udeležena pri dobičku.
1. Delničarji Sklada In ustanovitev
Zakon opredeljuje Sklad kot delniško družbo.
Ustanovitelj delniške družbe je Republika Slovenija.
Sklad posluje po Zakonu o gospodarskih družbah in drugih
predpisih, ki urejajo odnose na področju delovanja Sklada.
Republiko Slovenijo predstavlja v postopkih ustanavljanja in
v skupščini Sklada Vlada Republike Slovenije.
Statut sprejme Vlada.
2. Zagotovitev ustanovitvenih sredstev.
Osnovni kapital Sklada znaša 70.000.000 SIT in je razdeljen na
delnice.
Ustanovitelj vplača glavnico tehnološkega Sklada iz postavke
proračuna Ministrstva za znanost in tehnologijo, namenjene
za financiranje razvojnih projektov in ustanavljanje tehnoloških infrastrukturnih centrov.
Republika Slovenija ostaja trajno lastnik vsaj dveh tretjin
delnic.
Sklad se financira kot delniška družba iz proračunskih sredstev dodeljenih Ministrstvu za znanost in tehnologijo in iz
tekočega poslovanja ter povečuje svoje premoženje tudi na
podlagi 33. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij.
3 <. .|iiniracl|a Sklada
a. Oi.
. tvljanja in pogoji ter kriteriji odločanja.
Sklad za skupščino deličarjev in nadzorni svet.
Skupščina Sklada imenuje nadzorni svet izmed strokovnjakov, ki jih predlagajo ministrstva, ki so člani vladnega organa
poročevalec

za Koordinacijo raziskovalnih politik. Izmed devetih članov
imenuje Vlada Republike Slovenije dva neodvisna strokovnjaka.
Nadzorni svet odloča v skladu s statutom o izvajanju sprejete
politike Sklada; nadzoruje upravljanje s sredstvi; ocenjuje
učinkovitost uresničevanja politike in predlaga ukrepe za
uresničevanje politike; daje soglasja na predlog direktorja za
naložbe Sklada in financiranje projektov; poroča Državnemu
zboru o delovanju in učinkih Sklada.
Pogoji za financiranje tehnološkega razvoja, ki se vnesejo
v statut Sklada, so:
- Obstoj interesentov, ki so oblikovali projekt industrijskega
prestrukturiranja na podlagi konkurenčne tehnologije, ki jo
lahko zagotovijo domače raziskovalne organizacije in je
zaradi tega zagotovljeno ohranjanje domačega večinskega
lastniškega deleža tudi po prestrukturiranju;
- Obstaja utemeljena predpostavka, da bo izkoriščanje tehnologije ali novega proizvodnega programa steklo najkasneje
dve leti po začetku razvojnega projekta;
~ Na podlagi marketinške ekspe'rtize je mogoče domnevati,
da bo naložba tehnologije prinesla delež v dobičku gospodarske organizacije, ki bo povrnil naložbo v petih letih.
- Družbeniki konzorcija jamčijo za sposobnost financiranja
vseh faz projekta industrijskega prestrukturiranja;
- Vodja projekta industrijskega prestrukturiranja izpolnjuje
Pogoje, ki jih glede na obseg in pomen projekta določi nadzorni sve*za vsak projekt posebej;
~ Razvoj tehnologije izvaja raziskovalna organizacija ali konzorcij raziskovalnih organizacij, ki dokažejo aktualnost svojih
tehnoloških predlogov z opisom stanja tehnike in konkurence
na trgu ali opisom drugih okoliščin, in ki izpolnjujejo druge
Pogoje za koristnike sredstev proračuna na področju raziskovalne dejavnosti;
Kriteriji za sodelovanje Sklada v projektih industrijskega prestrukturiranja so: konkurenčnost tehnologije; prispevek
K povečanju zaposlenosti; ekološka, energetska in socialna
sprejemljivost projekta industrijskega prestrukturiranja; pričakovana Uresničljivost projekta; prispevek k povečevanju
sredstev
Sklada.
b
Direktor Sklada
Sklad vodi direktor Sklada, ki ima namestnika.
Direktorja in namestnika imenuje nadzorni svet v soglasju
z Vlado Republike Slovenije na podlagi javnega razpisa.
Direktor Sklada pripravlja program naložb Sklada in ustrezne
pogodbe, o katerih odloča skupščina Sklada.
Direktor Sklada samostojno organizira zbiranje ponudb interesnih konzorcijev za ustanovitev gospodarske družbe ali
vpeljavo novega proizvoda in postopkov, v katerih naj bi
Sklad sodeloval kot vlagatelj tehnološkega kapitala; organizira evaluacijo projektov in ugotavljanje rizikov naložb ter
pripravo predlogov za odločanje nadzornega sveta; izvršuje
finančno naložbeno posredovanje za preoblikovanje finančnega v tehnološki kapital; zagotavlja varstvo razvite tehnologije z inštrumenti industrijske lastnine; kontrolira porabo
sredstev v tehnološkem razvoju; izvršuje delničarske pravice
in odgovornosti Sklada v gospodarskih organizacijah,
v katere je Sklad vložil sredstva; pripravlja analize učinkovitosti naložbene politike in poroča na skupščini delničarjev tehnološkega Sklada.
Pri ukrepih, določenih v statutu, mora direktor pridobiti
soglasje nadzornega sveta.
Za izvrševanje nalog najema direktor ekspertne ustanove in
banke. Za pokrivanje stroškov izvrševanje nalog ima uprava
Sklada svoj proračun, ki ga določa nadzorni svet.
c. Nadzor in revizija
Do ustanovitve računskega razsodišča opravlja revidiranje
nadzorni svet Sklada.
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4. Veljavnost zakona
Zakon naj bi začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
IV. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Uveljavitev zakona o Tehnološkem razvojnem skladu dodatno
ne obremenjuje proračuna Republike Slovenije.
Viri sredstev Sklada so:
- predpisi o lastninskem preoblikovanju podjetij
- del proračuna Ministrstva za znanost in tehnologijo, namenjenega za tehnološko razvojne projekte, predkonkurenčne
projekte in tehnološke centre;
- deleži drugih delničarjev;
- dohodek iz lastnega poslovanja;
- donacije fizičnih ali pravnih oseb.
Država mora ostati večinski lastnik, saj bo samo v tem primeru
Sklad lahko opravljal funkcijo tehnološko razvojnega sklada.
BESEDILO ČLENOV
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon določa ustanovitev, pristojnosti, pravice in obveznosti Tehnološko razvojnega sklada Republike Slovenije (v
nadaljem besedilu: Sklad).
2. člen
Sklad je pravna oseba.
Sklad je delniška družba.
Firma sklada je Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije.
Sedež sklada je v Ljubljani.
Edini ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija.
Statut Sklada sprejme Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Nameni Sklada so spodbujanje, organiziranje in sofinanciranje tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji na področjih:
- razvoja novih tehnologij;
- uvajanja zahtevnejših tehnologij v gospodarsko izkoriščanje;
- izumiteljstva in inovativnosti.
4. člen
Dejavnost iz 3. člena tega zakona izvaja Sklad s sledečimi
inštrumenti:
- subvcencioniranjem obrestnih mer;
- kreditiranjem;
- garancijami;
- kapitalsko udeležbo
Sklad uveljavlja lastništvo nad tehnologijo v sorazmerju s svojim deležem pri financiranju tehnološko razvojnih projektov in
si na tej podlagi zagotavlja prihodke od dobička gospodarskih družb.
Sklad sofinancira in subvencionira samo projekte, ki so rezultat domačega znanja, pri tistih pravnih osebah, ki so v večinski lasti domačih lastnikov.
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II. SREDSTVA SKLADA
5. člen
Osnovni kapital Sklada znaša 70.000.000 SIT in je razdeljen na
delnice.
Delnice so navadne in se glasijo na ime Republike Slovenije
ter dajejo lastniku pravico upravljanja, pravico do dividende
in pravico do izplačila preostanka vrednosti premoženja
Sklada v primeru njegove likvidacije. Vrsto, število in nominalno vrednost delnic, rok in način njihove izročitve ter druge
pogoje v zvezi z izdajo delnic določa statut.
Delničarji sklada so lahko tudi druge domače in tuje pravne in
fizične osebe, vendar njihov delež ne sme presegati ene
tretjine delniškega kapitala Sklada.
Republika Slovenija kot edini ustanovitelj Sklada pridobi vse
delnice prve izdaje Sklada.
6. člen

Dokler je Republika Slovenija edini delničar Sklada, opravlja
Vlada Republike Slovenije vlogo skupščine Sklada.
2. Nadzorni svet
12. člen
Nadzorni svet ima 8 članov in predsednika, ki jih imenuje
skupščina Sklada s soglasjem ustanovitelja.
V nadzorni svet predlagajo Ministrstvo za znanost in tehnologijo tri člane, po enega člana predlagajo Ministstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti in Ministrstvo ze ekonomske
odnose in razvoj, dva člana pa imenuje Vlada iz vrst neodvisnih strokovnjakov.
13. člen
Nadzorni svet daje soglasje k vsaki odločitvi o finansiranju ali
naložbi, ki jo pripravi direktor Sklada in ima druge pristojnosti, določene v statutu Sklada.

Sredstva za ustanovitev in poslovanje Sklada se oblikujejo na
podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij.

3. Direktor

Viri poslovanja Sklada so lahko tudi:

Sklad zastopata in njegovo poslovanje vodita direktor in njegov namestnik, ki ju na podlagi javnega razpisa imenuje in
razrešuje nadzorni svet Sklada.

- prihodki iz lastnega poslovanja;
- donacije.
7. člen
Presežke prihodkov nad odhodki Sklad v celoti usmeri v rezerve.
8. člen
Finančna sredstva, ki niso naložena v projekte osnovne dejavnosti Sklada, se nalagajo v vrednostne papirje Republike
Slovenije.
9. člen
Sklad lahko pri izvrševanju svojih nalog sodeluje z drugimi
domačimi ali tujimi finančnimi institucijami.
Sklad lahko s pogodbo zaupa izvrševanje določenih strokovnih in tehničnih nalog ter opravil v zvezi s sprejetimi odločitvami Sklada drugim osebam.
III. ORGANI IN AKTI SKLADA
10. člen
Organi Sklada so skupščina, nadzorni svet in direktor.
1. Skupščina
11. člen
Skupščina:
- sprejema statut in spremembe statuta;
- sprejema finančni načrt in poslovno politiko Sklada;
- sprejema zaključni račun Sklada s poročilom o delu;
- imenuje in razrešuje predsednika in člane nadzornega
sveta s soglasjem ustanovitelja Sklada in
- ima druge pravice in obveznosti v skladu s statutom Sklada.
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14. člen

Soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja in najriestnika
daje Vlada Republike Slovenije.
4. Statut Sklada
15. člen
S statutom se urejajo predvsem:
- dejavnost in področje delovanja Sklada;
- organizacija in način poslovanja Sklada;
- število delnic, njihova nominalna vrednost, način njihove
izdaje ter prenos delnic;
- pristojnosti nadzornega sveta, direktorja in njegovega namestnika;
- pooblastila za zastopanje;
- mandat članov nadzornega sveta, direktorja In njegovega
namestnika;
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem
Sklada.
IV. NADZOR IN REVIZIJA
16. člen
Do ustanovitve računskega sodišča Služba družbenega knjigovodstva revidira letne računovodske izkaze Sklada, Vlada
Republike Slovenije pa ugotavlja namenskost, učinkovitost in
racionalnost uporabe sredstev Sklada.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Sklad se konstituira najkasneje v 60 dneh od uveljavitve tega
zakona.
18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

poročevalec

OBRAZLOŽITEV
1.
Zakon o tehnološko razvojnem skladu ureja spodbujanje tehnološkega razvoja v Republiki Sloveniji.
Ustanovitev sklada je bila napovedana v 33. členu Zakona
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS. št. 55/92 in 7/
93; Ur. I. RS. št. 31/93).
Uvedba tehnološkega Sklada bo pomenila razširitev instrumentarija spodbujanja tehnološkega razvoja, ki je trenutno na
razpolago po 25. členu Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. I.
RS. št. 8/91) in je v skladu z njegovim 24. členom.
2.
Zakon temelji na načelu, da je lahko državna intervencija
učinkovita
pri usmerjanju tehnološkega razvoja, če vstopa
v
projekte industrijskega prestrukturiranja kot sovlagatelj
konkurenčne lastne tehnologije, /c/ si jo zagotovi s subvencioniranjem domačega tehnološkega razvoja.
Kadar vstopa v projekte industrijskega prestrukturiranja
s sredstvi, je država udeležena pri dobičku.
Za izpeljavo tega načela je predlagatel zasnoval Tehnološko
razvojni sklad Republike Slovenije kot delniško družbo (2.
Nameni sklada so spodbujanje in organiziranje tehnološkega
razvoja v Republiki Sloveniji na področjih razvoja tehnologij,
ovajanja zahtevnejših tehnologij v gospodarsko izkoriščanje
m izumiteljstva ter inovativnosti (3. člen).
Te namene uresničuje Sklad s sledečimi operativnimi funkcilami:
- subvencioniranje obrestnih mer:
~ garancije;
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- kreditiranje;
- vlaganje oziroma kapitalska udeležba (4. člen).
Osnovni kapital Sklada znaša 70.000.000 (sedemdeset milijonov) SIT in je razdeljen na delnice (5. člen).
Viri poslovanja Sklada so lahko tudi:
- prihodki iz lastnega poslovanja;
- donacije (6. člen).
Obseg proračunskih sredstev za intervencije preko Sklada se
določa v proračunu sklada z razvojno politiko.
Ker so izvorni interesi ustanovitelja Sklada v povečevanju
družbenega produkta in tehnološki napredek, se dobiček
sklada ne razdeljuje delničarjem, temveč se usmerja v rezerve
Sklada (7. člen).
Finančna sredstva, ki niso naložena v projekte osnovne dejavnosti Sklada, se nalagajo v vrednostne papirje Republike
Slovenije (8. člen).
Uveljavljanje sprejete razvojne politike v Republiki Sloveniji
zagotavlja sestav nadzornega sveta Sklada, v katerega predlagajo Ministrstvo za znanost in tehnologijo tri člane, po enega
člana predlagajo Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ministrstvo za finance, Ministrstvo za gospdoarske
dejavnosti in Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, dva
člana pa imenuje Vlada iz vrst neodvisnih strokovnjakov (12.
člen).
Odločanje o ukrepih Sklada poteka s soglasjem nadzornega
sveta k predlogom odločitev uprave Sklada (13. člen).
3.
Za izvedbo zakona ne bodo potrebna dodatna finančna sredstva.
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Predlog zakona o NOTARIATU - EPA 74 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 29. julija 1993
določilo besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O NOTARIATU,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in
188. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- Miha KOZINC, minister za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Predlog zakona o notariatu
I. POGLAVJE: Temeljne določbe
1-člen
Notariat je javna služba, katere delovno področje in
pooblastila določa zakon.
Notariat opravljajo notarji, imenovani po tem zakonu, kot
svoboden poklic.
Pravice in dolžnosti notarjev ureja ta zakon.
2. člen
Notarji kot osebe javnega zaupanja sestavljajo po določbah
tega zakona javne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice; prevzemajo listine
v hrambo, denar in vrednostne papirje pa za izročitev tretjim
osebam ali državnim organom, in opravljajo po nalogu sodišč
zadeve, ki se jim lahko odstopijo po zakonu.
3. člen
Notarske listine so: notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila.
Notarske listine in njihovi odpravki so javne listine, če so bile
upoštevane pri njihovem sestavljanju oziroma odpravljanju
vse bistvene formalnosti, določene v tem zakonu.
4. člen
Notarski zapis je izvršilni naslov, če je v njem določena obveznost nekaj storiti ali dopustiti, če je glede takšne obveznosti
dovoljena poravnava in če zavezanec soglaša z neposredno
izvršljivostjo notarskega zapisa.
5. člen
Notar sme na zahtevo strank sestavljati tudi zasebne listine.
V nepravdnih zadevah pred sodišči in v nespornih stvareh
pred drugimi državnimi organi sme zastopati stranke kot
pooblaščenec, če so zadeve v neposredni zvezi s kakšno
notarsko listino, sestavljeno pri njem.
Kadar opravlja zadeve iz prvega odstavka tega člena, ima
notar pravice in dolžnosti ter odgovarja kot odvetnik.
Notar ne sme zastopati stranke v postopku, v katerem se
v celoti ali deloma izpodbija listina, pravni posel ali drugo
dejanje, pri katerem je sodeloval kot notar v smislu 2. člena:
tega zakona.
6. člen
Notar mora opravljati zadeve iz 2. člena tega zakona pošteno
in vestno v skladu s predpisi.
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Notar odgovarja stranki za škodo, povzročeno s kršitvijo dolžnosti ali pooblastil, določenih s tem zakonom.
Notar sme odkloniti opravljanje zadev iz 2. člena tega zakona
samo iz razlogov, navedenih v tem zakonu.
7. člen
Ob pogoju vzajemnosti ima notarska listina, izdana v tuji
državi, v Republiki Sloveniji enako pravno veljavo kot notarska listina, izdana po tem zakonu.
Pod pogojem iz prejšnjega odstavka je tuji notarski zapis
v Republiki Sloveniji izvršljiv neposredno, če se nanaša na
pravice, ki niso v nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije, in če vsebuje vse elemente, ki so za izvršljivost potrebni
po tem zakonu.
II. POGLAVJE: Imenovanje notarjev in prenehanje pravice
opravljanja notariata
8. člen
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije,
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
4. da je opravil pravniški državni izpit,
5. da ima pet let praktičnih izkušenj kot diplomiran pravnik,
od tega najmanj dve leti pri notarju in najmanj eno leto pri
sodišču, odvetniku ali javnem pravobranilcu,
6. da je vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata,
7. da aktivno obvlada slovenski jezik,
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za
opravljanje notariata.
Ne glede na 1. točko prejšnjega odstavka je, ob pogoju pravne
in dejanske vzajemnosti, lahko imenovan za notarja tudi tuj
državljan, ki izpolnjuje ostale pogoje iz prvega odstavka tega
člena.
Šteje se, da pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega člena
izpolnjuje tudi oseba, ki je pravniško delo opravljala pri
notarju, sodišču, odvetniku oziroma organu s funkcijami javnega pravobranilstva v tuji državi, če je takšno delo koristno
za usposobljenost, ki jo zahteva opravljanje notariata v Republiki Sloveniji.
Šteje se, da pogoj iz 5. točke izpolnjuje tudi oseba, ki je
opravljala najmanj pet let poklic odvetnika ali funkcijo sodnika na pravdnem ali nepravdnem področju in oseba, ki je
redni ali izredni profesor civilnega prava.
poročevalec

Pogoja iz 6. točke ne izpolnjuje, kdor je v kazenskem
postopku ali je bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega
|e moralno nevreden za opravljanje notariata, dokler se
kazenska sankcija po zakonu ne izbriše, ali kdor se obnaša
tako, da je mogoče na podlagi njegovega ravnanja utemeljeno sklepati, da ne bo pošteno in vestno opravljal notariata.
9. člen
Z notariatom je nezdružljivo opravljanje odvetništva ali katerekoli plačane službe oziroma funkcije, razen službe visokošolskega učitelja.
Notarju ni dovoljeno opravljanje poslov, ki so nezdružljivi
z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje notariata, ali zaradi katerih bi bilo lahko okrnjeno zaupanje v notarjevo nepristranskost oziroma v verodostojnost po njem izdanih listin.
10. člen
Notarja imenuje na prosto notarsko mesto minister za pravosodje na predlog Notarske zbornice Slovenije.
Razpis prostega notarskega mesta objavi ministrstvo za pravosodje v Uradnem listu Republike Slovenije.
Izbiro kandidatov, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za imenovanje, opravi Notarska zbornica Slovenije. Za vsako razpisano
prosto notarsko mesto predlaga za imenovanje ministru za
pravosodje tri kandidate.
Minister za pravosodje lahko na utemeljen predlog Notarske
zbornice Slovenije imenuje notarja na prosto mesto v drugem
kraju brez razpisa.
Zoper odločbo o imenovanju notarja ni pritožbe, dovoljen pa
je upravni spor.
11. člen
Število in sedeže notarskih mest določi ministrstvo za pravosodje tako, da pride najmanj eno notarsko mesto na območje
posamezne enote temeljnega sodišča. Na območjih z večjo
koncentracijo prebivalstva ter intenzivnejšim gospodarskim
poslovanjem se določi število notarskih mest tako, da pride
najmanj po en notar na vsakih trideset tisoč prebivalcev.
Minister za pravosodje spremeni število notarskih mest ali
sedež notarskega mesta na predlog Notarske zbornice Slovenije, če to narekujejo demografske ali gospodarske spremembe posameznih območij ali spremenjene prometne oziroma druge komunikacijske razmere.

14. člen
Pred nastopom poslovanja mora notar skleniti zavarovalno
pogodbo za škodo, za katero je odgovoren strankam po
obligacijskih predpisih.
Najnižjo zavarovalno vsoto določi v soglasju z ministrstvom
za pravosodje Notarska zbornica Slovenije.
Notar je dolžan zavarovalno pogodbo iz prvega odstavka tega
člena v 30 dneh vskladiti z zavarovalno vsoto iz prejšnjega
odstavka.
15. člen
Pred prisego si mora notar priskrbeti pečat in žig. Pečat in žig
morata vsebovati grb Republike Slovenije, ime in priimek
notarja, naziv notarskega mesta in ime kraja, v katerem ima
notar sedež.
Odtis pečata in žiga iz prejšnjega odstavka ter notarjev podpis
overi predsednik temeljnega sodišča, na območju katerega
ima notar sedež. Overjena odtisa pečata in žiga ter overjeni
notarjev podpis deponira predsednik sodišča pri Notarski
zbornici Slovenije.
16. člen
Potem, ko so opravljena dejanja iz 14. in 15. člena tega
zakona, izreče notar prisego pred predsednikom višjega
sodišča, na katerega območju je sedež notarskega mesta, na
katero je notar imenovan.
Prisega se glasi: »Prisegam, da bom spoštoval pravni red
Republike Slovenije in notariat opravljal vestno, pošteno in
nepristransko.«
17. člen
Notarska zbornica Slovenije določi in objavi datum nastopa
poslovanja notarja v Uradnem listu Republike Slovenije
potem, ko prejme kopijo zapisnika o prisegi.
18. člen
Notar, ki je bil imenovan na notarsko mesto v drugem kraju,
nastopi poslovanje na tem mestu potem, ko sta odtisa pečata
in žiga ter overjen notarjev podpis deponirani po 15. členu
tega zakona in ko Notarska zbornica Slovenije objavi začetek
njegovega poslovanja na tem notarskem mestu v smislu 17.
člena tega zakona.
19. člen

12. člen

V tujem jeziku, ki ni uradni jezik, lahko sestavi notar listino na
zahtevo stranke le, če izpolnjuje pogoje za sodnega tolmača
in če je listina namenjena uporabi v tujini.

1. če pisno izjavi, da ne želi več opravljati notariata;
2. če sprejme plačano službo ali se vpiše v imenik odvetnikov
(9. čl.);
3. če je obsojen za storitev naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih
mesecev ali na hujšo kazen;
4. če mu je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja
notariata;
5. če opravlja posle, ki niso združljivi z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje notariata;
6. če brez utemeljenega razloga ne začne poslovati z dnem, ki
je določen kot začetek nastopa poslovanja (17. čl.);
7. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje notariata;
8. če je disciplinsko kaznovan z ukrepom odvzema pravice
opravljanja notariata.
Razrešitveni razlog iz prejšnjega odstavka nastopi v primeru
iz

Če stranke ožiroma drugi udeleženci pri sestavljanju listine iz
prejšnjega odstavka ne razumejo jezika, v katerem je listina
sestavljena, mora listina vsebovati klavzulo, da jim je bila
njena vsebina v celoti prevedena. Prevaja notar ali, na zahtevo
stranke, sodni tolmač.

1. točke prejšnjega odstavka z dnem, ko pisna izjava prispe
k Notarski zbornici Slovenije,
2. točke prejšnjega odstavka z dnem nastopa službe oziroma
z dnem vpisa v imenik odvetnikov,
3. in 4. točke prejšnjega odstavka s pravnomočnostjo sodbe,

Notar sme opraviti svoje poslovanje za vse območje Republike Slovenije.
Sodišča smejo nalagati opravljanje zadev v smislu 2. člena
tega zakona samo notarjem, ki imajo sedež na njihovem
območju.
13. člen
Notar sestavlja notarske listine v slovenskem jeziku.
Na območjih občin, kjer je uradni jezik tudi italijanščina ali
madžarščina, sestavlja notarske listine po izbiri strank v enem
ali obeh uradnih jezikih.

poročevalec
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6. točke prejšnjega odstavka z dnem, ko bi moral začeti
poslovati, in
8. točke prejšnjega odstavka s pravnomočnostjo odločbe
disciplinskega organa.
O nastopu razrešitvenega razloga iz 1., 2., 5., 6. in 7. točke
prvega odstavka tega člena obvesti Notarska zbornica Slovenije ministrstvo za pravosodje takoj, ko zanj zve, o nastopu
razrešitvenega razloga iz 3., 4. in 8. točke pa ga obvesti
sodišče oziroma disciplinsko sodišče, ki je sodbo oziroma
odločbo izdalo.
Odločbo o razrešitvi notarja izda minister za pravosodje.
Zoper odločbo ni pritožbe, je pa dovoljen upravni spor.

25. člen
Notar mora varovati kot tajnost podatke o osebah, dejstvih
oziroma pravnih razmerjih, glede katerih sestavi notarski
zapis, kolikor iz volje strank ali vsebine pravnega posla ne
izhaja kaj drugega.
Predpisi o sodnih in upravnih postopkih določajo, kdaj in
v kakšnem obsegu je notar dolžan dati podatke iz prejšnjega
odstavka sodišču ali drugemu državnemu organu.
Dolžnost iz prvega odstavka veže tudi osebe, zaposlene pri
notarju.
26. člen

III. POGLAVJE: Splošne določbe o notarskem poslovanju
20. člen
Notar mora imeti svojo pisarno v kraju, kjer je sedež njegovega notarskega mesta.
Notarska zbornica Slovenije lahko dovoli notarju periodično
opravljanje poslovanja zunaj sedeža notarskega mesta, če
tako narekujejo potrebe prebivalstva.

Preiskava ali zaseg listin, ki so v hrambi pri notarju, ter
denarja in vrednostnih papirjev, ki jih je notar prevzel zaradi
predaje tretji osebi, kakor tudi notarjevih poslovnih knjig in
drugih dokumentov notarske pisarne je dovoljena samo glede
listin in predmetov, ki so izrecno navedeni v odredbi o preiskavi, izdani v kazenskem postopku.
Pri preiskavi notarske pisarne mora biti navzoč predstavnik
Notarske zbornice Slovenije.

Uradne ure notarskih pisarn predpiše minister za pravosodje.

27. člen

Notar lahko na predlog stranke opravi uradno dejanje zunaj
časa, določenega s predpisom iz prejšnjega odstavka, kot
tudi ob praznikih ali dela prostih dnevih.

Notar ne sme biti priprt v kazenskem postopku, ki je uveden
proti njemu zaradi suma kaznivega dejanja, storjenega pri
opravljanju notariata, brez poprejšnjega dovoljenja senata
treh sodnikov sodišča druge stopnje, na območju katerega se
vodi postopek.

21. člen
Notar ne sme začeti poslovati pred dnem, ki je objavljen kot
dan začetka njegovega poslovanja.
Notar, ki je nastopil poslovanje na novem notarskem mestu,
mora z istim dnem prenehati poslovati na prejšnjem notarskem mestu.
22. člen

O odreditvi pripora sodišča obvesti Notarsko zbornico Slovenije.
28. člen
Pečat in žig iz 15. člena tega zakona sme notar uporabljati
samo za dejanja, ki jih je opravil med poslovanjem.
Pečat in žig mora skrbno varovati pred dostopnostjo tretjim
osebam. Če notarju pečat ali žig izgine ali ga izgubi, mora
o tem br6z odlašanja obvestiti Notarsko zbornico Slovenije.

Notar ne sme poslovati v zadevah, iz katerih neposredno
izhajajo pravice ali obveznosti zanj, za njegovega zakonca ali
osebo, s katero živi v izvenzakonski življenjski skupnosti, za
osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni črti do kateregakoli
kolena, v stranski vrsti ali po svaštvu pa do drugega kolena, ali
za osebe, katerim je posvojitelj, posvojenec, rejnik ali skrbnik,
ali v zadevah, v katerih je zakoniti zastopnik kakšnega udeleženca ali njegov pooblaščenec.

Enako velja, če je treba spremeniti vsebino pečata in žiga
zaradi spremembe notarievega imena ali sedeža.

Notarska listina, sestavljena v nasprotju z 21. členom ali prvim
odstavkom tega člena, nima pravnih učinkov javne listine.

Če se prejšnji pečat ali žig najde ali spremeni, ga mora notar
predati Notarski zbornici Slovenije, ki ga komisijsko uniči.

23. člen

Če notar spremeni podpis, ga sme uporabljati šele potem, ko
je overitev novega podpisa deponirana po drugem odstavku
15. člena tega zakona.

Notar ne sme opravljati zadev iz 2. člena tega zakona v poslih,
ki so po zakonu nedopustni ali o katerih sumi, da jih stranke
sklepajo samo navidezno ali zato, da bi se ognile zakonskim
obveznostim ali da bi protipravno oškodovale tretjo osebo.
Prav tako ne sme poslovati z osebo, o kateri ve, da zaradi
mladoletnosti ali iz drugega zakonskega razloga ne more
veljavno sklepati pravnega posla.
24. člen
Če notar meni, da stranka ni upravičena skleniti določenega
pravnega posla, mora stranko na to opozoriti. Če stranke pri
zahtevi, naj se sestavi notarska listina, vztrajajo, mora notar
zahtevi ustreči, vendar mora v listini navesti, da je stranke
opozoril na tako pomanjkljivost.
O odklonitvi poslovanja odloča na pritožbo stranke Notarska
zbornica Slovenije.
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Novi pečat in žig, ki se morata po obliki razlikovati od prejšnjih, notar lahko uporablja po overitvi odtisov po 15. členu
tega zakona.

29. člen
V notarski listini mora notar verno in popolno zapisati izjave,
podane pred njim, oziroma dejstva, ki jih je neposredno
zaznal.
30. člen
Če je pri sestavljanju notarske listine sodeloval drugi notar, je
enako odgovoren za spoštovanje predpisov.
V primeru iz prejšnjega odstavka vodi poslovanje tisti notar,
na katerega so se obrnile za sestavo listine stranke. Ta notar
listino sestavi, podpiše, pečati in hrani. Po določbah o podpisih jo podpiše tudi drugi notar.
poročevalec

31. člen
Notarske listine morajo biti pisane na papir, ki glede formata
in kakovosti ustreza standardom, določenim z aktom Notarske zbornice Slovenije.
*
Izpisane smejo biti ročno s trajno obstojnim črnilom ali
^ napravami za pisanje tekstov, ki omogočajo trajno obstojen
zapis. Uporaba drugih postopkov zapisovanja je dovoljena le,
če zagotavljajo enake značilnosti kot natipkana listina.
32. člen
Prazna mesta v notarski listini morajo biti izpoljenja s črtami.
Zneski, datumi in druge številčne oznake morajo biti izpisani
tudi z besedami, razen številčnih oznak zemljiškoknjižnih
vložkov oziroma parcel ter uradnih listov oziroma posameznih določb zakona ali drugega predpisa, na katerega se sklicuje listina.
33. člen
V notarski listini ne sme biti besed ali znakov nad začetkom
besedila, med vrsticami ali ob robu besedila. Vsaka beseda,
znak ali podpis, ki se nahaja nad, ob ali med vrsticami besedila, se šteje za neobstoječ.
34. člen
V notarski listini se ne sme ničesar izbrisati. Će je treba del
besedila prečrtati, mora biti to storjeno tako, da prečrtani
'ekst ostane čitljiv.
te je treba besedilo v listini spremeniti ali ga dopolniti, se sme
to storiti na koncu listine, s tem, da mora biti nedvoumno
označeno, na kateri del besedila listine se sprememba ali
dostavek nanaša. Prav tako mora biti na koncu označeno
mesto in obseg besedila, ki je bilo črtano v smislu prvega
odstavka tega člena.
35. člen
te obsega notarska listina več strani, se morajo le-te označiti
z zaporednimi številkami. Če je vpisana v vpisnik, se označi
tudi s številko in oznako vpisnika, pod katero je vpisana.
če obsega listina več pol, morajo biti vse pole prešite z jamstvenikom, oba konca le-tega pa na zadnji strani pritrjena
s pečatnim voskom ali lepilnim trakom, pritrditev pa zavaroyana z notarskim žigom oziroma pečatom. Enako velja za
listine, ki morajo biti po zakonu ali drugem predpisu priložene
javni listini.
če pooblastil in drugih prilog ni mogoče spojiti z notarsko
listino na način, določen v prejšnjem ostavku, morajo biti
opremljene z zaznamkom, da so priloge, in poslovno številko
listine. Število in vrsta takih prilog se zapiše na koncu notarske listine pred podpisi.
36. člen
Vsako stran notarske listine parafirajo udeleženci in notar, ki
je listino sestavil.
če
udeleženec ne zna ali ne more pisati, parafirata namesto
n
jega strani priči iz tretjega odstavka 37. člena tega zakona.
Parafe ne smejo segati v besedilo listine.
37. člen
Notarsko listino na koncu lastnoročno podpiše notar, ki jo je
sestavil, in poleg podpisa pritisne svoj pečat ali žig.
Poleg notarja podpišejo na koncu listino udeleženci. Priče jo
podpišejo, kolikor je njihovo sodelovanje pri sestavi listine po
zakonu potrebno.
poročevalec

Če udeleženec ne zna ali ne more pisati, mora biti to v listini
zapisano. V tem primeru morata pri sestavi listine sodelovati
dve pismeni priči ali drugi notar, pred katerimi postavi udeleženec na listino svoj ročni znak, kar potrdita priči oziroma
drugi notar s svojimi podpisom.
Priči iz prejšnjega odstavka izbere udeleženec.
38. člen
Če na notarski listini ni podpisa in pečata ali žiga notarja, ki je
listino sestavil, takšna listina nima pravnega učinka javne
listine.
Posledice ostalih kršitev določb 31. do 37. člena tega zakona
za verodostojnost notarske listine oceni sodišče, če ta zakon
ne določa drugače.
IV. POGLAVJE: Posebne določbe o notarskem poslovanju
Prvi oddelek: Način sestavljanju notarskih listin
39. člen
Preden začne notar sestavljati notarsko listino, mora ugotoviti
osebno istovetnost strank in drugih udeležencev.
Osebno istovetnost ugotavlja na podlagi uradnih dokumentov
(osebne izkaznice, potnega lista) oziroma če to ni mogoče, na
kakršenkoli drug način, po katerem je istovetnost udeleženca
mogoče nedvomno izkazati.
Način ugotovitev istovetnosti oseb, udeleženih pri sestavi
notarske listine, mora biti vselej naveden v listini.
40. člen
Če je stranka gluha ali nema, mora notar zagotoviti, da ji je
vsebina notarske listine v celoti znana in razumljiva.
Če je pri sestavljanju listine udeležena gluha ali nema stranka,
ki ne zna brati, mora pri sestavljanju listine razen zapisnih prič
sodelovati tudi oseba njenega zaupanja, ki je sposobna
stranki podati celotno vsebino listine.
Okoliščine iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena
mora notar zabeležiti v listini z navedbo o tem, na kakšen
način je bila stranki vsebina listine predočena.
41. člen
Notarsko listino morajo stranke in drugi udeleženci podpisati
vpričo notarja.
Če je listina podpisana brez prisotnosti notarja, mora oseba,
ki jo je podpisala, podpis potrditi vpričo notarja kot lastnoročen. To potrdilo mora biti zapisano v listini, preden jo podpiše
notar.
42. člen
Notar mora pred sestavo notarske listine poučiti stranke
o vsebini in posledicah nameravanega pravnega posla ali
izjave volje ter jih odvračati od nejasnih, nerazumljivih ali
dvoumnih izjav, zaradi katerih bi moglo priti do pravd ali
izpodbojnosti. Če stranke pri svojih izjavah vztrajajo, jih mora
vnesti v notarsko listino, ob tem pa navesti tudi opozorila,
dana strankam v zvezi z njimi.
Drugi oddelek: Notarski zapisi o pravnih poslih
1. Vsebina notarskega zapisa
43. člen
Notarski zapis mora vsebovati:
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1. priimek in ime notarja, navedbo, da nastopa kot notar, in
njegov sedež;

4. pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenja,
pogodbe o dosmrtnem preživljanju in sporazumi o odpovedi
neuvedenem dedovanju,

2. priimek in ime, rojstne podatke in prebivališče udeležencev pravnega posla, njihovih pooblaščencev, zapisnih prič in
tolmačev; če so udeleženci pravnega posla pravne osebe, pa
njihovo ime in sedež ter ime in priimek predstavnika ali
pooblaščenca;

5. darilne obljube in darilne pogodbe za primer smrti,
1
6. kupne pogodbe s pridržkom lastninske pravice,

3. navedbo o načinu ugotovitev istovetnosti oseb iz točke 2.
tega odstavka;
4. vsebino pravnega posla, navedbo pooblastil ali prilog;
5. navedbo, da je bil notarski zapis udeležencem prebran ali
da so bile upoštevane formalnosti, ki po določbah tega
zakona nadomeščajo branje in da so udeleženci notarski
zapis odobrili;

7. drugi pravni posli, za katere zakon določa, da morajo biti
sklenjeni v obliki notarskega zapisa.
48. člen
Pravni posli iz 47 čl. tega zakona, ki niso sklenjeni v obliki
notarskega zapisa, niso veljavni.
2. Potrjevanje zasebnih listin

6. datum, če je potrebno tudi uro, in kraj sestave notarskega
zapisa;

49. člen

7. podpise oseb, navedenih v točki 1. in 2. tega odstavka ter
pečat ali žig notarja, ki je sestavil notarski zapis.

Če ne gre za pravne posle, navedene v 47. členu tega zakona,
lahko udeleženci pravnega posla potrdijo listino o pravnem
poslu pri notarju. Tako potrjena listina o pravnem poslu ima
lastnost notarskega zapisa in je pod pogoji, določenimi v 4.
členu tega zakona, neposredno izvršljiva.

Če je pri sestavljanju notarskega zapisa sodeloval eden ali več
drugih notarjev, mora vsebovati zapis podatke iz točke 1.
prejšnjega odstavka tudi o tem notarju ter njegov podpis.
Če se notarski zapis pozneje dopolni, popravi ali spremeni
z drugim notarskim zapisom, se mora to zabeležiti v obliki
uradnega zaznamka na izvirniku prejšnjega notarskega
zapisa, oziroma, če je ta izročen, na njegovem overjenem
prepisu, ki ga hrani notar.
44. člen
Udeleženci smejo dodati notarskemu zapisu pooblastila in
druge priloge v izvirniku ali prepisu. Le-te mora izdajatelj
potrditi v notarskem zapisu, sicer ne dobijo večje verodostojnosti, kot bi jo imele sicer.
Priloge, ki jih udeleženci še niso podpisali in ki niso javne
listine, morajo podpisati udeleženci, morebitne zapisne priče
in notar.
45. člen
Notarski zapis, pri katerem niso upoštevane določbe 5. in 7.
točke prvega odstavka 43. člena tega zakona, nima pravnega
učinka javne listine.
Sodišče oceni glede na okoliščine primera, koliko ukinjajo ali
zmanjšujejo verodostojnost notarskega zapisa kršitve določb
1. do 4. in 6. točke prvega odstavka 43. člena tega zakona.
46. člen
Oporoka, sestavljena v obliki notarskega zapisa po ustni izjavi
oporočitelja in pisna oporoka, ki jo oporočitelj izroči notarju
z notarskim zapisom, ima enake pravne učinke kot sodna
oporoka.
Oporočitelju mora notar izdati potrdilo o tem, da se pri
notarju hrani njegova oporoka.
47. člen
V obliki notarskega zapisa morajo biti sklenjeni naslednji
pravni posli:
1. pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema,
2. pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je
odvzeta poslovna sposobnost,
3. pogodbe o prometu s kmetijskimi zemljišči,
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Notar mora listino iz prejšnjega odstavka potrditi, kolikor ni
zadržkov po 23., 24. ali 42. členu tega zakona
50. člen
Če ustreza zasebna listina iz prejšnjega člena po zunanji
obliki predpisom o notarski listini (31. do 35. člen) in po
vsebini določbam 2., 4., 6. točke prvega odstavka ter podpise
oseb iz 1. in 2. točke prvega odstavka 43. člena tega zakona,
jo notar potrdi tako, da se vnesejo na listino navedbe iz 1., 3.,
5. točke prvega odstavka 43. člena ter notarjev podpis in
pečat
Če listina ne ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka, se
potrdi tako, da se o tem sestavi poseben notarski zapis.
Zasebna listina se spoji z notarskim zapisom (drugi odstavek
35. člena) kot njegov sestavni del in jo podpiše tudi notar.
3. Zapisne priče in tolmač
51. člen
Pri sestavljanju notarskih zapisov morata sodelovati dve
zapisni priči:
1. če se sklepajo pravni posli iz 4. točke 47. člena tega zakona,
darilna pogodba za primer smrti ali sestavlja oporoka;
2. če kateri od udeležencev pravnega posla ne obvlada uradnega jezika;
3. če je kateri od udeležencev pravnega posla slep, gluh, nem
ali gluhonem;
4. če je kateri od udeležencev nepismen oziroma če ne
obvlada pisave, v kateri je sestavljena listina.
V ostalih primerih presodi notar oziroma udeleženci, ali je pri
sestavljanju notarskega zapisa potrebno tudi sodelovanje
prič.
Namesto zqpisnih prič sme sodelovati pri sestavljanju zapisa
drugi notar.
52. člen
Zapisu priče so lahko osebe, ki so polnoletne, pismene in ki
obvladajo uradni jezik.
Če zapisana priča notarju ni osebno znana, mora ugotoviti
njeno istovetnost na način, določen v drugem in tretjem
odstavku 39. člena tega zakona.
poročevalec

53. član
Kot zapisne priče ne smejo sodelovati osebe:
i Ki so po procesnih zakonih odvezane dolžnosti pričevanja;
2. ki so pri notarju v delovnem razmerju;
3. ki imajo iz pravnega posla, o katerem se sestavlja notarski
zapis, kakršnekoli pravice oziroma koristi;
4. ki so z udeležencem pravnega posla ali z osebami, za katere
izhaja iz notarskega zapisa kakšna pravica, ali z notarjem, ki
sestavlja listino, v razmerju, navedenem v prvem odstavku 22.
člena tega zakona.
54. člen
če zakon ne določa drugače, morajo biti zapisne priče ozir ma
®
drugi notar navzoče najkasneje takrat, ko notar bere
udeležencem vsebino notarskega zapisa in ko ga le-ti podpisujejo.
če udeleženci pravnega posla izrecno zahtevajo in če zapisni
priči nista potrebni iz razlogov po 2. oziroma 3. točki 51. člena
'»ga zakona, se smeta zapisni priči odstraniti za čas, ko se
notarski zapis bere; v tem primeru morajo udeleženci podpisati notarski zapis vpričo zapisnih prič in izrecno izjaviti, da
|im je njegova vsebina v celoti znana in da se ujema z njihovo
voljo. Vse to je treba v notarskem zapisu posebej navesti.
55. člen
če kateri od udeležencev ne obvlada uradnega jezika (2.
točka prvega odstavka 51. člena) ali če tako zahteva stranka
(četrti odstavek 13. člena), mora pri sestavi notarskega zapisa
sodelovati tudi stalni sodni tolmač.
Tolmač je lahko tudi oseba, zaposlena pri notarju, če ima
sicer vse lastnosti zapisne priče.
Tolmač ni potreben, če notar in zapisni priči oziroma drugi
notar obvladajo jezik udeleženca iz 2. točke prvega odstavka
51 člena tega zakona.
Sodelovanje tolmača mora biti v notarskem zapisu izrecno
navedeno.
56. člen
Določbe prvega, drugega in četrtega odstavka prejšnjega
/ŠT8 se sm'8elno
uporabljajo
kadar
v primeruizrecno
obveznega
sodelovanja
zapisnih
prič (51.tudi
člen)
udeleženci
žele,
da
. sodeluje zapisna priča, ki ne obvlada uradnega jezika
oziroma jezika udeleženca (2. točka prvega odstavka 51.
člena).
4. Hramba notarskih zapisov
57. član
če zakon ne določa drugače, hrani notarske zapise notar, ki
Jin je sestavil, udeležencem pa se izdajajo odpravki.
Izvirnik notarskega zapisa se sme izročiti samo s soglasjem
vseh udeležencev. Sogalsje mora biti izkazano z notrasko
listino. To listino in overjen prepis izročnega notarskega
zapisa hrani notar na mestu izročenega izvirnika notarskega
zapisa; v vpisniku pa mora biti navedeno, kdaj in komu je bil
izrečen izvirnik notarskega zapisa.

mek o predmetu, udeležencih, datumu sestave in poslovni
številki notarskega zapisa ter o datumu, ko je bil zapis poslan
oziroma izročen. Uradnemu zaznamku pripoji odredbo oziroma nalog, na podlagi katerega je bil zapis izročen, ter
potrdilo o prejemu.
Če nastane potreba, izročiti odpravek notarskega zapisa,
mora organ, pri katerem se zapis začasno nahaja, brez odlašanja omogočiti notarju, da odpravek sestavi.
59. član
Določbe 57. in 58. člena tega zakona se uporabljajo tudi za
druge notarske listine, ki jih je dolžan hraniti notar na podlagi
predpisov ali na izrecno zahtevo stranke, navedeno v notarski
listini.
Tretji oddelek: Potrjevanja dejstev In Izjav
60. član
Notar je pooblaščen za izdajanje potrdil o dejstvih in izjavah,
navedenih v tem oddelku.
Ta potrdila imajo pravne učinke javne listine, če so sestavljena po določbah 61. do 70. člena tega zakona.
Notar je pristojen za overjanje prepisov in podpisov, kolikor ni
z zakonom določena pristojnost državnega organa ali druge
uradne osebe.
Overjanje predpisov
61. član
Notar sme potrditi, da se prepis listine ujema z izvirnikom, če
obvlada jezik, v katerem je listina spisana.
Prepis se mora ujemati z listino v vseh njenih pisnih podrobnostih, tudi v pravopisu, ločilih, okrajšavah besed in pisnih
napakah. Če so posamezna mesta v listini spremenjena,
dopolnjena, izbrisana ali prečrtana, je treba to v potrdilu
o overitvi navesti. Prav tako je treba navesti, da je listina
raztrgana, poškodovana ali sicer po zunanjem videzu sumljiva.
Notar potrdi prepis listine potem, ko ge primerja z izvirnikom
in ko ugotovi, da se prepis natančno ujema z njim. Poleg te
ugotovitve v potrdilu navede, da gre za prepis listine, ki ga je
stranka označila za izvirnik, ali da gre za prepis overjenega
oziroma navadnega prepisa listine; na kakšen način in s kakšnim sredstvom je listina spisana; s kakšnimi pečati ter koleki
je opremljena; kje se po njegovi vednosti ali po strankinem
zatrdilu nahaja izvirnik.
Če je na listini kakšna pripomba ali klavzula, se mora tudi ta
vnesti v prepis.
Če se overja prepis dela listine ali izpisek iz listine, mora biti iz
prepisa razvidno, kateri deli izvirnika so ostali neprepisani.
Overitve prepisov se ne vpisujejo v notarski vpisnik.
62. člen
Ob overjanju izpiskov iz družbenih ali poslovnih knjig mora
notar primerjati izpisek z zadevnimi postavkami izvirne knjige
ter v overitveni klavzuli navesti, da se izpisek natančno ujema
z njimi.

58. član

Overitve izpiskov iz prejšnjega odstavka se ne vpisujejo
v notarski vpisnik.

Razen v primerih, določenih v tem zakonu, sme notar izročiti
izvirnik notarskega zapisa samo sodišču ali Notarski zbornici
Slovenije in sicer le na podlagi pisne odredbe oziroma naloga
ter proti pisnemu potrdilu o prejemu.

Ovarjan|a prevodov
63. član

Izročitev po določbi prejšnjega odstavka je lahko samo
začasna. Na mesto izrečene listine vloži notar uradni zaznaporočevalec

Notar sme overiti skladnost prevoda z izvirnikom samo, če
ima status stalnega sodnega tolmača po predpisih, ki ureja
imenovanje sodnih tolmačev, za jezik, v katerega je listina
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prevedena iz uradnega jezika ali obratno. Prevod overi, če ga
je opravil sam ali če ga je preizkusil in ga spoznal za pravilnega.
Izvirnik in prevod morata biti združena na isti listini; če to ni
mogoče, se prevod pripoji izvirniku, kot določa drugi odstavek 35. člena tega zakona.
Overitve prevodov se ne vpisujejo v notarski vpisnik.
Overjanje podpisov
64. član
Notar sme potrditi, da je stranka vpričo njega lastnoročno
podpisala listino ali dala nanjo svoj ročni znak, ali da je
podpis ali ročni znak, ki je že na listini, vpričo njega priznala
kot svojega.
Če notar stranka ne pozna osebno, ugotovi njeno istovetnost
kot določa 39. člen.
Overitev se vpiše na izvirno listino z navedbo, kako je bila
ugotovljena istovetnost ter ugotovitvijo, da je podpis ali ročni
znak pristen. Overitvena klavzula vsebuje opravilno številko
vpisnika ter datum, notarjev podpis in pečat.
Pri overjanju podpisa se mora notar seznaniti z vsebino listine
samo toliko, kolikor je to potrebno, da izpolni rubrike vpisnika
o overitvah in potrdilih. Notar ni odgovoren za vsebino listine
in ni dolžan ugotavljati, ali stranke smejo skleniti posel, na
katerega se listina nanaša. Določbe 23. člena se glede overitev podpisov po notarju ne uporabljajo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pa mora notar
upoštevati vsebino listine, kolikor predpisov veže overitev
podpisa na izpolnitev določenih pogojev.
65. člen
Če overja podpis predstavnika podjetja, zavoda ali druge
pravne osebe, sme notar to potrditi v overitveni klavzuli samo,
kadar mu je znano, da je oseba, ki podpisuje, predstavnik
pravne osebe ali kadar je to vnaprej ugotovil.
Potrditev časa, ko )• bila listina pokazana
66. člen
Čas, ko je bila listina predložena na vpogled notarju ali vpričo
njega tretji osebi, se potrdi na listini z navedbo dneva, meseca
in leta ter, na zahtevo stranke, tudi ure.
Če stranka zahteva, se mora ugotoviti istovetnost osebe, ki je
listino predložila na vpogled in osebe, kateri je listina predložena. V tem primeru se potrditveni klavzuli dodajo navedbe
o načinu ugotovitve osebne istovetnosti iz 39. člena tega
zakona.
Potrditev, da oseba živi, in potrditev drugih dejstev
67. člen
Notar sme potrditi, da določena oseba živi, če jo pozna
osebno ali če je njena istovetnost ugotovljena po določbi 39.
člena tega zakona.
V izvirniku notarskega potrdila, ki se izroči stranki, mora notar
potrditi, da je bila oseba pri njem, ter nanesti dan, mesec in
leto, na zahtevo stranke pa tudi uro, ko se je to zgodilo, in
način ugotovitve istovetnosti osebe, na katero se nanaša
potrdilo.
68. člen
Na zahtevo upravičene osebe sme notar potrditi tudi druga
dejstva, kot so: seznanitev druge stranke z opominom, odpovedjo, ponudbo ali drugo izjavo, ki jo daje stranke zato, da bi
dosegla kakšen pravni učinek; ponudba plačila, prevzem ali
izročitev listine ali drugih stvari; razprave o ponudbah,
dražbe, žrebanja, izjave oseb o dejstvih; stanje, za katero je
izvedel notar sam ali s pomočjo strokovnjakov.
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Potrditve o dejstvih iz prejšnjega odstavka mora sestaviti
notar v obliki zapisnika, v katerem navede kraj in čas, v katerem se je zgodilo ali ugotovilo obravnavano dejstvo; imena in
naslove strank ter drugih udeležencev in natančen popis tega,
kar se je zgodilo vpričo njega ali kar je neposredno ugotovil.
Zapisnik podpišejo vsi udeleženci in notar.
Potrjevan|e sklepov organov upravljanja
69. člen
Če je notar poklican, da bi potrdil sklepe organov upravljanja
podjetij, zadrug ali drugih pravnih oseb, mora navesti v zapisniku dan in čas seje, opisati potek seje, kolikor je to
pomembno za presojo pravilnosti postopkov, ter zapisati
sklepe, ki so bili na seji sprejeti. Prav tako mora izpričati
druga dejstva, kadar tako zahteva zakon.
Zapisnik podpiše tudi oseba, ki je predsedovala seji organa.
Na zahtevo kateregakoli udeleženca seje mora notar ugotoviti
tudi osebno istovetnost predsedujočega in drugih udeležencev seje ter to navesti v zapisniku.
Protesti
70. člen
Proteste menic in čekov izdaja notar po določbah zakona
o menici oziroma zakona o čekih.
Popis In cenitev premoženja ter zavarovanje zapuščine
71. člen
Zapuščinsko sodišče lahko odloči, da popis in cenitev zapustnikovega premoženja opravi notar. Popis in cenitev opravlja
notar po določbah zakona o dedovanju.
Zapuščinsko sodišče lahko v primerih, kadar je potrebno
zavarovati zapuščino po določbah zakona o dedovanju, izroči
zapustnikovo premoženje ali njegov del v hrambo notarju.
Četrti oddelek: Izdajanje odpravkov, potrdil, prepisov in
izpiskov
72. člen
Odpravke, potrdila, prepise in izpiske izdaja notar oziroma
njegov namestnik, pri katerem so listine v hrambi.
Če je bil izročen izvirnik notarskega zapisa, se o njem ne sme
več izdati odpravek, ampak samo prepis.
Odpravki in prepisi notarskih zapisov o pravnih poslih med
živimi
73. člen
Če ni določeno v notarskem zapisu kaj drugega, se sme izdati
odpravek notarskega zapisa samo;
1. osebam, ki so sklenile v svojem imenu pravni posel, obsežen v listini;
2. osebam, v katerih imenu je bil ta pravni posel sklenjen;
3. osebam, v katerih korist je bil ta pravni posel sklenjen;
4. pravnim naslednikom oseb, naštetih pod 1. do 3. točko.
74. člen
Od izvršljivega notarskega zapisa se sme izdati, razen v primerih, navedenih v naslednjem odstavku, vsaki izmed oseb,
naštetih v 73. členu, samo en odpravek.
Ponovni odpravek takega zapisa se lahko izda samo;
1. če pristanejo na to vse osebe, naštete v 1. in 2. točki 73.
člena ali njihovi pravni nasledniki; pristanek se zaznamuje
v notarskem zapisu, podpisanem od stranke ali s posebno
overjeno listino, ki se priloži notarskem zapisu;
2. če je bil prej izdani odpravek zaradi pomanjkljivosti notarju
vrnjen ali če je amortiziran;
3. če sodišče, na katerega območju ima notar sedež, na
strankin predlog izda sklep, s katerim dovoli izdajo ponovnega odpravka. Tak sklep izda sodišče, če stranka izkaže za
poročevalec

verjetno, da ji je ponoven odpravek potreben. Zoper sklep,
s katerim se dovoli izdaja ponovnega odpravka, ni pritožbe.
75. člen
Od neizvršljivega notarskega zapisa sme notar izdati ponoven
odpravek stranki, ki izkaže za verjetno, da ji je ponoven
odpravek potreben. Če notar ne ugodi strankini zahtevi, lahko
stranka vloži predlog za izdajo ponovnega odpravka pri pristojnem sodišču (3. točka 74. člena).
76. člen
Če se izda ponoven odstavek, je treba v overitveni klavzuli
označiti, kateri odpravek po vrsti je ta in razlog, iz katerega je
bil ponovni odpravek izdan.
77. člen
Overjeni in navadni prepisi notarskega zapisa se izdajo osebam, naštetim v 73. členu in njihovim zakonitim zastopnikom
kadarkoli to zahtevajo, prav tako se jim ob vsakem času dovoli
vpogled teh listin, drugim osebam pa samo, če izkažejo pravni
interes ali če jim to dovolijo osebe, naštete v 73. členu.
Odpravki in prepisi notarskih zapisov o oporokah
78. člen
Odpravki ali prepisi oporok se smejo izdati, če ni v notarskem
zapisu določeno drugače, dokler zapustnik živi samo njemu
samemu, ali osebi, ki jo zapustnik pooblasti z overjenim
pooblastilom. Po zapustnikovi smrti se smejo taki odpravki ali
Prepisi izdati po razglasitvi oporoke. Dan razglasitve se zaznamuje na odpravku ali prepisu.
Potrdila in Izpiski
79. člen
O zapisnikih in vpisih v vpisnik se izdajajo potrdila; kot
popolna ali kot izpiski.
Za ponovno izdajanje potrdil velja določba 74. člena.
80. člen
če obsega notarski zapis več samostojnih pravnih poslov, se
sme na zahtevo upravičene osebe izdati namesto popolnega
odpravka izpisek, ki se nanaša na posamični pravni posel.
Od izvršljivih notarskih zapisov se sme izdati samo popoln
odpravek; izpisek ni izvršljiv.
V izpisku je treba navesti, kateri deli notarske listine so izpuščeni.
Vsebina in oblika odpravkov In predpisov
81. člen
Odpravek in predpis se morata z izvirnikom dobesedno ujemati. Spremembe in dopolnitve, izvršene v izvirniku notarske
listine po določbi 34. člena, je v odpravku in prepisu dopustno
vstaviti v besedilo na mesto, kamor spadajo.
Overitvena klavzula
82. člen
Vsak odpravek se mora overiti. Odpravkom izvršljivih notarskih zapisov se morajo priložiti prepisi prilog tega zapisa.
Overitvena klavzula mora obsegati tudi priloge.
83. člen
Overitvena klavzula se vpiše na koncu odpravka ter mora
vsebovati: potrdilo, da se ta odpravek ujema z izvirnikom,
označbo iz 76. člena, navedbo prilog iz 82. člena, navedb, za
koga je ta odpravek sestavljen, ter navedbo kraja in časa
izdaje odpravka s podpisom in pečatom notarja.
poročevalec

84. člen
Odpravek notarskega zapisa nima pravnega učinka javne
listine, če ni potrjena soglasnost odpravka z izvirnikom ali če
ni na njem podpisa in pečata notarja.
Posledice ostalih prekršitev določb 81. do 83. člena tega
zakona za verodostojnost odpravka oceni sodišče.
Zaznamek o Izdajanju odpravkov
85. člen
Ko se izda odpravek, notar zaznamuje na izvirniku ali poli,
prišiti k izvirniku, kdaj in komu je bil odpravek izdan. Če se
izda ponoven odpravek, navede tudi razlog, iz katerega je bil
odpravek ponovno izdan.
Odpravek, ki ga je stranka vrnila (74. člen, 2. točka), se priloži
izvirniku. Na odpravku se zaznamuje, da je bil vrnjen in da
nima pravnega učinka javne listine.
Zaznamek podpiše notar.
Potrdilo o obstoju notarskega zapisa
a
86. člen
Osebam, upravičenim zahtevati prepis (77. in 78. člen), se na
njihovo zahtevo izda potrdilo, da je pri notarju notarski zapis
ali izjava poslednje volje.
Peti oddelek: Prevzemanje listin, denarja in vrednostnih
paplr|ev v hrambo in Izročitev
Hramba listin
87. člen
Notar je dolžan prevzeti v hrambo listine vsake vrste.
Ob prevzemu listine sestavi notar zapisnik, ki mora vsebovati
kraj in čas prevzema, priimek in ime, poklic in prebivališče
tistega, ki je listino predal (deponenta), označbo listine, v kakšen namen je bila položena in komu naj se izroči, podpis
deponenta ter podpis in uradni pečat notarja.
Listina se lahko pošlje notarju s pismom, ki nadomešča zapisnik.
Notar izda stranki o prevzemu listine potrdilo.
Notar ugotovi istovetnost osebe, kateri izroči prevzeto listino,
v skladu z 39. členom tega zakona. Prejemnik potrdi prejem
listine na zapisniku o prevzemu.
Hramba denar|a In vrednostnih papirjev
88. člen
Gotovino, menice, čeke in druge vrednostne papirje je notar
dolžan prevzeti samo, če so mu ob sestavljanju notarskega
zapisa predani z namenom, da jih izroči določeni osebi ali
državnim organom.
Če ni prevzem zaznamovan v notarskem zapisu, se ob prevzemu sestavi zapisnik, ki mora vsebovati številko v knjigi
pologov, kraj in čas prevzema, natančen opis in vrednost
prevzetih stvari, ime, priimek ter naslov deponenta in njegovo
izjavo, kako ravnati s prevzetimi stvarmi.
Gotovina in vrednostni papirji se lahko notarju pošljejo
s pismom, ki nadomešča zapisnik.
Notar izda stranki o prevzemu potrdilo.
89. člen
Prevzeti denar in vrednostne papirje hrani notar v posebnem
ovoju, na katerem zapiše predmet in strankino ime.
Prevzeti denar in vrednostne papirje mora notar nemudoma
izročiti osebi, ki so ji namenjeni, ob poprejšnji ugotovitvi
istovetnosti prejemnika (39. člen).
•
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Prejemnik potrdi prejem na zapisniku o prevzemu ali v knjigi
pologov.

izročitvi upira, odredi pristojno zapuščinsko sodišče, kar je
treba, da se notarski arhiv zavaruje in da ga Notarska zbornica
Slovenije lahko prevzame.

90. člen
Če notar ne more izvršiti predaje v določenem roku, če pa
določenega roka ni, v štirinajstih dneh od dneva prevzema,
mora stranki nemudoma vrniti prevzete stvari, ali jih, če to ni
mogoče, predati v hrambo sodišču in o tem obvestiti deponenta.
91. člen
Položitev pri notarju nima pravnih učinkov sodnega depozita.
92. člen
Določbe tega oddelka se smiselno uporabljajo tudi za primere, kadar prevzame notar po nalogu sodišča zapuščinske
listine, denar, vrednostne papirje ali dragocenosti.

98. člen
Notarska zbornica Slovenije določi, katere listine, spisi, knjige
in predmeti iz notarskega arhiva se zaupajo v hrambo in
poslovanje notarju, ki je imenovan na mesto notarja iz prvega
odstavka 96. člena oziroma prvega odstavka 97 člena tega
zakona, ter katere listine, spisi in druga dokumentacija iz
notarskega arhiva se vložijo v arhiv zbornice.
Notarska zbornica Slovenije lahko določi, da se notarski arhiv
v celoti ali deloma začasno, do zasedbe notarskega mesta iz
prejšnjega odstavka, zaupa v hrambo in poslovanje drugemu
notarju.
Za predajo notarskega arhiva v smislu prvega oziroma drugega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe
drugega in tretjega odstavka 96. člena tega zakona.

V. POGLAVJE: Hramba listin in vodenje kn|ig
93. člen
M
Notar mora listine, ki jih je sestavil sam ali ki jih je prevzel od
strank ali ki mu jih je zaupala Notarska zbornica Slovenije,
hraniti, urejeno po zaporedju vpisov v poslovne knjige, na
varnem mestu v svoji pisarni, ali v bančnem sefu, ločeno od
drugih spisov.

Glede izdajanja izvirnikov ali odpravkov listin, ki so vložene
v arhiv Notarske zbornice Slovenije, se smiselno uporabljajo
določbe IV. poglavja tega zakona, s tem, da vlogo poslujočega notarja opravlja predsednik zbornice ali od njega pooblaščeni notar, ki je član organa upravljanja zbornice.

Če sta listino sestavila dva ali več notarjev, jo mora hraniti
notar, ki jo je pečatil (30. člen).

VII. POGLAVJE: Notarski kandidati in nadomeščanje
notarjev

99. člen

94. člen

100. člen

Ko notar izve, da je oseba, katere oporoka je med njegovimi
spisi, umrla ali proglašena za mrtvo, mora poslati pristojnemu
zapuščinskemu sodišču izvirnik oporoke ali notarskega
zapisa o položitvi pisne oporoke in o tem napraviti zaznamek
v spisu, kjer je bil hranjen izvirnik.

Diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje iz 1., 2., 3., 4. in 7.
točke prvega odstavka 8. člena tega zakona, se lahko zaradi
pridobitve pogojev za samostojno opravljanje notariata usposablja pri notarju kot notarski kandidat.

95. člen
Minister za pravosodje s predpisom natančneje določi vrste
vpisnikov in knjig, ki jih mora voditi notar, njihovo vsebino ter
način vodenja in overjanja vpisnikov in knjig.
Minister za pravosodje predpiše roke hrambe in pogoje ter
način uničevanja notarskih zapisov, drugih notarskih spisov
ter vpisnikov, knjig in evidenc, ki se vodijo po določbah tega
zakona in predpisih iz prejšnjega odstavka.
VI. POGLAVJE: Notarski arhiv

Notar je dolžan omogočiti notarskemu kandidatu usposabljanje na vseh področjih notarskega poslovanja.
101. člen
Notarski kandidat lahko začne opravljati prakso v notariatu,
ko je na predlog notarja vpisan v imenik notarskih kandidatov,
ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije.
Pred vpisom v imenik notarski kandidat poda prisego iz drugega odstavka 16. člena tega zakona pred predsednikom
Notarske zbornice in overi svoj podpis po določbi drugega
odstavka 15. člena tega zakona.

96. člen

102. člen

Ko prejme odločbo iz četrtega odstavka 19. člena tega
zakona, mora notar brez odlašanja izročiti Notarski zbornici
Slovenije vse listine, spise, vpisnike in knjige ter druge evidence skupaj z notarskim pečatom in žigom ter denarjem,
vrednostnimi papirji in dragocenostmi po stanju, v kakršnem
se nahajajo na dan prejema odločbe.

Notarski kandidat sme namesto notarja, pri katerem je zaposlen, opravljati vse posle notarja, ne sme pa sestavljati notarskih zapisov.

Dokumentacijo in predmete iz prejšnjega odstavka (notarski
arhiv) zapisniško prevzame tričlanska komisija, ki jo sestavljajo člani organov zbornice.
Poleg notarja lahko sodeluje pri prevzemu delavec zbornice,
ki ga določi njen predsednik.
97. člen
Po določbah prejšnjega člena je treba ravnati tudi, ko notar
umre. V tem primeru je zavezanec za izročitev notarjev zakonec oziroma osebe, ki so notarjevi zakoniti dediči.
Če med osebami iz prejšnjega odstavka ni soglasja o tem,
katera bo izročila notarski arhiv ali če se zavezana oseba
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Zapisnike o poslih ter druge listine podpisuje z imenom in
dostavkom »notarski kandidat«. Notar na vsaki listini potrdi
s podpisom, da je listino pregledal.
Posli notarskega kandidata, opravljeni po določbah prvega in
drugega odstavka tega člena, se štejejo za uradno poslovanje
notarja, pri katerem je kandidat zaposlen. Notar odgovarja
zanje odškodninsko in disciplinsko.
103. člen
Če je notar na dopustu, zdravstveno ali drugače dlje časa
zadržan ali če je suspendiran, ga mora nadomeščati v njegovem uradnem poslovanju drugi notar (začasni namestnik).
Namestnika določi notar. Če tega ne stori pred začetkom
odsotnosti ali če tega ne more storiti, ga določi predsednik
zbornice.
poročevalec

Notarski kandidat je lahko namestnik notarju, pri katerem je
zaposlen, če izpolnjuje pogoj iz 5. točke prvega odstavka 8.
člena tega zakona.
104. člen
Namestnik vodi notarsko pisarno v imenu in za račun odsotnega notarja.
Če namestnik in notar medsebojnega razmerja v zvezi z nadomeščanjem ne uredita sporazumno, posreduje pred vložitvijo
tožbe predsednik zbornice.
*
105. člen
Namestnik opravlja vse posle nadomeščanega notarja s polnim pravnim učinkom kot njegov namestnik, uporablja pa
pečat in žig nadomeščanega notarja.
VIII. POGLAVJE: Notarska zbornica Slovenije
106. člen
Notarji, postavljeni po tem zakonu, se obvezno združujejo
v Notarsko zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica).
Zbornica je pravna oseba s pooblastili, ki jih ji daje zakon, in
ima pravico uporabljati v pečatu in listinah grb Republike
Slovenije.
Sedež zbornice je v Ljubljani.
107. člen
Zbornica skrbi za ugled, verodostojnost in razvoj notariata ter
zastopa interese notarjev in notarskih kandidatov.
Zbornica določa tarifo o nagrajevanju notarjev v soglasju
z ministrom za pravosodje.
108. člen
Zadeve zbornice opravljajo skupščina zboranice, njen izvršni
in nadzorni odbor in predsednik zbornice.
Skupščina zbornice sprejema statut zbornice in druge
splošne akte, s katerimi ureja organizacijo in poslovanje zbornice in njenih organov ter zadeve iz njene pristojnosti. Skupščina voli izvršni in nadzorni odbor ter predsednika zbornice.
Pri delu skupščine zbornice sodelujejo notarski kandidati, ki
imajo pravico voliti svoje predstavnike v izvršni odbor sorazmerno številu notarskih kandidatov.
■X. POGLAVJE: Nadzor nad opravljanjem notariata In
disciplinska odgovornost notarjev

Predsednik višjega sodišča lahko:
- odredi pregled poslovanja notarja ali začasnega namestnika v zadevah iz prejšnjega odstavka;
- predlaga ministrstvu za pravosodje odreditev pregleda
celotnega poslovanja notarja oziroma začasnega namestnika;
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja
oziroma začasnega namestnika.
111. člen
Neposredni nadzor nad poslovanjem notarja oziroma začasnega namestnika opravlja Notarska zbornica Slovenije.
V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka sme zbornica po
.vnaprejšnjem obvestilu ali brez njega pregledovati notarske
spise, vpisnike in druge evidence, poslovanje z listinami,
prevzetimi v hrambo, ter poslovanje s prevzetim tujim denarjem, vrednostnimi papirji in dragocenostmi, ter poslovanje
vskladi s predpisi oziroma dokumentacijo spravi v red.
112. člen
Notar ali notarski kandidat sta disciplinsko odgovorna, če pri
poslovanju kršita določbe tega zakona oziroma drugih predpisov ali če s katerimkoli svojim ravnanjem krnita ugled ali
verodostojnost notariata.
Statut zbornice določi dejanja, ki pomenijo krnitev ugleda in
verodostojnosti notariata.
• 113. člen
V disciplinskem postopku proti notarju ali notarskemu kandidatu se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
1. pisni opomin;
2. denarna kazen;
3. odvzem pravice opravljati notariat oziroma odvzem pravice
opravljanja prakse pri notarju.
Denarna kazen se sme izreči v mejah razpona, ki ga določi
zbornica s svojim aktom.
Odvzem pravice opravljati notariat se lahko izreče za dobo do
pet let, odvzem pravice opravljanja prakse pri notarju pa za
dobo do treh let.
114. člen
Disciplinski ukrep odvzema pravice opravljati notariat oziroma odvzem pravice opravljanja prakse pri notarju se sme
določiti in izreči samo za hujše kršitve dolžnosti pri opravljanju notariata ali prakse pri notarju, zaradi katerih notar oz.
notarski kandidat ni vreden javnega zaupanja za opravljanje
notarskega poklica.
115. člen

109. člen

Če je uveden disciplinski postopek zaradi kršitev, zaradi katerih se sme izreči ukrep odvzema pravice opravljati notariat
oziroma prakso, lahko disciplinski organ notarju ali notarskemu kandidatu izreče začasno prepoved opravljanja notariata oziroma prakse pri notarju.

Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata opravlja ministrstvo za pravosodje.

Začasna prepoved lahko traja do konca disciplinskega
postopka, vendar največ tri mesece.

V okviru pooblastila iz prejšnjega odstavka ministrstvo lahko:
- odredi pregled poslovanja notarja ali začasnega namestnika;
- predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper notarja;
- opravlja pregled poslovanja zbornice, njenega izvršnega
odbora, predsednika in arhiva;
- odreja druge ukrepe, za katere ima pooblastilo v zakonu.
110. člen

t
Nadzor nad zakonitostjo opravljanja notariata v zvezi z zadevami, ki jih notarju zaupa sodišče ali drug državni organ, ima
predsednik višjega sodišča, na katerega območju je sedež
notarskega mesta.
poročevalec

116. člen
V disciplinskih zadevah zoper notarja in notarskega kandidata odloča disciplinska komisija, razen v zadevah, v katerih
je po določbah tega zakona pristojno odločati disciplinsko
sodišče.
Pred disciplinsko komisijo in disciplinskim sodiščem zastopa
obtožbo disciplinski tožilec, ki ga izvoli skupščina zbornice.
Predsednika in člane disciplinskih komisij prve in druge stopnje ter disciplinskega tožilca izvoli skupščina zbornice iz vrst
notarjev za čas, ki ga določa statut zbornice.
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Natančnejše določbe o disciplinskih organih iz prejšnjega
odstavka in njihovi sestavi določa statut zbornice.

O pritožbi odloča disciplinska komisija druge stropnje brez
ustne obravnave.

117. člen

123. člen

V disciplinskih zadevah zaradi kršitev, zaradi katerih je
mogoče odvzeti pravico opravljanja notariata oziroma prakse
pri notarju, določa disciplinsko sodišče v senatu, ki ga sestavljata dva sodnika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in
trije notarji. Predsednik senata je sodnik.

Podrobnejše določbe o postopku pred disciplinsko komisijo
ureja statut zbornice.

Zoper odločitev disciplinskega sodišča iz prejšnjega odstavka
je dovoljena pritožba, o kateri odloča Vrhovno sodišče Republike Slovenije v senatu petih sodnikov.
V postopku pred disciplinskim sodiščem se uporabljajo
določbe zakona o kazenskem postopku, če ta zakon ne
določa drugače.

Odločbe disciplinskih organov so izvršljive.
Sredstva od vplačanih, denarnih kazni se uporabljajo za
namene, določene s statutom zbornice.
X. POGLAVJE: Mirovanje poslovanja
124. člen

118. člen

Notarju, ki je izvoljen ali imenovan v državno funkcijo, ki
zahteva poklicno opravljanje, v času opravljanja te funkcije
opravljanje notariata miruje.

Sodnika, člana senata disciplinskega sodišča, se določita
vnaprej z letnim razporedom dela Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Notarje, člane senata, izvoli skupščina zbornice za čas dveh let.

Opravljanje notariata miruje tudi notarju, ki mu je bila izrečena kazen zapora v trajanju do šest mesecev ter notarju, ki
mu je bila izrečena začasna prepoved opravljanja notariata
(prvi odstavek 115. člena) za čas, dokler ti ukrepi trajajo.

Člani senata disciplinskega sodišča imajo namestnike, ki
opravljajo funkcijo članov, kadar je ti zaradi izločitvenih ali
drugih opravičenih razlogov ne morejo opravljati. Namestniki
se določijo ozirom volijo na enak način kot člani senata.

V primerih iz prvega in drugega odstavka določi začasnega
namestnika v smislu prvega odstavka 103. člena tega zakona
Notarska zbornica Slovenije.

Člani senata iz vrst notarjev in njihovi namestniki ne morejo
opravljati nobenih drugih funkcij v organih zbornice.

Začasni namestnik iz prejšnjega odstavka vodi poslovanje in
podpisuje listine v svojem imenu in za svoj račun.
XI. POGLAVJE: Prehodne In končne določbe

119. člen
Disciplinski tožilec zahteva uvedbo disciplinskega postopka,
če je obveščen o dejstvih in dokazih, na podlagi katerih je
mogoče utemeljeno sumiti, da je notar oziroma notarski kandidat kršil določbe tega zakona ali okrnil ugled notariata.
Discipinski tožilec mora v zahtevi za uvedbo postopka opredeliti kršitev ter navesti dejstva in predlagati dokaze, ki naj se
izvedejo za njihovo ugotovitev.
Na predlog predsednika višjega sodišča ali ministra za pravosodje je disciplinski tožilec dolžan zahtevati uvedbo disciplinskega postopka pred disciplinskim sodiščem.
120. člen
Ko disciplinska komisija prve stopnje prejme zahtevo disciplinskega tožilca za uvedbo disciplinskega postopka, jo
pošlje notarju oziroma notarskemu kandidatu, zoper katerega
je zahteva vložena, da v petnajstih dneh odgovori na navedbe
v zahtevi.

125. člen
Minister za pravosodje določi število in sedeže notarskih mest
ter razpiše najmanj 30 prostih notarskih mest najkasneje 30
dni po uveljavitvi tega zakona.
Prvih 30 notarjev imenuje državni zbor Republike Slovenije na
predlog ministra za pravosodje.
126. člen
Dokler ne bodo podane možnosti za izpolnjevanje pogoja
o dveletnem pravniškem delu pri notarju (5. točka prvega
odstavka 8. člena tega zakona), se lahko ne glede na določbo
četrtega odstavka 8. člena imenuje za notarja tudi oseba, ki
tega pogoja ne izpolnjuje.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja do 31. decembra
1996.

Po prejemu odgovora na zahtevo oziroma po preteku roka iz
prejšnjega odstavka predsednik disciplinske komisije po
potrebi odredi, da se opravi predhodna preiskava.

Do uveljavitve zakona, ki bo urejal enotno usposabljanje
diplomiranih pravnikov in pravniški državni izpit, se šteje, da
izpolnjuje pogoj iz 4. točke prvega odstavka 8. člena tega
zakona, kdor ima opravljen pravosodni izpit ali drug izpit, ki je
po zakonu izenačen s pravosodnim izpitom.

121. člen

127. člen

Disciplinska komisija prve stopnje odloči po opravljeni ustni
obravnavi.

Notarska zbornica Slovenije se konstituira in začne veljavno
delovati potem, ko nastopi uradno poslovanje po tem zakonu
najmanj trideset notarjev.

Ustna obravnava ni javna, razen kadar to notar ali notarski
kandidat, zoper katerega teče disciplinski postopek, izrecno
zahteva.
122. člen
Zoper odločbo disciplinske komisije prve stopnje je dovoljena
pritožba v roku petnajstih dni.
Pritožbo lahko vložita notar oziroma notarski kandidat, ki je
v disciplinskem postopku, in disciplinski tožilec.
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Prvo sejo skupščine skliče najstarejši izmed notarjev iz
prvega odstavka tega člena.
Odločitve oziroma dejanja iz pristojnosti Notarske zbornice
Slovenije (drugi odstavek 14. člena, drugi odstavek 15. člena
in prvi odstavek 17. člena, drugi odstavek 107. člena tega
zakona) opravlja do konstituiranja organov zbornice minister
za pravosodje.
Začasno tarifo o nagrajevanju notarjev predpiše minister za
poročevalec

pravosodje najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega za128. člen
Položaj in pristojnosti, ki jih ima po tem zakonu temeljno
sodišče, preidejo po uveljavitvi zakona o sodiščih na okrožno
sodišče.

- drugi stavek drugega odstavka 58. člena in drugi odstavek
62. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih
(Uradni list SRS, št. 14/89),
- prvi in drugi odstavek 2. člena in 17. člen zakona o overitvi
podpisov, pisave in prepisov (Uradni list SRS, št. 29/72).

129. člen

šest mesecev od dneva uveljavitve tega zakona se preneha
uporabljati 69. člen zakona o menici (Uradni list FLRJ, št. 104/
46, Uradni list SFRJ 16/65, 54/70).

Določbe 47. člena in 60. do 71. člena tega zakona se začnejo
uporabljati po izteku šestih mesecev od dneva uveljavitve
tega zakona.

130. člen

šest mesecev od dneva uveljavitve tega zakona preneha vedrugi in tretji odstavek 107. člena, četrti in peti odstavek
117. člena, tretji in četrti odstavek 137. člena zakona o dedovanju (Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78),

Za dokončanje zadev, ki so bile do poteka roka iz prejšnjega
člena predložene pristojnim sodiščem oziroma upravnim
organom, so pristojni ti organi.
131. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je dne 26. 3. 1993 sprejel
osnutek zakona o notariatu ter naložil predlagatelju, da po
preučitvi in ob upoštevanju mnenj in stališč delovnih teles
Državnega zbora, pripomb iz razprave poslancev, mnenja
Državnega sveta ter stališča Odbora za notranje zadeve in
pravosodje do mnenja sveta pripravi predlog zakona.
I. Pripombe, kijih je predlagateII upošteval
V drugem poglavju sta nekoliko dopolnjena oziroma spremenjena 8. in 19. člena predloga zakona, ki določata pogoje za
imenovanje oziroma razloge za razrešitev notarja, pri čemer
pa ni bistvenih sprememb glede vsebine samih pogojev oziroma razlogov. Predlagatelj se je z ozirom na nekoliko
nerodno formulacijo o -izgubi statusa« notarja v 19. členu
predloga in z njo povezovanimi zapleti pri izpeljavi postopka,
ki sledi -izgubi statusa«, odločil za primernejšo rešitev, t.j. za
razrešitev notarja po nastopu razrešitvenih razlogov, kar stori
minister za pravosodje z odločbo o razrešitvi. Dodana sta dva
nova razrešitvena razloga: opravljanje poslov, ki niso združljivi z ugledom in neoporečnostjo, ki ju zahteva opravljanje
notarist in neizpolnjevanje z zakonom predpisanih pogojev za
opravljanje notariata, kar ugotovi Notarska zbornica in o tem
obvesti ministrstvo za pravosodje.
Predlagatelj je ob tem upošteval tudi pripombo Odbora za
notranje zadeve in pravosodje ter dopolnil 10. in 19. člen
predloga zakona tako, da je zoper odločbo imenovanju oziroma odločbo o razrešitvi izrecno predvidel možnost sodnega
varstva v upravnem sporu.
Predlagatelj je upošteval večino pripomb Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve, ki jih je podprl tudi Odbor za
notranje zadeve in pravosodje. Poleg že v prejšnjem odstavku
navedene dopolnitve 10. in 19. člena je predlagatelj upoštevaje pripombo k 11. členu, da bo glede na predvideno reorganizacijo sodišč potrebno območje notarskega mesta opredeliti drugače, v predlogu zakona dodal novo prehodno določbo
128. člena, po kateri preidejo pristojnosti, ki jih ima po tem
zakonu temeljino sodišče, po uveljavitvi zakona o sodiščih na
okrožno sodišče.
Nadalje je črtal drugi odstavek 46. člena kot nepotreben glede
na splošne in posebne določbe o notarskem poslovanju ter
črtal drugi odstavek 71. člena, ker po vsebini sodi zakon
o dedovanju (in ga zakon o dedovanju tudi vsebuje). Dopolnil
to 100. člen z vključitvijo pogoja znanja slovenskega jezika
med pogoje, ki jih mora izpolnjevati notarski kandidat. Sprejel
le tudi pripombo o celoviti ureditvi disciplinskega postopka
zoper notarja v tem zakonu in ustrezno dopolnil IX. poglavje,
pri čemer se je z določitvijo disciplinskega tožilca in disciplinporočevalec

skega sodišča v disciplinski postopek zoper notarja naslonil
na ureditev iz zakona o odvetništvu.
Upoštevana je bila pripomba k 109. členu in črtana določba
četrte alinee, ki določa ministrstvo za pravosodje kot predlagatelja zahteve za začetek postopka pred ustavnim sodiščem,
roki v prehodnih določbah so ustrezno podaljšani, sprejete pa
so bile tudi pripombe redakcijske narave k osnutku zakona.
Predlagatelj je dopolnil 64. člen predloga zakona, ki ureja
overjanje podpisov, tako, da je deloma opustil prvotno zamišljeno ureditev, po kateri notar pri overjanju podpisa ni odgovoren za vsebino listine in ni dolžan ugotavljati, ali stranke
smejo skleniti posel, na katerega se listina nanaša. Taka
ureditev je pri overitvi podpisa, ki pomeni zgolj potrditev
istovetnosti osebe, ki je listino podpisala, logična in smiselna
ter načelno velja tudi v predlogu zakona. Predlagatelj je od te
ureditve odstopil le v primerih, ko predpis veže overitev podpisa na izpolnitev določenih pogojev. V vseh teh primerih bo
notar moral presoditi tudi vsebino listine.
Predlagatelj predpostavlja, da takih primerov v bodočnosti, t.
j. po sprejetju nove zakonodaje in s tem posledično vzpostavitvi novega pravnega sistema, ne bo oziroma jih vsaj ne bi
smelo biti, saj je pogojevanje overitve podpisa (npr. zakon
o prometu nepremičnin »dovoljuje« overitev šele po plačilu
prometnega davka) zelo nekonsistentna rešitev. Dokler pa se
predpisi s takšnimi rešitvami v našem pravnem sistemu še
uporabljajo, in ker po mnenju predlagatelja le-ti ne vsebujejo
drugih »varovalk« za nadzor nad zakonitostjo oziroma pravilnostjo sklepanja poslov, pri katerih se za overitev podpisa
zahteva izpolnitev določenih pogojev, je utemeljeno pričakovati od notarja, da bo listine o takšnih poslih tudi vsebinsko
presodil.
Predlagatelj je spremenil tudi 121. člen v prehodnih določbah
tako, da se je odločil za manjše oziroma manj radikalne
posege v področno zakonodajo. Tako v zakonu o dedovanju
in zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih prenehajo
veljati zgolj določbe, ki določajo obveznost overitve pravnega
posla (dednopravne pogodbe, pogodbe med zakoncema itd.)
po sodniku, v zakonu o overitvi podpisov, pisave in prepisov
pa člena, ki določata, kdo opravlja overitve. V zakonu
o menici se preneha uporabljati 69. člen, ki določa, kdo
opravlja proteste menic. Predlagatelj je mnenja, da večji
posegi v področno zakonodajo niso smiselni, ne samo zaradi
neprimernosti iz zakonodajno tehničnega vidika, pač pa tudi
iz vsebinskih razlogov. Nemogoče je izključno z razveljavitvenimi določbami prilagajati notarskemu poslovanju institute
v zakonih, ki so bili sprejeti v času, ko notariata nismo poznali.
Zato bo za temeljitejšo uskladitev teh zakonov z zakonom
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o notariatu potrebno počakati na spremembe in dopolnitve
teh zakonov, do takrat pa bodo nekatera opravila, ki sicer
sodijo v notarjev delokrog, lahko opravljali tudi do sedaj
izključno pooblaščeni organi, predvsem sodišča ali občinski
upravni organi (hramba listin, sodna oporoka, popis in zavarovanje zapuščine ipd.).
II. Pripombe, kijih predlagatelj nI upošteval
i Nekaterih sicer utemeljenih pripomb predlagatelj ni upošteval, ker meni, da so bile v osnutku zakona v zadostni meri
vgrajene. Tako kljub pripombi poslanca o potrebnosti upoštevanja ustavnega določila o uradnosti obeh jezikov na narodnostno mešanih območjih ni spreminjal 13. člena predloga
zakona, saj sodi, da je le-ta oblikovan tako, da je ustavni
zahtevi po uradnosti obeh jezikov ugodeno. Določba 26.
člena predloga o preiskavi in zasegu listin pri notarju je
usklajena z ustrezno določbo zakona o odvetništvu, prav tako
je z zakonom o odvetništvu usklajena določba 27. člena
predloga zakona o imuniteti notarja. Ne glede na pomisleke
o vprašljivosti določanja imunitete z zakonom je le-ta predvidena za odvetnike in ni nobenega razloga, zaradi katerega bi
bil notar pri opravljanju javnih pooblastil manj zaščiten kot
odvetniki.
Predlagatelj ni upošteval mnenja Državnega sveta, da ni utemeljenih razlogov, da se odvetništvu omogoči opravljanje
določenih storitev pravne pomoči in predloga, da se zato
ustrezno preoblikuje 47. člen predloga zakona tako, da bi
pravne posle iz 47. člena lahko sestavljali tudi odvetniki, notar
pa bi jih potrjeval, za pogodbe o prometu z zemljiškimi zemljišči pa oblika notarskega zapisa naj ne bi bila potrebna.
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Potrebo po sklepanju določenih pravnih poslov v obliki notarskega zapisa je predlagatelj utemeljeval tako v predlogu za
izdajo zakona in osnutku zakona, zato na kratko povzema iz
že povedanega, da je na določitev pravnih poslov, ki se
obvezno sklepajo v obliki notarskega zapisa, vplivala predvsem stopnja javnega interesa za verodostojnost posamezne
vrste pravnih poslov. Pri določitvi javnega interesa pa se je
predlagatelj oprl na dosedanjo zakonodajo, t. j. na tiste
določbe predpisov, ki javni interes nedvoumno izkazujejo.
V primeru pogodb o prometu s kmetijskimi zemljišči je to
določba 71. člena ustave, ki predvideva posebno varstvo
kmetijskih zemljišč. Prav iz navedenih razlogov se je predlagatelj odločil, da izključi iz 47. člena predloga zakona
pogodbe o razpolaganju s premoženjem mladoletnih oseb.
Nedvomno je namreč po sedaj veljavnih predpisih družina
pod posebnim varstvom države in s tem v zvezi tudi nadzor
države (preko občinskih organov socialnega skrbstva) nad
razpolaganjem s premoženjem mladoletnih oseb primeren in
zadosten.
Predlagatelj je razen tega tudi mnenja, da je z določitvijo
obveznega sklepanja določenih pravnih poslov v obliki notarskega zapisa predvsem jasno razmejil pristojnosti notarjev in
odvetnikov, kar se mu zdi zlasti v obdobju ponovnega uvajanja notariata nujno, s takšno določitvijo pa bodo bolj prizadeti
zakotni pisarji, ki odvetnikom gotovo povzročajo več škode,
kot jim jo bodo notarji.
III. Finančne posledice In druga posledice
Finančne posledice izvajanja predlaganega zakona je predlagatelj že opredelil v predlogu za izdajo oziroma v obrazložitvi
osnutka zakona z oceno, da izvajanje tega zakona ne bo
terjalo proračunskih sredstev.

poročevalec

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O VZAJEMNEM
USTANAVLJANJU TRGOVINSKIH PREDSTAVNIŠTEV - EPA 313
PUbl k e Sl0ven e
iRKbesedilo:
i,
'i ie na 36. seji dne 15/7-1993
določila

ustanavuanju

*«*>■

amo v
oio3?)
obravnavo in sprejem na podlagi
člena P°^''i
poslovnika Državnega zbora Republike Sloveln dru9e a
.
9 odstavka 63. člena zakona o zunanjih

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri obravnavi predloga
zakona na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in
matičnega delovnega telesa sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoj

PREDLOG ZAKONA o* ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ruske federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev
1. člen

3. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike in Vlado Ruske
lederacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev, podpisan v Moskvi, 6. maja 1993.

Trgovinsko predstavništvo deluje v imenu vlade svoje države.
Trgovinski predstavnik in njegov namestnik, kakor tudi administrativno-tehnično osebje trgovinskega predstavništva
imajo enake privilegije in imunitete, kakršne se priznavajo
v skladu z mednarodnim pravom za ustrezne kategorije diplomatskega in administrativno-tehničnega osebja tujih diplomatskih misij.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in ruskem jeziku glasi:

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
RUSKE FEDERACIJE O VZAJEMNEM
USTANAVLJANJU TRGOVINSKIH
PREDSTAVNIŠTEV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljevanju imenovani »pogodbenici«,
želita pripomoči k razvoju trgovinsko-ekonomskih odnosov
med državama in se zato sporazumeta o naslednjem:

Prostori trgovinskega predstavništva, lastnina in arhivi imajo
priznano imuniteto in privilegije, ki jih določa mednarodno
pravo za prostore, lastnino in arhive diplomatskih predstavništev.
Pravila o trgovinskem registru se na trgovinska predstavništva ne nanašajo.
Trgovinsko predstavništvo ima pravico uporabljati šifrant.
4. člen

Trgovinsko predstavništvo bo opravljalo naslednje naloge:

Ustanovitev trgovinskih predstavništev v ničemer ne krati
pravic slovenskim in ruskim fizičnim ali pravnim osebam pri
vzdrževanju neposrednih odnosov, vključno s sklepanjem in
izpolnjevanjem sporazumov, povezanih z realizacijo trgovinsko-ekonomskega in znanstvenotehničnega sodelovanja.
Trgovinska predstavništva niso odgovorna za obveznosti
fizičnih ali pravnih oseb kakor tudi fizične in pravne osebe
niso odgovorne za obveznosti trgovinskih predstavništev.
«
5. člen

- prispevalo bo k razvoju trgovinsko-ekonomskih povezav
med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo;

Ta sporazum začne veljati z dnem izmenjave obvestil o njegovi potrditvi v obeh državah in se uporablja z dnem podpisa.

- zastopalo bo interese svoje države v državi, v kateri bo
locirano, v vseh zadevah, povezanih s trgovino in drugimi
oblikami ekonomskega sodelovanja med državama;

Sporazum velja pet let in se avtomatično podaljšuje za enaka
obdobja, če ga nobena od pogodbenic ne odpove šest mesecev pred iztekom njegove vsakokratne veljavnosti.

- obveščalo bo državne organe svoje države o ekonomskih
razmerah v državi, v kateri bo locirano ter o zakonodaji
v zunanjeekonomski dejavnosti te države; Obenem bo dajalo
takšne informacije o svoji državi zainteresiranim organom
države, v kateri bodo locirana;

Podpisano v Moskvi, 6. maja 1993, v dveh izvirnikih v slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.

1.člen
Pogodbenici lahko ustanovita trgovinski predstavništvi v glavnih mestih pogodbenic, ki bosta sestavni del veleposlaništev.
2. člen

~ pomagalo bo pravnim in fizičnim osebam svoje države pri
realizaciji poslov v trgovinskem, ekonomskem in znanstvenotehničnem sodelovanju s pravnimi in fizičnimi osebami
države, v kateri bo locirano.
poročevalec

Za Vlado
Republike Slovenije
Vo|ka Ravbar I. r.

Za Vlado
Ruske federacije
Vladimir Nikolajevlč Rabotjažev, I. r.

OPOMBA: sledi tekat sporazuma v ruskem prevodu
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi, v Uradnem
listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske
federacije o vzajemnem ustanavljanju trgovinskih predstavništev je bil podpisan 6. maja 1993 v Moskvi. Veljati bo začel
z dnem izmenjave obvestil o njegovi potrditvi v obeh državah
in se uporablja z dnem podpisa. Sporazum velja pet let in se
avtomatično podaljšuje za enaka obdobja.
Sporazum je bil sklenjen na predlog Ruske federacije, saj je to
za Ruske federacije običajna osnova za odpiranje trgovinskih
predstavništev v drugih državah. Sporazum določa status
trgovinskega predstavništva in v njem zaposlenega osebja ter
navedbo nalog, ki jih bo opravljalo trgovinsko predstavništvo.

Za izvajanje sporazuma bo skrbelo Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.
Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah.
Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih
predpisov.
Za izvajanje sporazuma ne bodo potrebna proračunska sredstva, saj Republika Slovenije nima namena odpreti trgovinskega predstavništva v Ruski federaciji.

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O PREVOZU
POPOTNIKOV IN STVARI V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU
- EPA 312
Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 15/7-1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O PREVOZU POTNIKOV IN STVARI
V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri obravnavi predloga
zakona na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in
matičnega delovnega telesa sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- mag. Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

>
PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o prevozu potnikov in stvari v mednarodnem cestnem prometu
1.člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Republike Hrvaške o pravozu potnikov in stvari v med- ,
narodnem cestnem prometu, podpisan na Otočcu 14. julija
1992.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku
glasi:
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SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE HRVAŠKE O
PREVOZU POTNIKOV IN STVARI
V MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU
Vladi Republike Slovenije in Republike Hrvaške (v nadaljnjem
besedilu: podpisnici sporazuma) sta se z namenom, da bi
prispevali k razvoju prevoza potnikov in stvari, kot tudi tranzita čez svoje ozemlje sporazumeli, da sta ob upoštevanju
varstva okolja in prometne varnosti recipročnost in liberalizacija temelja za sklenitev tega sporazuma, s katerim se ureja
naslednje:
poročevalec

1.člen

potem ko pristojna organa podpisnic sporazuma drug drugemu izročita posebni dovoljenji z zahtevanimi prilogami.

Prevozniki podpisnic sporazuma lahko pod pogoji, predpisanimi v tem sporazumu, opravljajo mednarodni cestni prevoz
med državama podpisnicama sporazuma, prevoz za in iz
tretjih držav ter tranzit čez njihovo ozemlje z vozili, ki so
registrirana v njihovih državah.
Pravico iz prvega odstavka tega člena imajo samo prevozniki,
ki so v svojih državah pooblaščeni za mednarodni prevoz
v cestnem prometu.

8. člen
Pri prevozu potnikov iz 5. člena tega sporazuma mora biti
v avtobusu posebno dovoljenje v izvirniku ali njegova kopija,
ki jo overi pristojni organ podpisnice sporazuma.
Obrazec posebnega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
določi Mešana komisija iz 21. člena tega sporazuma.

2. člen
Prevozniki in vozno osebje so ob prevozu po ozemlju druge
države podpisnice sporazuma dolžni upoštevati njene zakone
in predpise.
''S.
I. PREVOZ POTNIKOV
Linijski prevoz potnikov
3. člen
Linijski prevoz potnikov je po ten\sporazumu prevoz potnikov
z avtobusi na določeni liniji po vnaprej določenem itinererju,
voznem redu in tarifi.
Tranzitni prevoz potnikov je po tem sporazumu prevoz, ki se
začne na ozemlju ene države podpisnice sporazuma, poteka
čez ozemlje druge države podpisnice sporazuma, pri čemer
potniki ne smejo vstopati in izstopati, konča pa se na ozemlju
tretje države.
Prevoznik lahko opravlja linijski prevoz potnikov, po odobrenem voznem redu tudi z več avtobusi, če ga opravlja z vsemi
avtobusi na celotni relaciji, za katero je vozni red odobren.
Avtobus je po tem sporazumu motorno vozilo, namenjeno za
prevoz potnikov, ki ima poleg sedeža za voznika še več kot
osem (8) sedežev.
4. člen
Linijski prevoz potnikov v bilateralnem in tranzitnem prometu
kot tudi pogoji za njegovo opravljanje se določijo na podlagi
dogovora pristojnih organov podpisnic sporazuma ali na podlagi sporazuma Mešane komisije iz 21. člena tega sporazuma.
5. člen
Avtobusna linija se v bilateralnem in tranzitnem prometu
odobri na podlagi posebnih dovoljenj.
Posebno dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izdajo
pristojni organi podpisnic sporazuma vsak za svoj del proge
na ozemlju svoje države in sicer na recipročni podlagi, če se
podpisnici sporazuma ne dogovorita drugače.
Rok veljavnosti posebnega dovoljenja sporazumno določijo
pristojni organi podpisnic sporazuma.
6. člen
Posebno dovoljenje za avtobusno linijo, iz 5. člena tega sporazuma se izda na podlagi zahtevka, ki ga prevoznik naslovi
na pristojni organ tiste podpisnice sporazuma, v kateri je bil
avtobus registriran.
Zahtevek je treba vložiti v dveh izvodih in mora vsebovati
podatke, ki so predpisani z zakonodajo države podpisnice
sporazuma iz 1. odstavka tega člena, ter načrt linije z vrisanimi postajami in kilometrsko oddaljenostjo.
Pristojni organi imajo pravico zahtevati tudi druge podatke,
za katere menijo, da so potrebni.
7. člene
Avtobusna linija je odobrena in se lahko opravlja prevoz,
poročevalec

Prosti prevoz potnikov
9. člen
Za prosti prevoz potnikov med državama podpisnicama sporazuma ni potrebno dovoljenje, ko se ista skupina potnikov
vozi z istim avtobusom:
- pri krožni vožnji, ki se začne in konča v državi, v kateri je bil
registriran avtobus, ne da bi potniki vstopali in izstopali iz
avtobusa;
— pri potovanju, ki se začne v državi v kateri je bil registriran
avtobus in konča na ozemlju druge države podpisnice sporazuma, če se v državo registracije vrača prazen avtobus.
Za izmenične vožnje potnikov, za vstop praznega avtobusa
prevoznika ene podpisnice sporazuma na ozemlje druge
države podpisnice sporazuma ter za druge vrste prostega
prevoza potnikov med državama podpisnicama sporazuma, je
potrebno dovoljenje pristojnega organa druge podpisnice
sporazuma.
Število dovoljenj iz drugega odstavka tega člena določijo na
recipročni podlagi vsako leto pristojni organi podpisnic sporazuma ali na seji Mešane komisije iz 21. člena tega sporazuma.
■
\
'■
' ■'
Pri prostem prevozu potnikov mora biti v avtobusu potna
listina s seznamom potnikov in številkami osebnih listin, ki jo
podpiše prevoznik in overi pristojni carinski organ na mejnem
prehodu.
10. člen
Prevozniki ene podpisnice sporazuma niso pooblaščeni za
linijski in prosti prevoz po ozemlju druge države podpisnice
sporazuma (kabotaža).
II. PREVOZ STVARI
11. člen
Prevozniki podpisnic sporazuma lahko opravljajo prevoz
stvari med državama podpisnicama sporazuma, v tranzitu čez
njuno ozemlje ali prevoz za in iz tretjih držav samo na podlagi
dovoljenj.
Ne glede na določilo 1. odstavka tega člena lahko pristojni
organi podpisnic sporazuma neposredno ali na podlagi sklepov Mešane komisije iz 21. člena tega sporazuma, dovolijo za
določen čas prevoz stvari med obema državama kot tudi
tranzit preko njunih ozemelj brez dovoljenj.
12. člen
Število in vrsto dovoljenj iz I. odstavka 11. člena tega sporazuma kot tudi druge pogoje prevoza določijo pristojni organi
podpisnic sporazuma neposredno ali na podlagi sklepov
Mešane komisije iz 21. člena tega sporazuma.
13. člen
Ne glede na določila 1. odstavka 11. člena tega sporazuma
dovoljenje ni potrebno za.
1. prevoz z motornimi vozili do 6 ton skupne teže ali nosilnostjo do 3,5 tone;
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2. prevoz stvari z letališča in na letališče ob morebitni havariji in drugih nezgodah letal ali pristajanju letala zaradi prisilne spremembe smeri poleta ter ob odpovedi letalskih prog;
3. prevoz poškodovanega motornega vozila in njegove prikolice;
4. prevoz posmrtnih ostankov;

Višino in možnost za oprostitev plačevanja nadomestila iz
prvega odstavka tega člena ugotavlja Mešana komisija iz 21.
člena tega sporazuma.
18. člen
Določbe tega sporazuma se ne uporabljajo za prevoz potnikov in stvari po posebnih (maloobmejnih) sporazumih, razen
če so ugodnejše.

5. prevoz stvari pri selitvi v posebnih vozilih;
6. prevoz poštnih pošiljk;
7. prevozu razstavnih predmetov, namenjenih za sejme in
razstave;
8. prevoz pripomočkov in drugih stvari za gledališke, glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške predstave ali za
filmska, radijska in televizijska snemanja;
9. prevoz mrtvih živali, razen za industrijsko predelavo;

19. člen
Zakonodaji podpisnic sporazuma se uporabljata za razreševanje vseh vprašanj, ki niso urejene s tem sporazumom.
20. člen
Pristojni organi podpisnic sporazuma bodo sporazumno
določili roke in način menjave podatkov o vseh dogovorjenih
obveznosth po tem sporazumu (izdaja posebnih dovoljenj,
vračilo uporabljenih dovoljenj in podobno).
21. člen

10. prevoz čebel in ribjega zaroda;
11. prevoz cvetja, okrasnih rastlin in sadik;
12. prevoz medicinskega in drugega materiala za humanitarne namene;

Zaradi lažjega uresničevanja tega sporazuma in sprejemanja
potrebnih sklepov na podlagi sporazuma bodo pristojni
organi podpisnic sporazuma ustanovili Mešano komisijo.
Komisija se bo sestajala kadar bo potrebno, na zahtevo pristojnega organa ene od podpisnic sporazuma.

13. vožnjo praznega vozila zaradi zamenjave pokvarjenega
vozila in zaradi prevzema stvari iz pokvarjenega vozila in

22. člen

14. tranzit praznega vozila, ki zamenjava vozilo, poškodovano v tretji državi.

Podpisnici sporazuma zastopa s slovenske strani Ministrstvo
za promet in zveze Republike Slovenije, s hrvaške strani pa
Ministrstvo za promet in zveze Republike Hrvaške.

Za prevoze iz prvega odstavka tega člena mora vozno osebje
imeti listine in drugo dokumentacijo, iz katerih se lahko nedvomno ugotovi, da gre za prevoz po tem odstavku.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen

14. člen
Prevozniki ene podpisnice sporazum niso pooblaščeni za
opravljanje prevoza stvari na ozemlju druge države podpisnice sporazuma (kabotaža).
Prevoz iz prvega odstavka tega člena se lahko izjemoma
dovoli prevoznikom ene podpisnice sporazuma, samo če
predhodno pridobijo posebno dovoljenje pristojnega organa
druge podpisnice sporazuma.
Zahtevek za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka tega
člena se vloži skladno z zakonodajo tiste države podpisnice
sporazuma, ki izstavi dovoljenje.

Z dnevom, ko začne veljati ta sporazum, bo promet na obstoječih rednih avtobusnih linijah potekal do 31. 12. 1993 ne
podlagi veljavnih registriranih meddržavnih in medrepubliških avtobusnih prog po voznem redu, ki so ga potrdili pristojni organi podpisnic sporazuma, brez opravljanja kabotaže.
24. člen
Podpisnici sporazuma se bosta po diplomatski poti medsebojno obveščali o izpolnjevanju pogojev iz svojih zakonodaj
za uveljavljanje tega sporazuma.
Sporazum začne veljati po 30 dneh od dneva prejama zadnjega obvestila iz prvega odstavka tega člena, začasno pa se
uporablja od dneva podpisa.

15. člen
Vsaka podpisnica sporazuma si pridrži pravico do posebnega
dovoljenja za prevoz na svojem ozemlju z vozili, ki glede
največje dovoljene teže, velikosti oziroma osne obremenitve
s tovorom ali brez njega, presegajo največjo velikost in težo,
ki sta dovoljeni na določenem ozemlju, kot tudi za prevoz
nevarnih snovi.
16. člen
Pristojni organi podpisnic sporazuma bodo vozilom, ki prevažajo nevarne snovi ali hitro pokvarljivo blago, zagotovili
pospešeni postopek pri prehodu meje.

25. člen
Sporazum je sklenjen za nedoločen čas.
Vsaka podpisnica sporazuma lahko odpove ta sporazum najmanj 3 mesece pred koncem koledarskega leta in v tem
primeru prenehajo njene obveznopsti ob izteku tega leta.
sestavljeno na Otočcu, dne 14. julija 1992, v dveh izvirnikih
v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako
veljavni.
Za Vlado Republike
Slovenije
Marjan Krajne I. r.

Za Vlad

° Republike
Hrvaške,
Josip Božičević I. r.

III. SPLOŠNE DOLOČBE
17. člen
Prevoznik, ki opravljajo prevoze, navedene v 9., 11. in 14.
členu tega sporazuma, plačujejo za prevoz po ozemlju druge
države podpisnice sporazuma nadomestilo za uporabo ceste.
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OPOMBA: sledi tekat sporazuma v hrvaškem jeziku
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Hrvaške ter
ima čast potrditi prejem njegove note št. 0506-7/93 z dne 1. 2.
poročevalec

1993 o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in vlado Republike Hrvaške o prevozu potnikov in stvari
v mednarodnem cestnem prometu, podpisanega na Otočcu
14. julija 1992.
V zvezi s tem ima Ministstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije čast opozoriti na svojo noto št. 192/92-8 z dne 18.
11. 1992 z vsebovanim predlogom za uskladitev slovenskega
in hrvaškega besedila sporazuma. Da bi lahko sporazum
ratificirali tudi v Republiki Sloveniji, predlagamo, da se zaradi
uskladitve slovenskega besedila sporazuma s hrvaškim besedilom v slovenskem besedilu 23. člena besede »začne veljati«
- nadomestijo z besedami »se začne uporabljati.«.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej
priložnosti izraža Ministrstvu za zunanje zadeve Republike
Hrvaške svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 13. april 1993
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
REPUBLIKE HRVAŠKE

z dne 13. aprila 1993 o uskladitvi hrvaškega in slovenskega
besedila Sporazum med Vlado Republike Hrvaške in Vlado
Republike Slovenije o prevozu potnikov in stvari v mednarodnem cestnem prometu, podpisanega na Otočcu 14. julija
1992.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške soglaša
s predlogom Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, da se v členu 23 omenjenega sporazuma v slovenskem
jeziku besedi »začne veljati« nadomestijo z besedami »se
začne uporabljati«.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške izkorišča
tudi to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike
Slovenije ponovi izraze posebnega spoštovanja.
V Zagrebu, 9. junija 1993
Ministrstvo za zunanje zadeve
Republike Slovenije
3. člen

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v hrvaškem jeziku
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Hrvaške izraža svoje
spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ter ima čast potrditi prejem njegove note št. 192/92 - 15

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta 14. julija 1992
sklenili sporazum o prevozu potnikov in stvari v mednarodnem cestnem prometu.
Sporazum temelji na načelih razvoja opravljanja meddržavnega in na ozemlju obeh držav potekajočega ter tranzitnega
potniškega in tovornega prometa ter pomembnosti upoštevanja varstva okolja in prometne varnosti.
Prevoz potnikov med državama je v sporazumu usklajen
našo zakonodajo in to tako, da redni linijski avtobusni
prevoz poteka na podlagi dovoljenj obeh držav, izvenlinijski
Prevoz potnikov pa je urejen v skladu z mednarodno konvencijo o občasnem mednarodnem cestnem prevozu potnikov
2 avtobusi (ASOR).
O prevozu stvari sporazum določa, da se ta vrsta transporta
opravlja na podlagi dovolilnic. Število in vrste dovolilnic po
določilih sporazuma določijo pristojni organi obeh držav
2
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neposredno ali na podlagi sklepov Mešane komisije obeh
držav, ustanovljene za uresničevanje sporazuma in sprejemanje sklepov na podlagi sporazuma. Pristojnim organom obeh
držav ali Mešani komisiji je po določbah sporazuma dana
možnost, da za določen čas dovolijo opravljanje prevoza
stvari brez dovolilnic. Določene so tudi vrste prevozov stvari,
za katere dovolilnice niso potrebne.
Sporazum začne vejati 30 dni po prejemu zadnjega od obvestil, s katerimi pogodbeni strani obvestila druga drugo o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za uveljavitev sporazuma. Sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. Ratifikacija ne
bo narekovala izdaje novih oziroma spremembe veljavnih
predpisov.
Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna sredstva za pokritje stroškov za delo slovenskega dela Mešane
komisije in to predvidoma enkrat ali dvakrat letno.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO VELIKEGA VOJVODSTVA LUKSEMBURG
O CESTNEM PROMETU - EPA 311
Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 15/7-1993
določila besedilo
PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO VELIKEGA
VOJVODSTVA LUKSEMBURG O CESTNEM PROMETU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri obravnavi predloga
zakona na sejah Državnega zbora Republike Slovenije in
matičnega delovnega telesa sodelovali:
- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve,
- mag. Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze.

PREDLOG ZAKONA o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Velikega Vojvodstva Luksemburg o cestnem prometu
1.člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Velikega vojvodstva Luksemburg o cestnem prometu
podpisan v Ljubljani dne 21. maja 1993.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem In francoskem jeziku
glasi:
SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO VELIKEGA
VOJVODSTVA LUKSEMBURG O CESTNEM
PREVOZU
Vladi Republike Slovenije in Velikega vojvodstva Luksemburg, v nadaljnem besedilu pogodbenici, sta se v prizadevanju, da bi ustvarili boljše razmere za razvoj trgovinske
menjave med državama in za olajšanje prevoza blaga in potnikov,
ob upoštevanju evropskih procesov liberalizacije, ki prispevajo k svobodnejšemu pretoku blaga in storitev ter gibanju
potnikov,
ob spoštovanju osnovnega stališča o varstvu okolja in prometni varnosti,
dogovorili naslednje:
I. Splošne določbe
1. člen
Obseg
1. Določbe tega sporazuma bodo veljale za cestni prevoz
blaga in potnikov za plačilo, najem ali za lastni račun med
ozemljema pogodbenic (tranzitno čez njuni ozemlji), v ali iz
tretjih držav ter za prevoz blaga in potnikov po ozemlju ene ali
druge pogodbenice, ki ga bodo opravljali prevozniki, ki imajo
svoj sedež na ozemlju druge pogodbenice.
2. Pogodbenici bosta zagotovili pravice in obveznosti iz sporazumov, sklenjenih med Evropsko skupnostjo in Republiko
Slovenijo ter iz drugih večstranskih sporazumov, h katerim
sta pogodbenici pristopili.
2. člen
Definicije
V tem sporazumu posamezni izrazi pomenijo naslednje:
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1. Izraz »prevoznik« pomeni osebo, vključno s pravno osebo,
ki je bila ustanovljena na ozemlju ene ali druge pogodbenice
in lahko v državi svojega sedeža zakonito opravlja mednarodni cestni prevoz blaga ali potnikov za najem, plačilo ali za
lastni račun, v skladu z merodajnimi državnimi zakoni in
predpisi.
2. Izraz »vozilo« pomeni motorno vozilo, registrirano na
ozemlju ene od pogodbenic, ali kombinacijo vozil, od katerih
je vsaj motorno vozilo registrirano v eni ali drugi pogodbenici
in ki se uporablja ter je opremljeno izključno za prevoz blaga
ali potnikov
3. Izraz »avtobus« ali »Linijski avtobus« pomeni vozilo, ki je
glede na svojo konstrukcijo in opremo primerno za prevoz
več kot devet oseb skupaj z voznikom in je namenjeno za to
uporabo.
4. Izraz »prevoz« pomeni pot natovorjenih ali raztovorjenih
vozil po cesti, četudi vozilo, prikolica ali polprikolica določen
del poti opravi po železnici ali po vodi.
5. Izraz »kabotaža« pomeni prevozne storitve, ki jih na ozemlju ene pogodbenice opravlja prevoznik, ki ima sedež v drugi
državi pogodbenici.
6. Izraz »redna avtobusna storitev« pomeni prevoz potnikov
na določenih razdaljah in progah, pri čemer potniki vstopajo
in izstopajo na vnaprej določenih postajah. Redne storitve
bodo odprte za vse, razen če bo nuja zahtevala drugače.
»Posebne redne storitve« so redne avtobusne storitve, ki so
dostopne samo določenim kategorijam potnikov.
7. Izraz »izmenični prevoz« pomeni ponavljajoča se potovanja
tja in nazaj, na katerih se skupine potnikov prevažajo iz enega
samega izhodiščnega kraja do enega samega namembnega
kraja. Skupine potnikov, ki so bili pripeljani v določen kraj, se
ponovno prepeljejo v izhodiščni kraj s poznejšo vožnjo.
»Izhodiščni kraj« oziroma »namembni kraj« pomenita kraja,
v katerih se potovanje začne oziroma konča in hkrati vključuje
tudi kraje na dosegu 50 km.
»Izmenični prevoz z nastanitvijo« vključuje poleg prevoza še
nastanitev za vsaj 80% potnikov s prehrano ali brez nje
v namembnem kraju in, če je to potrebno, tudi med potovanjem. Potniki v namembnem kraju vsaj dvakrat prenočujejo.
Izmenični prevoz z nastanitvijo lahko opravljajo skupine prevoznikov v imenu istega naročnika in potniki se lahko:
poročevalec

- bodisi vračajo v izhodiščni kraj z drugim prevoznikom iz iste
skupine,,
- bodisi povežejo »na progi« z drugim prevoznikom iz iste
skupine.
8. Izraz »priložnostna storitev« pomeni storitev, ki ne spada
niti v definicijo redna avtobusna storitev niti v definicijo izmenični prevoz.
Priložnostne storitve vključujejo:
a) vožnje oz. storitve, pri katerih isto vozilo prevaža eno ali več
skupin potnikov in se vsaka skupina prepelje nazaj v izhodiščni kraj,
b) storitve, ki se opravljajo za skupine potnikov, ki se ne
prepeljejo nazaj v izhodiščni kraj med istim potovanjem, ter
c) storitve, ki ne izpolnjujejo omenjenih kriterijev, t. j. »preostale storitve«.
3. člen
Dostop do.trga
1. Vsaka od pogodbenic lahko dovoli, da prevoznik, ki ima
sedež na ozemlju druge pogodbenice, opravlja prevoz blaga
ali potnikov:
a) med katerimkoli krajem na njenem ozemlju in katerimkoli
krajem zunaj tega ozemlja,
b) tranzitno čez njeno ozemlje in
c

) po svojem ozemlju (kabotaža), v skladu s pogoji tega
sporazuma.
2- Ne glede na 9. in 10. člen pa za prevoz blaga ali potnikov,
omenjen v točki a) in b) prejšnjega odstavka, dovolilnica ni
Potrebna.
3- Za prevoz blaga in potnikov, omenjen v točki c) prvega
odstavka, je potrebno dovoljenje in dogovorjena kvota, razen
ta pristojni organi na predlog mešane komisije ne sklenejo
drugače.
4- V nobenem primeru se dovoljenje ne zahteva za prevoz
izdelkov za medicinsko nego in prvo pomoč, zlasti v slučaju
naravnih nesreč.
4. člen
Teže In velikosti
1. Teže in velikosti vozil morajo biti v skladu s potrdilom
uradne registracije vozila in ne smejo preseči omejitev, ki
veljajo na ozemlju države sprejema.
2

6e teža in/ali velikost natovorjenega ali raztovorjenega
vozila, ki služi za prevoz v skladu z določbami tega sporazuma, preseže dovoljeni maksimum na ozemlju države sprejema, je potrebno posebno dovoljenje.
S. člen
Spoštovanje zakonov druge podpisnice

6. člen
Kršitve
Če prevozniki ene ali druge pogodbenice kršijo določe tega
sporazuma, bo pogodbenica, na katere ozemlju je bila storjena kršitev, ne oziraje se na svoje lastne pravne postopke,
uradno opozorila drugo pogodbenico, ki bo ukrepala v skladu
s svojimi državnimi zakoni in če bo potrebno tudi preklicala
dovoljenje ali prepovedala opravljanje prevozov na ozemlju
druge pogodbenice. Pogodbenici se bosta medsebojno obvestili o sprejetih sankcijah.
7. člen
Obdavčitve
1. Vozila, vključno z njihovimi rezervnimi deli, ki opravljajo
prevoze v skladu s tem sporazumom, bodo vzajemno oproščena plačila vseh davkov in pristojbin na promet ali posest
vozil ter vseh posebnih davkov ali pristojbin na prevozne
storitve na ozemlju druge pogodbenice.
2. Vozila ne bodo oproščena davkov in pristojbin za motorna
goriva, davka na dodano vrednost prevoznih storitev in cestnin ter davkov za posebna dovoljenja, predvidena v 4. členu.
3. Goriva v običajnih rezervoarjih vozila ter maziva, ki so
v vozilu in služijo izključno za delovanje vozil, bodo oproščena carinskih in drugih dajatev ter plačil.
8. člen
Mešana komisija
1. Pristojni organi obeh pogodbenic bodo usklajevali vsa
vprašanja glede uresničevanja in uporabe tega sporazuma.
2. V skladu s tem bosta pogodbenici ustanovili mešano komisijo.
3. Mešana komisija se bo sestajala na vsakokratno zahtevo
ene ali druge pogodbenice in jo bodo sestavljali predstavniki
pristojnih upravnih organov pogodbenic, ki bodo lahko povabili predstavnike cestnih prevoznikov.
4. Mešana komisija bo določila svoja pravila in postopke, in
se bo izmenično sestajala v eni in drugi državi pogodbenici.
Sestanki se bodo zaključili z zapisnikom.
5. V skladu z drugo točko 3. člena bo mešana komisija, kadar
bo to potrebno, odločala glede pogojev nastopa na trgu in
vprašanj, ki se nanašajo na trg delovne sile.
6. Mešana komisija si bo zlasti prizadevala za:
- usklajen razvoj prometa med pogodbenicama ob upoštevanju, med drugim tudi ekoloških vidikov;
- koordinacijo med politiko cestnega prevoza, prevozno
zakonodajo in njenim uresničevanjem tako ene kot druge
pogodbenice na državni in mednarodni ravni;
- oblikovanje možnih rešitev, ki naj jih sprejmejo državni
organi, če nastopijo problemi, zlasti fiskalni, socialni, carinski
in ekološki, vključno z motnjami javnega reda;
- izmenjavo ustreznih informacij;

1

Prevozniki pogodbenice in posadka njihovih vozil morajo,
ko so na ozemlju druge pogodbenice, spoštovati veljavne
zakone in predpise te države. V primeru kabotaže bo mešana
komisija podrobno opredelila zakone in predpise, katere bo
treba spoštovati v državi gostiteljici in sicer tarife in pogodbene pogoje za prevozne storitve, teže in velikosti vozil, zakonodajo za posebne kategorije prevoza, predvsem naravno in
Pokvarljivo blago ter žive živali, čas vožnje in počitka za
voznike ter davek na dodano vrednost prevoznih storitev. Ta
zakonodaja se bo uporabljala v enakih pogojih kot to velja za
domače prevoznike, tako da bo izključena vsakršna diskriminacija na podlagi državljanstva ali kraja sedeža oziroma ustanovitve podjetja.
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- metodologijo določanja tež in velikosti;
.
- pospeševanje sodelovanja med prevoznimi podjetji in institucijami,
- pospeševanje multimodalnega prevoza, vključno z vprašanji prodora na trgu;
/
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II. Prevoz potnikov

11. člen
Priložnostne storitve

9. člen
Redni prevozi
1. Vloge za dovoljenja za opravljanje rednih prevozov bo treba
predati pristojnim organom v državi, v kateri je kraj odhoda.

Za priložnostne storitve ni potrebno dovoljenje. V vozilu mora
biti seznam prog, katerega vzorec bo določila mešana komisija.
lil. Končne določbe

2. Sklep o izdaji dovoljenj bodo organi pogodbenic sprejemali
soglasno. Dovoljenja bodo pristojni organi pogodbenic vsak
le za svoje ozemlje.
3. Vloga za izdajo dovoljenja se lahko zavrne, če med drugim:
- prosilec ne more opravljati storitve, ki je navedena v vlogi,
z opremo, s katero neposredno razpolaga;
- če prosilec v preteklosti ni spoštoval domače ali mednarodne zakonodaje o cestnem prevozu in zlasti pogojev in
zahtev, ki se nanašajo na dovoljenje za opravljanje mednarodnih cestnih prevozov potnikov ali je hudo kršil zakonodajo
glede varnosti na cesti, predvsem glede predpisov o vozilih in
urah vožnje ter počitka za voznike;
- če, v primeru obnovitve dovoljenja, niso bili izpolnjeni
pogoji za pridobitev dovoljenja.
4. Sklep o tem, ali naj se dovoljenje izda, sprejmejo pristojni
organi v treh mesecih od dne prejema popolne vloge.
5. Dovoljenje bo veljavno največ pet let in se na zahtevo lahko
podaljša.
10. člen
Izmenični prevoz
1. Za izmenične prevoze z nastanitvijo, ki jih opravljajo slovenski prevozniki v Luksemburgu in luksemburški prevozniki
v Sloveniji, če imajo ti prevozi izhodiščni kraj v Sloveniji
oziroma v Luksemburgu, dovoljenje ni potrebno.
✓
2. Izmenični prevozi brez nastanitve se obravnavajo kot redne
storitve.
3. Za prevoze, omenjene v prvi točki, se bodo uporabljali
seznami prog. Mešana komisija bo določila vzorec takšnega
seznama.

12. člen
Vel|avnost In tra|anje
1. Ta sporazum se bo uporabljal začasno od dneva podpisa.
Pogodbenici se bosta vzajemno obvestili o izpolnitvi pogojev
predvidenih z domačo zakonodajo.
Sporazum bo začel veljati prvi dan drugega meseca po
datumu zadnjega obvestila.
2. Sporazum bo ostal v veljavi eno leto po njegovi uveljavitvi.
Po izteku tega roka se bo veljavnost sporazuma molče podaljševala iz leta v leto, v kolikor ga ena ali druga pogodbenica
šest mesecev pred datumom podaljšanja ne bo pisno odpovedala.
V DOKAZ, da se strinjata z omenjenimi določbami, sta pooblaščena predstavnika podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Ljubljani, dne 21. maja 1993, v slovenskem in
francoskem jeziku, pri čemer sta oba izvoda enako verodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Janez Drnovšek I. r.

Za Vlado
Velikega vojvodstva Luksemburg
Jacques Santer I. r.

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v francoskem |eziku
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
Vlada Republike Slovenije in Vlada Velikega vojvodstva Luksemburg sta 21. maja 1993 sklenili sporazum o cestnem
prometu.
Sporazum temelji na načelih olajšav pri opravljanju meddržavnega in na ozemlju obeh držav potekajočega ter tranzitnega potniškega in tovornega prometa ter krepitve liberalizacijskih procesov na področju cestnih prevozov med obema
državama.
Prevoz potnikov med državama je v sporazumu usklajen
z našo zakonodajo in to tako, da redni linijski avtobusni
prevoz poteka na podlagi dovoljenj obeh držav, izvenlinijski
prevoz potnikov pa je urejen v skladu z mednarodno konvencijo o občasnem mednarodnem cestnem prevozu potnikov
z avtobusi (ASOR).
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Glede prevoza blaga sporazum, uvaja koncept liberalizacije,
ko določa, da te vrste transporta državi ne omejujeta, da se
torej lahko opravlja brez dovolilnic. Liberalizacija pomeni, da
se naši prevozniki pri opravljanju mednarodnih prevozov ne
bodo srečevali s kvalitativnimi elementi, ki jih povzroča kontingentiranje dovolilnic.
Sporazum se začasno uporablja že od dneva podpisa.
Obe državi podpisnici morata sporazum ratificirati in sporazum začne veljati z dnem, s katerim si državi podpisnici
izmenjata obvestili o ratifikaciji. Ratifikacija ne bo narekovala
izdaje novih oziroma spremembe veljavnih predpisov.
Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti finančna sredstva za pokritje stroškov za delo slovenskega dela mešane
komisije in to predvidoma enkrat letno.

poročevalec

Predlog nacionalnega raziskovalnega programa
Vlada Republike Slovenije je na 33. seji dne 24. julija 1993
obravnavala:
- PREDLOG NACIONALNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA,
Ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 215. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1. člena
začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo Izhodišča in usmeritve nacionalnega
raziskovalnega programa, ki jih je izdelal Svet za znanost

in tehnologijo Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, pa jih je sprejela na seji 26. februarja 1993.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bosta kot njena predstavnika pri
delu detovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije
sodelovala:
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

UVODNO POJASNILO

hanj, pospeševanje uporabe znanosti, povečevanje obsega
RD in vzgoja vrhunskih strokovnjakov. NRP postavlja sistem
dolgoročnih in srednjeročnih ciljev za prevedbo splošnih
ciljev v politiko in v dejavnosti za njihovo merljivo uresničevanje v okviru razpoložljivih javnih sredstev ter spodbud za
angažiranje zasebnih sredstev.

Slovenija upravljalsko neposredno ne obvladuje mnogih
pomembnih dejavnikov, ki leže, v mreži mednarodne vpetosti,
zunaj prostora naše upravljalske pristojnosti. Tovrstna okoliščina zato pri strategiranju razvoja povečuje pomen povečevanja in vzdrževanja fleksibilnosti ter maksimalne prilagodljivosti okolju na način, ki omogoča in ohranja socialno identiteto
ter politično državno suverenost.

Dolgoročni cll|i v raziskovalni dejavnosti

•
Nacionalni raziskovalni program (v nadaljevanju NRP) je
sestavni del nacionalne razvojne strategije in vladnih politik
z razvojnimi cilji in vplivi, katerih skupen namen je spodbujati
razvoj v gospodarsko in socialno uspešno družbo.

Navedena sposobnost ima v svojem jedru raznovrstno in
visoko zahtevno znanje oz. kvalificirane ljudi na vseh ravneh
in ustanovah družbe. Raziskovalno usposobljeni in delujoči
Kadrovski potencial igra v tem oziru izredno pomembno
vlogo, v več smereh:
- kot sestavina intelektualnih zmogljivosti postavlja kriterije
in standarde racionalnega obnašanja in se uvršča v osrčje
Kulture,
~ prispeva K stroKovnemu presojanju v procesih odločanja in
s tem omogoča uresničljivost sicer interesno utemeljenih
ciljev in projektov,
- predstavlja bistveni del razvojnega "delovanja, temelj visoKošolskega izobraževanja in dobršno število vodstvenega
Kadra v najrazličnejših materialnih in nematerialnih proizvodnjah.
OKrepitev zlasti razvojne vloge razisKovalne dejavnosti pa je
odvisna od mnogih procesov znotraj te dejavnosti in še bolj
od onih zunaj nje. Med temi ji gredo v prid naraščajoča
KonKurenca, Ki izvira iz povečevanja ponudbe čez povpraševanje, iz česar se rojeva pritisk na kakovost, dalje opredeljena
'astnina, ki krepi odgovornost, ter sprememba gospodarske
strukture v korist manjših in bolj gibkih enot, iz česar se
rojeva racionalnost. Obratno pa usmerjenost pozornosti
dobršnega dela gospodarskih voditeljev v lastninjenje, tudi na
račun razvojnega poslovodenja sistemov, dalje sesipavanje
dosedanjih integriranih razvojnih in tehnoloških skupin ter
♦inančna in kadrovska šibkost množice novih malih enot
v velikem obsegu postavljajo visokostrokovne kadre iz stroKovnih funkcij.
Procesi sistemskega normaliziranja sicer otežujejo dolgoročnost ravnanja, prav zato pa terjajo jasno usmerjanje delovanja
države, kjer je to možno in potrebno. NRP kot del državne
strategije sledi omenjenemu napotilu na področju raziskovalne dejavnosti.
CILJI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
Splošne cilje raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju RD)
določa Zakon o RD: širjenje in poglabljanje znanstvenih spozporočevalec

Temeljna dolgoročna cilja sta:
- Slovenija v času približno deset let razvije močno, znanstveno usposobljeno in po kakovosti mednarodno primerljivo
jedro raziskovalcev za delo v znanosti in zahtevnem razvoju
(okoli 5000 visoko usposobljenih raziskovalcev, ki pokrivajo
vsa temeljna področja ved, ali približno 0,25% prebivalstva;
gospodarstvo pa naj bi imelo zaposlenih v razvoju do
2 % vseh oz. okoli 10.000 razvojnikov);
- dolgoročno Slovenija pokriva vse temeljne znanstvene discipline in osvaja moderne raziskovalne in spoznavne metode.
Med disciplinarnimi področji posebej goji stroke iz humanistike, družboslovja in tiste, ki so neposredna znanjska podlaga za razvijanje materialnih infrastruktur, tudi glede obvladovanja prostora in z vidika varstva okolja.
Temeljna cilja se uresničujeta z dejavnostmi za doseganje
naslednjih ciljev na področju raziskovalnega sistema in politike.
•
- trajno potekanje projekta vzgoje vrhunskega, raziskovalno
usposobljenega strokovnega kadra pretežno za pretok v uporabniške organizacije, v manjši meri pa za obnavljanje in
nadomeščanje vrhunskih raziskovalcev v akademskih ustanovah:
- stabilno financiranje nabave in vzdrževanja raziskovalne
opreme in informacijske infrastrukture z javnimi sredstvi ali
s spodbujanjem zasebnih naložb ter omogočanje vsakovrstne
statusno-pravne možnosti lastništva in gospodarjenja, ki
povečujejo uporabo in racionalnost, glede tovrstne infrastrukture. Med prednostne dolgoročne investicije na
področju RD spadata izgradnja univerzitetne knjižnice v Ljubljani in optične komunikacijske akademske mreže;
- okrepljena včlenjenost RD v mednarodna omrežja in sheme
sodelovanj? ter popolna internacionalizacija znanosti in
deloma visokega izobraževanja;
- integriranje evaluacijskih sistemov na univerzah in v znanosti na zahtevni mednarodni ravni in na tej osnovi doseganje
sposobnosti za identifikacijo vrhunskih strokovnjakov na
nacionalni ravni, z odprtimi razpisi za učiteljska in deloma
raziskovalna mesta pa njihovo nastavljanje;
- okrepitev RD v zasebnem in državnem sektorju gospodarstva in negospodarstva in s tem normalno komuniciranje
podjetništva, uprave in drugih uporabnikov z akademsko razi43

skovalno sfero; olajšan pretok raziskovalcev iz akademske
sfere v uporabniške organizacije; povečan vpliv raziskovalne
sfere na določanje družbene razvojne strategije kakor tudi na
razvojne načrte podjetniških in drugih uporabniških organizacij; možnost, da uporabniška sfera obratno poveča svoj vpliv
na usmerjanje delovanja akademske raziskovalne sfere;
izboljšana struktura in kakovost managementa v podjetništvu
in upravljalskih vodstev v drugih združbah;
- dolgoročna popularizacija ustvarjalnosti in znanosti kot
njenega bistvenega dela v široki publiki in zlasti med mladino.
V filozofiji popularizacije se poudarja avtonomija stroke,
etična odgovornost strokovnjakov za posledice strokovnega
dela in pomen uravnovešenosti razmerij med raznovrstnimi
duhovnimi dejavnostmi ljudi;
- dvig celotnega vlaganja sredstev v RD, in sicer na okoli
2,5% BDP v obdobju desetih let; od tega naj se do 1%
zagotavlja iz javnih virov, okoli 1,5% pa iz zasebnih; v ta
namen je potrebno spodbuditi in razviti sistem (zasebnih)
fondacij ter povečati črpanje sredstev iz tujine, zlasti v okviru
shem tuje tehnične pomoči in z neposredno prodajo RD
storitev tujim naročnikom.
Srednjeročni cilji v raziskovalni dejavnosti
Srednjeročni cilji neposredno usmerjajo aktivnosti države za
uresničevanje dolgoročnih, okvirno v časovnem obdobju
1993 - 1996:
- v prihodnjih letih se bo vzpostavilo osnovno ravnotežje
v razvoju strok glede na kakovost in strateško preračunano
potrebnost po obsegu; pri preračunu potrebnosti gre dati
zadostno težo korelaciji med uspešnimi ali uspeha zmožnimi
grupami proizvodov in storitev gospodarstva ter med strokovnimi področji, potrebnimi za njihov razvoj, proizvajanje, trženje in modeliranje ter vodenje teh sistemov; uravnoteženost
gre dosegati tudi z vidika velikosti skupin: velike tvegajo
postajati predrage, majhne pa postati nesposobne za izpeljavo zahtevnejših projektov;
- v enakem obdobju se izdela in začne izvajati načrt revitalizacije družbeno razvojno potrebnih, a prešibkih delov raziskovalnih zmogljivosti; znanstveno vrednost pokaže mednarodnoprimerjalna ocenitev, družbeno potrebnost pa strateške
razvojne presoje, in sicer iz okvira državnih strateških usmeritev in na podlagi strokovnih strateških študij gibanj po svetu
in doma, ter naročniško povpraševanje po njihovih storitvah;
država vsako leto v okviru NRP opredeli točke, spoznane kot
potrebne revitalizacij#;
- vpelje se in sistematično izvaja poostreno ocenjevanje
mednarodne znanstvene vrednosti slovenske raziskovalne
sfere po skupinah in ustanovah, vključno s pomočjo tujih
evalvacijskih skupin;
- izboljšati je treba metodologije za izbiranje skupin, projektov in ustanov za javno (so)financiranje; v ta namen utrditi
ekspertni sistem, ki bo temeljil na avtonomiji strok, vseboval
vrednotenje družbene potrebnosti in / ali gospodarske koristnosti ter racionalne izvedljivosti projektov; v sodelovanju
s svetovalnimi organizacijami in ministrstvi naj se v metodologiji predvsem operacionalizira kriterije gospodarske in druge
koristnosti uporabnega raziskovanja ter začne s polno težo
uporabljati kazalec mednarodne odmevnosti znanstvenega
dela.
Pri vzgoji vrhunskega strokovnega podmladka se bodo aktivnosti odvijale v smeri naslednjih ciljev:
- zajem v projekt usposabljanja mladih raziskovalcev se 4)0
obsegu prilagodi izhodu (letno okrog 200 oseb), skrajša se
povprečni čas podiplomskega usposabljanja in podpira njihovo zaposlovanje v gospodarskih podjetjih oz. v drugih
uporabniških organizacijah ter motivira mlade raziskovalce za
ustanavljanje novih podjetij;
- zajem novih mladih raziskovalcev glede na strokovna
področja se ravna po naslednjih kriterijih:
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- kakovost skupine, kjer se odvija delo MR;
- dosedanja uspešnost skupine pri usposabljanju MR;
- velikost pretoka MR v uporabniške ustanove in interes
tovrstnih ustanov za usposabljanje, ki zajema delo na aplikativnih programih;
- pri neposredni podpori podiplomskih študijskih programov
bo financiranje usmerjeno predvsem v bolj interdisciplinarne
podiplomske študijske programe, ki imajo udeležbo uglednih
tujih strokovnjakov, vsebinsko pa se nanašajo na problemska
težišča Slovenije;
- Slovenija mora znatno povečati število v svetu uveljavljenih
in delujočih slovenskih strokovnjakov in tujih strokovnjakov
v izobraževalnih in raziskovalnih programih in projektih, ki
tečejo v Sloveniji oz. ki so za Slovenijo pomembni. V tem
okviru je treba izrabiti možnosti za pridobitev vrhunskih strokovnjakov tudi iz bivših jugoslovanskih in vzhodnoevropskih
dežel.
Naslednja vrsta ciljev služi močnejšemu preusmerjanju raziskovalnih zmogljivosti v uporabno raziskovanje in razvojne
storitve:
- vzpostavitev mreže infrastrukturnih centrov ter centralnega
slovenskega tehnološkega parka za pridobivanje in prenos
znanja;
- v sodelovanju med ministrstvi in zbornicami naj se spodbuja interes gospodarskih podjetij po povpraševanju po raziskovalnih in razvojnih storitvah; v zakonodaji, ki ureja delovna
razmerja, je treba povečati spodbude za inovativnost zaposlenih v podjetjih, spodbude za vlaganja v razvoj s spremembami
v davčni zakonodaji; vzpostavi in vteče se delovanje tehnološkega razvojnega sklada na podlagi zakona o privatizaciji;
zakonsko sistemsko se uredi status in funkcija zasebnih ustanov na področju RD, še posebej zasebnih fondacij;
- z davčno in carinsko politiko ter s podporo pretoka raziskovalnih kadrov v uporabniške organizacije, predvsem v gospodarska podjetja, se bo spodbujalo nastajanje in ohranjanje
razvojnih enot v uporabniških organizacijah in oblikovanje
njihovih skupnih raziskovalnih zavodov;
- podpreti je treba sodelovanje raziskovalnih organizacij
s svetovalnimi pri programiranju usmeritev v uporabne raziskave in pri organiziranju, izvajanju in uporabi rezultatov
razvojnih projektov; koprdinacija ministrstev bo uvedla metodologijo spremljanja dejanskih rezultatov (gospodarskih,
zaposlitvenih, okoljevarstvenih, socialnih, makroekonomsko
bilančnih ipd) uporabe raziskovalno-razvojnih dosežkov;
- Slovenija bo vpeljala statistiko raziskovalne dejavnosti in
tehnološkega razvoja, kakor jo poznajo dežele OECD.
Na področju raziskovalne infrastrukture se med prednostneuvrščajo naslednji projekti:
- določitev odgovornosti različnih državnih Jeles za razvoj in
delovanje knjižnično informacijskega sistema in sistema
znanstveno-tehničnega informiranja v Sloveniji, s poudarkom na nabavi tuje znanstvene in strokovne literature, modernizaciji organizacij in vpeljavi vzajemne katalogizacije;
- dovršitev izgradnje klasične akademske mreže preko
ARNES-a;
- začetek izgradnje optične akademske mreže kot sestavine
slovenskega dolgoročnega optičnega komunikacijskega
križa - povezave s svetom;
- dograditev in opremljenje biološkega središča;
- začetek gradnje Univerzitetne knjižnice Ljubljana;
- kompletiranje sistema javnih raziskovalnih zavodov, tako
po številu kot po raznovrstnosti njihovih pravno-statusnih
oblik in lastništva.
poročevalec

OBSEG IN STRUKTURA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
Zatečena struktura in obseg raziskovalnih zmogljivosti po
strokah, s tem pa tudi po skupinah in ustanovah, se bo
spreminjala predvsem na osnovi uporabe kriterialnega
sistema, kakor ga narekujejo Izhodišča in usmeritve nacionalnega raziskovalnega programa in se s tem dolgoročno normalizirala. Jedro tega sistema je:
za

?stren° ocenjevanje znanstvene kakovosti skupin, vodij
skupin in ustanov in
2. zaostreno ocenjevanje družbene razvojne relevantnosti
strok, zlasti uporabnih raziskav oz. projektov.
Z uporabo primerno izpeljanih kriterijev za določitev obsega
in usmeritve javnega (so)financiranja raziskovalnega potenciala v srednjeročnem obdobju se bo le-ta restrukturiral
skladno z IU NRP v bolj kakovosten in dejanskemu povpraševanju po razvojnih storitvah bolj prirejen raziskovalni potencial. Samo tako strukturiran potencial je ekonomsko
dopustna dolgoročna infrastrukturna naložba Slovenije in kot
taka tudi nujna nacionalna investicija. Njena vrednost se meri
z gibanjem čistega proizvoda na prebivalca!
Kriteriji na področju temeljnih raziskav morajo izrecno meriti
mednarodno veljavo slovenskih znanstvenikov, z uporabo
Kazalcev mednarodne odmevnosti in drugih meril povezanosti z vitalnimi raziskovalnimi tokovi po svetu. Ti kriteriji veljajo
*a vse stroke, z upoštevanjem, da gre pri strokah, ki se
ukvarjajo z »lokalnim« predmetom raziskovanja, strogo meriti
metodološko vrednost stroke in strokovno relevanco pri izbiranju predmeta ali vidika raziskovalnega opazovanja.
Kriteriji kakovosti strokovnjakov na področju uporabnih raziskav so enaki, dodatno pa se uvaja strokovno iskanje korelacije tovrstnega raziskovalnega dela s strokovno spoznano in
strateško načrtovano razvojno problematiko Slovenije. Gre za
naslonitev na srednje in dolgoročne v Državnem zboru ali na
Vladi podprte načrte razvoja posamičnih področij (kmetijstva,
zdravstva, turizma ipd).
V prehodnem obdobju pomanjkanja kapitalske zmožnosti slovenskega podjetništva bo država neposredno in posredno na
Področju uporabnih raziskav podpirala predvsem predkonkurenčne projekte, hkrati pa tudi ti. podjetniške razvojne projekte in razvojne projekte s področja družbenih infrastruktur.
Osnovni način presoje vrednosti je lasten kapitalski oz.
finančni
vložek podjetij oz. drugih samostojnih subjektov
v
Projekt, ob sistemu presoje kakovosti najetih profesionalnih
raziskovalnih oz. izvajalskih skupin in pričakovanega zlasti
ekonomskega donosa realizacije dosežkov razvojnih projektov. Država bo zaradi povečanja učinka pri trošenju proračuna v ta namen izpeljeta koordinacijo razvojno podpornih
Politik vseh ministrstev, ki razpolagajo s tovrstnimi sredstvi, in
spodbudila ter organizirala sistematično srečevanje podjetniškega poslovnega interesa s ponudbo raziskovalnih in razvojnih dosežkov in projektov v okviru ti. »poslovno znanstvenih
konferenc«, na osnovi katerih se razvija borza ponudbe in
Povpraševanj po razvojnih storitvah, kadrih ter se objavljajo
strateški tematski razpisi.
V opisani osnovni proces restrukturiranja RD lahko raziskovalna politika poseže z neposrednimi odločitvami le v ugotovljenih in strokovno preverjenih naslednjih primerih oz. pri
naslednjih stanjih:
- na področjih, ki so mednarodno primerjalno manj kakovostna:
~ z identifikacijo področja preko mehanizmov ocenjevanja
kakovosti, glede obsega pa z ozirom na strokovno ocenjena
Oibanja razvoja v svetu, z ozirom na potrebe univerze po
učiteljih in z ozirom na povpraševanje uporabnikov po storitvah teh strok;
~ način posega: - pospešena vzgoja vrhunskih kadrov v tujih
centrih;
~ pridobitev vrhunskih posameznikov iz drugih dežel;
poročevalec

- aktiviranje vrhunskega potenciala iz slovenske diaspore,
zlasti na univerzah;
- na področjih, kjer so že razvidne vsebinske potrebe po večji
angažiranosti strok za spremljanje in spodbujanje družbenega razvoja:
- s podporo obstoječih raziskovalnih skupin;
- s podporo za njihovo strokovno in kadrovsko okrepitev;
- z ustvarjanjem pogojev za kadrovsko popolnitev povsem
novih strokovnih področij.
To so zlasti področja, ki dajejo neposredno strokovno podlago za dejavnosti v družbenih infrastrukturah, kot so izobraževanje, zdravstvo, državna uprava, podjetniški management,
urejanje prostora, nacionalna naravna in kulturna dediščina,
varstvo okolja.
Raziskovalni kadri
V odnosu do raziskovalcev se kombinirata politika usposabljanja novih in politika vplivanja na njihovo prehajanje na
druga, zlasti razvojna, podjetniška in vodstvena mest#v delitvi dela. Druga politika se nanaša na vse raziskovalce, razen
tistih vrhunskih, ki izpolnjujejo mednarodne kriterije za akademsko delovanje in izražajo ambicije po akademskem delovanju. Povprečno naj bi raziskovalec delal pretežno z državnimi sredstvi le okoli 10 let, pri čemer so ta razdobja daljša v ti.
nacionalnih strokah, kjer ni širšega trga povpraševanja po
raziskovalnih storitvah.
Skrb za usposabljanje vrhunskega strokovnega kadra in
vzgojo ambicioznega naraščaja zajema projekt mladih raziskovalcev (v nadaljevanju MR), neposredno sofinanciranje
podiplomskega študija in projekt promocije znanosti med
mladino oz. ljudmi.
Projekt MR bo potekal trajno, kratkoročno zmanjšal zajem
novih za 15%, da se dvigne raven nadpovprečnosti, hkrati pa
povečal delež usposabljajočih se iz gospodarskih organizacij,
katerih programi usposabljanja se centrirajo na razvojno delo
za svoja podjetja. Srednjeročno se skrajša pogodbeni čas
usposabljanja povprečno za leto dni (pri doseganju doktorata
znanosti), da se poveča hitrost pretoka in z manjšimi sredstvi
dosega enako velik kadrovski izplen.
Dolgoročno bi velik prispevek k pospešeni vzgoji vrhunskega
strokovnega kadra pomenila ureditev rednega podiplomskega usposabljanja, ukinitev magisterija kot obvezne
vmesne stopnje na poti do doktorata ter uvedba močnih
visokih strokovnih šol ob fakultetah in novih univerz. V okviru
projekta gre povečati povprečni čas usposabljanja^R v tujini
in povečati uspešnost in ob$eg zaposlovanja MR v gospodarskih in drugih uporabniških organizacijah. V ta namen se
uvede stimulacijske ukrepe za oblikovanje novih podjetij in za
prehajanje v obstoječa podjetja - s sistemom davčnih spodbud. delno časovno zamejenega subvencioniranja plač raziskovalcev, ki se zaposlijo v podjetjih, z dajanjem državnih
sredstev v RD v zakup ali časovno omejen ugoden najem
novim podjetjem, s spreminjanjem državnih sredstev v kapitalske vložke v podjetjih in na druge načine.
MZT v sodelovanju z drugimi ministrstvi in zbornicami organizira informacijsko mrežo inventivne in kadrovske ponudbe iz
RD za interesente v gospodarstvu in negospodarstvu. Podpiralo bo funkcionalno ekonomistično, zlasti poslovniško funkcionalno doizobraževanje raziskovalcev, sistematično predvsem MR, in strateško poslovno dodatno usposabljanje
menagerjev raziskovalnih organizacij.
Na univerzah naj se vpeljejo mednarodni razpisi za študijske
programe, za nastavljanje učiteljev zlasti na podiplomski
stopnji, utrdijo mednarodna merila in konkurenca pri habilitaciji. V okviru materialnih možnosti naj Slovenija podpira,
vsekakor pa dopušča, nastajanje tuje in zasebne konkurenčne ponudbe podiplomskega izobraževanja.
Na univerzah naj se sistematično vpelje praksa občasnih
izobraževalnih obveznosti prostih let za učitelje, ki naj se
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v tem času praviloma raziskovalno angažirajo v tujih raziskovalnih centrih. Država naj sofinancira tovrstna raziskovalna
delovna bivanja učiteljev v tujini.
Država bo preko ministrstev, pristojnih za znanost in visokošolsko izobraževanje, podprla avtonomno strokovno raziskovalno delo učiteljev za spremljanje razvoja strok z manjšimi
sredstvi za individualne materialne stroške tovrstnega dela in
s tem omogočala njihovo strokovno rast tudi zunaj neposredne udeležbe v državno (so)financiranih raziskovalnih projektih.
Država bo pospeševala prezaposlovanje raziskovalcev iz akademskih ustanov v ti. uporabniške organizacije na strani
podjetij in na strani raziskovalnih skupin v raziskovalnih organizacijah.
Raziskovalna Infrastruktura In raziskovalna oprema
Raziskovalna infrastruktura zajema nabavo in vzdrževanje
raziskovalne opreme, vznikanje in delovanje infrastrukturnih
centro\i(instrumentalnih, tehnoloških in drugih), nastajanje in
delovanje tehnoloških parkov, knjižnični informacijski sistem
in sistem znanstveno-tehnološkega informiranja (kratica
KIS/SZTI) ter statusno-pravno preoblikovanje raziskovalnih
organizacij (v javne raziskovalne zavode in druge oblike).
Služi temeljnim in uporabnim raziskavam, razvojnim storitvam in strokovnemu izobraževanju.
Instrumentalni centri so organizirane enote, običajno
v sestavi že obstoječih organizacij, ki razpolagajo z vrhunskimi sklopi raziskovalne opreme ter kvalificiranim osebjem
za njeno raziskvalno in drugo uporabo. Namen je racionalno
maksimiranje uporabe opreme ter povečanje učinka opreme
glede na finančne vložke zanjo. Država si glede na (sofinanciranje opreme lahko pridrži lastniško pravico oz. vlogo pri
upravljanju centra, da lahko vpliva na čimboljšo izrabo
naprav. S temi centri se zagotavlja pridobivanje aparatur, ki
omogočajo napredek v znanosti in drugih strokovnih storitvah in katerih cena se giblje praviloma od nekaj sto tisoč do
nekaj milijonov dolarjev. Pogoje komercialnih storitev (razne
analize) določa upravitelj centra.
Tehnološki centri služijo izvajanju zahtevnih tehnoloških razvojnih storitev, po katerih obstaja povpraševanje pri uporabniških organizacijah, pa tudi v okviru raziskovalnih skupin, ko
so vključene v razvojne projekte. Praviloma nastanejo z družbeniško povezavo zainteresiranih gospodarskih, raziskovalnih in drugih organizacij. Država lahko podpira njihovo organiziranje in delovanje z nekajletnim padajočim zagonskim
vložkom sgBdstev, s plačilom dela stroškov storitev centra
naročnikom projektov, ki uporabljajo storitve centra ali pa
z neposredno udeležbo sredstev v premoženju centra. Namen
je omogočiti razvojno usmerjenim uporabnikom, zlasti
podjetjem, zanesljiv dostop do kakovostnih razvojnih storitev,
v določenem časovnem obdobju, tudr pod komercialno tržno
ceno.
Praviloma država sodeluje pri investicijah v veliko raziskovalno opremo neposredno s subvencijami ali z oprostitvami
dajatev, srednja in drobna oprema pa se nabavlja v okviru
stroškov znanstvenih ali razvojnih projektov. Država v obsegu
svoje udeležbe sredstev uveljavlja svoje lastništvo in upravljalsko vlogo.
Stroški za opremo in potrošni material se znižujejo s pomočjo
razpisov in s pomočjo skupne nabave večjih količin za več
uporabnikov iz raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva.
MZT bo z močjo (so)financerja opreme vplivalo na vsklajevanje naročil in to vlogo poverjalo najugodnejšim posrednikom
preko razpisa, zlasti pa službam javnih raziskovalnih zavodov.
V KIS/SZTI država sofinancira osnovno nabavo tuje znanstvene in druge strokovne literature, vključno z osnovno standartoteko, ter razvijanje omrežja knjižnic oz. dokumentacij
v smislu povezovanja v sistem, skupnega kataloga, bolj racionalnega vključevanja v mednarodna omrežja ipd. Prednost
ima racionalna nabava tuje periodike v obliki klasičnih in
modernih prenosnikov ter on-line poizvedovanje v tujih
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podatkovnih zbirkah. Namen sistema je zagotoviti populacijam študentov, dijakov, raziskovalcev, učiteljev in razvojnikov
čim cenejši dostop do potrebnih informacij za doseganje in
deloma uporabo znanja.
Raziskovalne organizacije predstavljajo prostorska, tehnično
servisna, informacijska in administrativno poslovna okolja za
čim bolj nemoteno raziskovalno, razvojno in izobraževalno
delo raziskovalcev oz. njihovih skupin. Povečeval se bo
pomen kriterija racionalnosti in podjetniške sposobnosti pri
iskanju trga storitev zunaj klasičnega državnega proračunskega financiranja. Država bo pospeševala vznikanje zasebne
iniciative, pomembnejšim sklopom institucionalne infrastrukture pa dajala status javnih raziskovalnih zavodov v smislu
državnih inštitutov ali s koncesijami združbam v zasebni ali
mešani lastnini.
Državni inštitut (v sedanji pravni ureditvi javni raziskovalni
zavod) lahko postane z odločitvijo Vlade RS ali DZ RS tista
raziskovalna organizacija ali njen del, ki izpolnjuje določene
pogoje:
- večji obseg raziskovalnega potenciala na določenem strokovnem področju;
- znanstvena odličnost potenciala in inovacijske reference
potenciala;
- pomen strokovnega področja za aktualne in dolgoročne
potrebe Slovenije;
- zadovoljiva stopnja opremljenosti.
Država spodbuja raziskovalne organizacije, da se v celoti ali
po delih odločajo za preoblikovanje v podjetja, d.o.o ali d.d,
ker je to zanesljiv način za trženje znanja, in v mešane ali
zasebne zavode v primerih neprofitnih ustanov. Hkrati jim pod
ugodnimi pogoji daje v najem, v odkup ali v obliki kapitalskega vložka državno lastnino, ki jo ustvarja nacionalizacija
dela sedanjih raziskovalnih organizacij po določilih zakona
o zavodih v primerih javnih zavodov. V primerih javnih raziskovalnih zavodov država podpira dokapitalizacijo, do upada
lastnega lastninskega deleža do 49% premoženja.
. Prav tako država podpira nastajanje ti. »spin off« podjetij iz
fakultet ali inštitutov, v sodelovanju matičnih organizacij,
zasebnih vložkov raziskovalcev in lahko tudi države.
Raziskovalni stroški
Država finančno posreduje v RD s proračunskimi sredstvi in
s stimulativnimi razbremenitvami dajatev tistim, ki v RD vlagajo svoja sredstva. Proračunska sredstva plasira neposredno
za (so)financiranje projektov in (so)financiranje programiranih in pogodbeno dogovornjenih stroškov raziskovalnih organizacij, zlasti pri izpolnjevanju ti. ustanoviteljskih obveznosti.
Razviti je treba tudi načine posrednega vlaganja preko udeležbe državnih sredstev v namenskih skladih za RD.
Raziskovalne stroške se določa z normativi in standardi za
stroške dela, materialne stroške in amortizacijo. Cena dela naj
bo določena v tarifnem delu panožne kolektivne pogodbe za
raziskovalno dejavnost, ostalo predpisuje država s svojimi
predpisi. Kategorija amortizacije je v RD smiselna za stavbe,
potrebno jo je ukiniti za raziskovalno opremo, ki se praviloma
nadomešča z investicijami v nove generacije opreme. V prehodnem obdobju se uporablja metoda razširjenega združevanja amortizacije za tovrstne investicije.
V primerih izgub javnih raziskovalnih zavodov država lahko
posreduje na naslednja načina:
- pokrije izgube in ohranja kapaciteto zavodov;
- z delno ali celotno odprodajo premoženja zavodov zmanjšuje ali celo ukinja njihovo kapaciteto.
Podobne finančne posledice imajo lahko tudi državne odločitve o programski potrebnosti ali izvedbeni strokovni kakovosti državnih inštitutov.
Metodologija pri (so)financiranju projektov in programov RD
razlikuje štiri ravni stroškov, v odvisnosti od obsega laboratoporočevalec

njskega dela, terenskega dela in drugih značilnosti, ki dejansko vplivajo na skupno ceno raznovrstnih projektov.

Sredstva iz proračuna RS za RD so namenjena naslednjim
programom:

Odpre se vprašanje zgornje meje zaslužka raziskovalca oz.
univerzitetnega učitelja iz državnih sredstev preko različnih
ministrstev kot virov prihodka. (Ali še ohraniti omejitev na 1,3
plače in s tem spodbujati angažiranje na podjetniškem trgu,
kjer lahko zaslužek presega omenjen limit brez omejitve, ali
dopustiti, da lahko na tem trgu nastopajo tudi telesa države
kot povpraševalci po strokovnih storitvah in s tem limit odpraviti?)

~
~
~

Spodbuja se motivacijo za vlaganje in usmerjanje zasebnih
sredstev v razvojne in raziskovalne namene, in sicer z davčno
zakonodajo (dohodnina, prometni davek, davek na dobiček),
zakonsko ureditvijo ustanavljanja zasebnih ustanov na
področju raziskovalne dejavnosti, sprostitvijo možnosti za
interno in eksterno privatizacijo raziskovalnih ustanov, zlasti
podjetij, in ureditvijo sožitja profitnega in neprofitnega poslovanja v raziskovalnih zavodih.

SREDSTVA PO OSREDNJIH PROGRAMIH

temeljne raziskave;
uporabne raziskave;
tehnološki in drugi razvoj;
usposabljanje mladih raziskovalcev;
informacijska infrastruktura;
raziskovalna oprema;
mednarodna dejavnost;
spremljajoče oz. servisne dejavnosti.

Glede na institucionalno shemo raziskovalnih organizacij gre
po dolgoletnem povprečju do 45% vseh sredstev visokošolskim organizacijam, okoli 50% inštitutom, drugo pa drugim
"pom organizacij in za administriranje raziskovalnega sistema.

Mednarodno tehnično pomoč se bo usmerjalo tudi v sistemske in druge storitve za področje raziskovalne dejavnosti in
poskušalo povečati obseg mednarodnega raziskovalnega
delovanja s sofinanciranjem iz tujih virov.

Sredstva iz proračuna RS naj se po osnovih programih v prihodnje gibljejo kakor sledi:

KRATKOROČNE OPREDELITVE IN POLITIKA

- temeljni raziskovalni program: sredstva naj stagnirajo na
doseženem; ko se začne proračun povečevati, njihov delež
rahlo upada, ko proračun doseže 1% od BDP, začne delež
naraščati, dolgoročno bistveno naraščati; uporabne raziskave
Preidejo pod režim vsaj delnega sofinanciranja naročnikov in
Presojanja z dolgoročnejših vidikov, opredeljenih v OZ ali na
- razvojni program: delež sredstev v proračunu raste; ko se
povečajo zasebna sredstva čez 100% javnih, začne delež
bistveno padati. Zmanjša se delež državnih sredstev na projekt, sredstva postanejo v glavnem vračljiva, razvijejo se novi
načini podpiranja projektov (garancije države na bančne in
druge kredite, subvencije obresti najetih kreditov ipd). Predano naj se obravnavajo predkonkurenčni tehnološki pro- program usposabljanja raziskovalcev: sredstva se nekoliko
zmanjšajo, naraste le delež za podporo prehajanja v uporabniške organizacije oz. za tvorjenje novih podjetij;
~ infrastrukturni programi denarno stagnirajo, srednjeročno
Porastejo sredstva za raziskovalno opremo.
Način delitve proračunskih sredstev za RD:
~ velika večina preko razpisov in projektov;
~ manjši del (okrog desetine vseh, s težnjo naraščanja v prihodnjih letih) preko financiranja fiksnih in režijskih stroškov
* Javnih raziskovalnih zavodih in drugih (Infrastrukturnih)
lavnih zavodih;
- zelo majhen del (v obsegu 2 do 4 % vseh) preko financiran
ia materialnih stroškov individualnega raziskovalnega dela
oz
spremljanja razvoja strok na univerzah.
S prilagoditvijo zakonodaje se bo del sredstev iz proračuna
namenjal za RD preko agencije za znanstvene raziskave in
preko tehnološkega razvojnega sklada.
Pri raziskovalno-razvojno usmerjenih projektih sega
finančna udeležba države izjemoma do 75 % stroškov za
predkonkurenčne projekte, za podjetniške razvojne do 50
% sredstev za celoten projekt, nameni pa se praviloma raziskovalni skupini oz. raziskovalcem, ki ustrezajo kriterijem
Profesionalne kakovosti. Vsakoletni proračun MZT določi
obseg sredstev za ti. individualne inovacijske projekte.
^Palje se stalen pregled nad celoto proračunskih izdatkov za
"D po vseh vladnih resorjih, izpelje se koordiniranje razvojnih
Politik vladnih resorjev in izvaja trdno kontrolo namenskosti
Porabe javnih sredstev v RD.
Poročevalec

Nacionalna raziskovalna politika udejanja NRP s pomočjo
kratkoročnih opredelitev dejavnosti in z delitvijo proračunskih sredstev za RD, podvrženo kriterijem iz IU NRP in določilom NRP.
Osnovne kratkoročne ukrepe in dejavnosti za leto 1993 grupiramo v znanstveno politiko, tehnološko politiko in metodološko in Informatično podporo.
Znanstvena politika zajema znanstveno raziskovalni program,
v tem okviru precejšen del uporabnega raziskovanja, kjer se
kot še s programom usposabljanja mladih raziskovalcev in
zagotavljanjem raziskovalne opreme prepleta s tehnološko
politiko.
Glavne aktivnosti:
1. Zaostritev ocenjevanja znanstvene kakovosti nosilcev raziskovalnih projektov, prijavljenih na razpise znanstveno raziskovalnih projektov in raziskovalno razvojnih projektov;
v toku leta so že izraziteje uporabljeni kazalci mednarodne
odzivnosti raziskovalcev;
2. Začetek izvajanja projekta mednarodne evalvacije znanstvene vrednosti posamičnih raziskovalnih področij v Sloveniji;
3. Začetek projekta izboljševanja znanstvene kakovosti določenih področij v biotehniki, družboslovju in tehničnih vedah,
vpeljava raziskovalnega področja javno zdravstvo, okrepitev
zgodovinopisja, kulturologije in posamičnih skupin znotraj
družboslovja za spremljanje procesov družbene modernizacije in spremembe;
4. Prilagoditev projekta usposabljanja mladih raziskovalcev
s prehodom na štipendiranje novo zajetih, z večjo naslonitvijo
na uporabniške organizacije, skrbjo za produktivno zaposlovanje usposobljenih raziskovalcev in z ohranitvijo zajema
novih na ravni iz projekta izišlih raziskovalcev;
5. Vzpostavitev znanstvenega sveta kot vrha ekspertnega
sistema MZT za področje znanstveno raziskovalnega programa; v ta namen se preoblikuje dosedanji svet predsednikov področnih svetov nacionalnih koordinatrorjev;
6. Prilagoditev metodologije ocenjevanja projektov in raziskovalnih skupin zahtevam v IU NRP ter značilnostim posamičnih
strokovnih področij, toda tako, da se ohrani enaka zahtevnost
meril.
Tehnološka politika zajema uporabne raziskave za tehnološki
in drugi razvoj, predkonkurenčne in ti. industrijske razvojne
projekte, dalje raziskovanje geoloških surovin, vzpostavljanje
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tehnoloških centrov in sodelovanje pri načrtovanju tehnološkega razvoja Slovenije.
Glavne aktivnosti:
1. Pritegnitev predstavnikov strokovnih organizacij, zbornic in
ministrstev; med njimi posebej Zveze inženirjev in tehnikov,
Zveze inovatorjev v ocenjevanje raziskovalno razvojnih projektov. Upoštevanje spoznanj in usmeritev iz projektov »Prenova podjetij«, Maribor 2000, drugih regionalnih načrtov.
Upoštevale se bodo potrebe Sklada za prestrukturiranje
gospodarstva po razvojnih kadrih in po raziskovalnem delu za
podjetja v sanaciji;
2. Izdelava oz. prenovitev kriterijev za ti. prednostne tehnologije in določanje prednostnih tehnoloških razvojnih smeri za
državno podporo; uporaba zuje strokovne pomoči pri izpopolnjevanju mehanizmov uspešnega prenosa znanja v uporabo;
3. Vzpostavitev in sofinanciranje novih ter obstoječih tehnoloških centrov, ki bodo izpolnili pogoj družbeništva uporabniških in raziskovalnih organizacij; sprejem ustreznega pravilnika MZT o tehnoloških centrih, ki naj bi prejemali državna
sredstva;
4. Vzpostavitev inštituta za evalvacijske študije kot dela
ekspertnega sistema Slovenije in orodja za boljšo izrabo
obstoječega znanja o procesih reguliranja družbene modernizacije, spremembe in strategiranje družbenega razvoja;
5. Organiziranje in podpora organiziranju ti. »poslovno raziskovalnih konferenc« po posameznih strokovnih področjih in
panogah gospodarstva in negospodarstva, z izmenjavo katalogov ponudbe in povpraševanja po raziskovalnih in razvojnih
storitvah;
6. Podpora trženju ponudbe raziskovalnih, razvojnih, svetovalnih, meritvenih ipd storitev s strani fakultet in inštitutov na
domačem trgu in tujih trgih;
7. Razstavna promocija raziskovalne ponudbe slovenske znanosti jeseni 1993;
8. Vpeljava sistema davčnih in drugih razvojnih spodbud za
vlaganja podjetij in drugih organizacij v razvojne projekte in
raziskovalne kadre;

11. Sprememba stečajne in lastninske zakonodaje za varovanje razvojnega potenciala slovenskih podjetij in ustanov.
Navedeni politiki terjata močno metodološko in informatično
podporo.
Glavne točke:
1. Dokončanje pregleda nad raziskovalnimi skupinami oz.
organizacijskimi oddelki v RD ter nad njihovim delom in
stanjem;
2. Prilagoditev ekspertnega sistema raziskovalnih polj, vzpostavljanje novih, predvsem interdisciplinarno usmerjenih,
v vlogi informacijskih celic za ocenjevanje kakovosti raziskovalcev in skupin, njihovih pobud, predlogov projektov,
kadrovskega širjenja, opremljanja z infrastrukturo ipd. Ohranja se sistem individualnih domačih in tujih recenzentov,
s pritegnitvijo ocenjevalcev tudi iz vladnih, gospodarskih,
strokovnih teles oz. z upoštevanjem njihovih strateških usmeritev;
3. Ureditev položaja javnih raziskovalnih zavodov in razčiščenje ter sprejem kriterijev za njihov izbor ter ureditev lastniškega vprašanja neprofitnih in profitnih raziskovalnih organizacij; v drugi polovici leta se status javnega raziskovalnega
zavoda podeli delu sedanjega ZRMK ter Vodogradbenemu
laboratoriju Vodnogospodarskega inštituta;
4. Vzpostavitev medresorske koordinacije raziskovalnih in
razvojnih politik vlade v obliki posebne komisije s sedežem na
MZT;
5. izdelava kataloga ekspertov, kataloga raziskovalne opreme,
pregleda raziskovalnih skupin in organizacij Slovenije,
v obliki mednarodno primerljivih evidenc;
6. Sprejem zakona o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljubljani;
7. Izdelava podrobnega letnega načrta dela in financ MZT za
proračunsko odločanje o sredstvih za leto 1994;
8. Dodelava in skupna objava pravilnikov, ki urejajo procedure za razpise, opredeljuejo kriterije, določajo obrazce ipd.

9. Vpeljava sistema spodbud in uveljavitev zakonskih možnosti za oblikovanje zasebnih in mešanih fondacij na področju
raziskovalne dejavnosti;

Intenzivna mednarodna dejavnost na področju RD služi podpiranju znanstvene in tehnološke politike, ki sta izvedljivi le
v komuniciranju z razvitim svetovnim okoljem - v korist RD in
preko nje predvsem trženja v tujini ter vključevanja v mednarodne tokove in evropske integracije.

10. Pobuda za »public procurement« kot načina vzpostavljanja tržnih referenc domačih proizvajalcev, ki inovirajo svoj
tržni program;

V letu 1993 se za navedeno politiko uporablja proračunska
sredstva v skupni višini 10,2 mrd SIT v MZT ter do 15% tolike
vsote skupno še na postavkah drugih ministrstev.

OBRAZLOŽITEV
Nacionalni raziskovalni program izhaja iz IzhodiSč in usmeritev (v nadaljevanju IU NRP), ki jih je izdelal Svet za znanost in
tehnologijo RS in sprejela Vlada RS 26.2.1993. NRP pomeni
načrt uresničevanja izhodiič in usmeritev.

-

Nacionalni raziskovalni program, ki ga sprejme Državni zbor
Republike Slovenije, določa, skladno z opredelitvami
v Zakonu o raziskovalni dejavnosti (UL RS, St.8, 8. 8. 91)
dolgoročne, srednjeročne in kratkoročne cilje, opredelitve
obsega in strukture raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju
RD) ter okvirni obseg sredstev na področjih raziskovanja,
razvoja, kadrov in raziskovalne infrastrukture.

Pri oblikovanju osnutka NRP, ki je tehnično nastajal v službi
MZT, so sodelovale po Zakonu o RD določene institucije, tako
da so organizirano razpravljale o IU NRP, prvih tezah samega
NRP ali pa o posamičnih tematskih sklopih, sestavljalec tez pa
je upošteval predloge in pripombe. Največji prispevek so dali
Svet za znanost in tehnologijo RS, obe Univerzi, nekatera
strokovna združenja, Gospodarska zbornica Slovenije in
mnogi posamezniki - raziskovalci, visokošolski učitelji in
nekaj gospodarstvenikov.

NRP s tem določa okvire, usmeritve in težiSča, ki jih nacionalna raziskovalna politika uveljavlja predvsem z javnimi
sredstvi z namenom, da se v Sloveniji dosegajo splošni cilji
RD, kakor jih določa Zakon o RD:
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Širjenje in poglabljanje znanstvenih spoznanj;
pospeševanje uporabe znanosti za družbeni razvoj;
povečevanje obsega in kakovosti RD;
vzgoja vrhunskih strokovnjakov za raziskovanje in razvoj.

Funkcija NRP je torej usmerjati nacionalno raziskovalno politiko, omogočati družbeni nadzor nadnjo in vsklajevati te
poročevalec

usmeritve z odločanjem o državnem proračunu za RD. NRP je
sestavni del slovenske razvojne strategije, na njem uteme'lena nacionalna raziskovalna politika pa sestavina vladne
razvojne politike.

razdelitev sredstev za triletno obdobje (1992 - 95), s poudarki
na programih proizvodnih in komunikacijskih tehnologij,
kakovosti življenja, prehrani, zdravju in okolju, socio-ekonomskih raziskavah in kulturologiji ter na specialnih programih, recimo raziskovanje Antarktike, fizika visokih energij,
vzgoja kadrov ipd. Katalonija sprejema svoj dodatni načrt, ki
daje prednost predvsem kemiji. (Plan nacional de l/D).

Razne oblike dolgoročnejšega in srednjeročnega državnega
usmerjanja na področju znanosti in tehnologije poznajo in
uporabljajo vse nekoliko bolj razvite države. Praviloma so
njihovi tovrstni programi pripravljeni izredno študijsko, podprti z zelo velikimi vsotami tudi državnega denarja, sprejemajo jih parlamenti ali vlade. Tu navajamo štiri primere iz
* nami bolj primerljivih držav.

Raziskovalne zmogljivosti v Sloveniji, po uradnih podatkih
Zavoda za statistiko, ki se nanašajo na leto 1991, so naslednje: 230 raziskovalnih organizacij (visoke šole, inštituti, klinike, razvojne enote v gospodarstvu ipd), skupaj vseh zaposlenih 12833, od tega raziskovalcev 5565, od česar 1484
z doktorati, 1121 z magisterijem. Dejansko se zaradi gospodarskih gibanj znižuje število raziskovalnih organizacij in število skupaj zaposlenih, povečuje število zasebnikov, doktorjev
in magistrov. Zmanjšuje se delež prihodka raziskovalnih organizacij iz gospodarstva, povečuje pa delež države, čeprav
proračunska sredstva za RD realno neprestano upadajo od
leta 1989 do vključno leta 1992. Tako smo prišli v položaj, ko
so glavni programi v RD resno prizadeti. Glede na razvojni in
drugi pomen RD po svetu Slovenija povečuje zaostajanje RD
za svetom, ki bi se mu rada v prihodnosti priključila.

Finska določa osnovne usmeritve: povečevanje obsega sredstev za RD, skrb za usklajen razvoj posameznih strok, izboljšanje sistema podiplomskega izobraževanja, podpora internacionalizaciji znanosti. Poleg ti. osnovnega programa
dodatno podpirajo raziskave za tehnološki napredek na
naslednjih področjih: elektronske komponente, kemijska sinteza, procesna tehnika, informacijske tehnologije, mateiali,
telekomunikacije, predelava lesa in papirne tehnologije,
poudarjajo tudi potrebo, naj RD stalno ocenjuje politične
odločitve. (Guidelines for S/T policy in the 1990').
^ švici država vlaga v RD le okoli 25% vseh sredstev, zato
sistematično spodbuja vlaganja zasebnega kapitala v RD.
Dokument strukturira osnove RD politike, določa tematske
cilje v RD in postavlja ti. organizacijske cilje. Ti se tičejo
Postavljanja strategije, organizacije sodelovanja med institucijami, vloge managementa v RD in finančnega sistema za RD
in razvoj. Prioritetne usmeritve so naslednje: varstvo okolja,
socioekonomski sistem in zdravje, podpora razvoju tehnolo9<j. Tem namenjajo posebno podporo. (Ziele der Forschungspolitik des Bundes nach 1992).

Mednarodne primerjave slovenskega raziskovalnega potenciala namreč kažejo, da se nahajamo na spodnjem robu srednjerazvitih držav, in sicer po kazalcih mednarodnih publikacij,
števila raziskovalcev na enoto prebivalstva, vlaganj v RD na
prebivalca, produkciji patentov. Ocenjujemo, da se zaostajanje za razvojem znanosti v svetu v Sloveniji povečuje, izrazito
v tehniki, medicini, naravoslovju predvsem zaradi nezadostnih vlaganj v zahtevno opremo; veliko je zaostajanje v družboslovju zaradi preteklega položaja zlasti ekonomskih ved in
osrednjih družboslovnih disciplin, relativno manjše je zaostajanje v humanistiki.

Cilji raziskovalne politike na Danskem so: povečanje nacionalnega fonda znanja za ti. »science based techologies«,
Pospeševanje nastajanja novih RD institucij, vztrajanje pri
Mednarodni primerljivosti kakovosti RD in zagotavljanje
dotoka visoko kvalificiranega kadra v javni in privatni sektor.
Poleg osnovnega programa financiranja znanosti posebej
izpostavljajo še naslednja področja: materiale, prehrano,
biotehnologijo, okolje, energijo, zdravje, agrikulturo in ribištvo, tehnološko infrastrukturo, visoko prioriteto pa dajejo
biotehnologiji, okolju, hrani, mikroelektroniki, informacijskim
tehnologijam in arktičnim ter klimatskim raziskavam. (The
research and development programme of the Danish government).

Vendar pa je Slovenija uspela, predvsem v primerjavi z vzhodnoevropskimi deželami, ohraniti raziskovalne zmogljivosti
v dejavnosti, čeprav so se kadrovsko v zadnjih treh letih osule
največ v raziskovalnih enotah gospodarskih organizacij. Bega
možganov v tujino v večjem obsegu ne beležimo, bolj zaskrbljujoč je velik beg možganov iz strokovnih funkcij zaradi
propadanja razvojnih skupin v gospodarskih sistemih.
V sedanjem obdobju gospodarstvo zaradi obremenjenosti
s preživetjem dejansko ne zmore plačilno sposobno v večjem
obsegu povpraševati po raziskovalnih storitvah. V takem
položaju NRP usmerja pozornost k dviganju kakovosti RD,
k spodbujanju gospodarskega in drugega povpraševanja po
raziskovalnih storitvah in k intenziviranju sodelovanja s svetom tudi na sektorju RD. Zato bo država morala v okviru
razdelave lastne razvojne strategije prevzeti odgovornost za
razvijanje in delovanje RD kot enega ključnih dejavnikov
razvoja drugih družbenih segmentov.

španski nacionalni plan RD začrtuje sledeče: načrtovanje
Politike in koordiniranje odločitev glede RD, pospeševalne
mehanizme na področjih, kjer je Španija konkurenčna in kjer
bi utegnila postati, mobilizacijo zasebnega kapitala in stimulacijo inoviranja v industriji, vzgojo kadrov. Plan opredeljuje
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Seznam raziskovalnih organizacij v evidenci MZT

Javni raziskovalni zavodi
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA V LJUBLJANI
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, LJUBLJANA
INSTITUT "JOŽEF ŠTEFAN" P.O.
KEMIJSKI INŠTITUT, LJUBLJANA
URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENUE

Inštituti
ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE
CENTER ZA RAZVOJ UNIVERZE
CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETIČNO FIZIKO P.O.
CENTER ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ
EKONOMSKI INŠTITUT PRAVNE FAKULTETE, P.O.
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
EVROPSKI CENTER ZA ETNIČNE, REGIONALNE IN SOCIOLOŠKE ŠTUDUE PRI UNIVERZI V MB
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS EVROPSKI CENTER ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
INŠTITUT ZA DELO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI
INŠTITUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI
INŠTITUT ZA GEODEZUO IN FOTOGRAMETRIJO FAKULTETE AGG LJUBLJANA
INŠTITUT ZA EKOLOŠKI INŽENIRING D.O.O.
INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO IN VAKUUMSKO TEHNIKO
INŠTITUT ZA TRŽENJE, EKONOMIKO IN ORGANIZACIJO, LJUBLJANA D.O.O.
INŠTITUT ZA VARILSTVO, D.O.O.
INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR LJUBLJANA P.O.
INŠTITUT ZA FLUIDNO TEHNIKO ŽIRI
INŠTITUT ZA GEO INFORMACIJSKE SISTEME
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO ŽALEC
INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO, LOGOTERAPIJO IN ANTROPOHIGIENO LJUBLJANA
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENUE
INŠTITUT ZA GEOLOGUO, GEOTEHNIKO IN GEOFIZIKO
INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE P.O.
INŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE LJUBLJANA P.O.
INŠTITUT ZA BIOLOGIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO PRI PRAVNI FAKULTETI
IRMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIALOV IN APLIKACIJE, D.O.O.
IVD - INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOLJA MARIBOR
KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE P.O., LJUBLJANA
MIROVNI INŠTITUT
PEDAGOŠKI INŠTITUT PRI UNIVERZI V LJUBLJANI
RAZVOJNI CENTER INŠTITUT ZA RAZISKAVE IN RAZVOJNOINŽENIRSTVO. D.O.O.
RUDARSKI INŠTITUT LJUBLJANA
SLOVENSKI INŠTITUT ZA MANAGEMENT U, CENTER ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST IN
INDOK
SLOVENSKI INŠTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE
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SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE V LJUBLJANI
TEKSTILNI INŠTITUT MARIBOR P.O.
TURBOINŠTITUT - INŠTITUT ZA TURBINSKE STROJE
UNIVERZITETNI ZAVOD ZA REHABILITACIJO - SOČA
VODNOGOSPODARSKI INŠTITUT, P.O.
ZAVOD ZA URBANIZEM VELENJE - RE PROGRAM RAZISKOVALNO-RAZVOJNIH STORITEV
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO P.O. MARIBOR
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJO KRVI LJUBLJANA
ZAVOD RS ZA VARSTVO PRI DELU LJUBLJANA
ZAVOD ZA RIBIŠTVO LJUBLJANA
ZAVOD ZA RAZISKAVO MATERIALA IN KONSTRUKCU LJUBLJANA
ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA - P.O.
ZNANSTVENO RAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE D.O.O.

Visokošolske organizacije •
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA ŽIVILSKO TEHNOLOGIJO
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO, LJUBLJANA
EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR
FAGG - OE ŠOLA ZA ARHITEKTURO
FAGG ODDELEK ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
fakulteta za družbene vede, inštitut za družbene vede
fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, oddelek za montanistiko
fakulteta za naravoslovje in tehnologijo univerze v u., oddelek za farmacijo
fnt oddelek za kemijsko izobraževanje in informatika
fnt oddelek za tekstilno tehnologijo
teološka fakulteta
.
UNIVERZA V LJUBLJANI, PRAVNA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FNT ODDELEK ZA FIZIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLASBO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FNT-ODDELEK ZA KEMIJO IN KEMUSKO TEHNOLOGIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, BF ODDELEK ZA ŽIVINOREJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA P.O.
UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA V LJUBLJANI
UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA
UNIVERZA V LJUBLJANI, VISOKA ŠOLA ZA SOCIALNO DELO
UNIVERZA V LJUBLJANI, VIŠJA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE
UNIVERZA V LJUBLJANI, FNT ODSEK ZA MATEMATIKO IN MEHANIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI, VIŠJA TEHNIŠKA VARNOSTNA ŠOLA
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA GLEDALIŠČE,RADIO,FILM IN TELEVIZIJO
UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMUA ZA LIKOVNO UMETNOST
UNIVERZA V LJUBLJANI, VIŠJA UPRAVNA ŠOLA
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE KRANJ
UNIVERZA V MARIBORU, TEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA STROJNIŠTVO
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA MARIBOR
Poročevalec
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UNIVERZA V MARIBORU, TEHNIŠKA FAKULTETA MARIBOR GRADBENIŠTVO
UNIVERZA V MARIBORU, TEHNIŠKA FAKULTETA MB, ODDELEK ZA KEMIJSKO TEHNOLOGUO
UNIVERZA V MARIBORU, TEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ELEKTROTEHNIKO,
RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
UNIVERZA V MARIBORU, VISOKA KMETIJSKA ŠOLA, MARIBOR
VIŠJA ŠOLA ZA NOTRANJE ZADEVE
VISOKA POMORSKA IN PROMETNA ŠOLA PIRAN

Bolnice, klinike
KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
INŠTITUT ZA GERONTOLOGIJO - INTERNA KLINIKA
INTERNA KLINIKA, KLINIKA ZA HIPERTENZIJO
INŠ ZA PLJUČNE BOLEZNI IN TUBERKOLOZO,OBSTRUKTIVNI SINDROM PLJUČ
DERMATOLOŠKA KLINIKA
KLINIKA ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGUO
REVMATOLOŠKA KLINIKA
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA
GINEKOLOŠKA KLINIKA LJUBLJANA
INŠTITUT ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO
KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO
GASTROENTEROLOŠKA INTERNA KLINIKA
PEDIATRIČNA KLINIKA
KIRURŠKE SLUŽBE, TRAVMATOLOŠKA KLINIKA
KIRURŠKA GASTROENTEROLOŠKA KLINIKA - SKUPINA ZA GASTROINTESTINALNE TUMORJE
KLINIKA ZA TORAKALNO KIRURGIJO - SKUPINA ZA TUMORJE PLJUČ
STOMATOLOŠKA KLINIKA - RAZISKOVALNA SKUPINA
KLINIKA ZA NEVROKIRURGIJO, SKUPINA ZA REPARATIVNO NEVROLOGIJO
LABORATORIJ ZA NEVROKARDIOLOGIJO, OE NEVROLOŠKA KLINIKA
KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO
ORTOPEDSKA KLINIKA
KIRURŠKE SLUŽBE - KLINIKA ZA PLASTIČNO KIRURGIJO IN OPEKLINE
INTERNE KLINIKE - CENTER ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO
INTERNE KLINIKE - KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJO IN BOLEZNI PRESNOVE
INTERNE KLINIKE - NEFROLOŠKA KLINIKA
PSIHIATRIČNA KLINIKA
INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
PSIHIATRIČNA KLINIKA - SKUPINA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
INŠTITUT ZA DIAGNOSTIKO IN INTERVENCIJSKO RADIOLOGIJO
INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO
KIRURŠKA SLUŽBA - KLINIKA ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA
KIRURŠKA SLUŽBA - SKUPINA ZA TRANSPLATACIJO ORGANOV
ONKOLOŠKI INŠTITUT V LJUBLJANI
RAZISKOVALNI ODDELEK
SPLOŠNA BOLNIŠNICA MARIBOR
ODSEK ZA HUMANO REPRODUKCIJO IN ENDOKRINOLOGUO
ODSEK ZA ONKOLOGUO
KIRURGIJA
Podjetja
ABAKUS, IZOBRAŽEVANJE IN RAČUNALNIŠKI INŽENIRING D.O.O. CELJE
AERO CELJE RAZISKOVALNA ENOTA
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ARAHNE D.O.O., PODJETJE ZA RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJO PROGRAMSKE OPREME
BIA PODJETJE ZA LABORATORIJSKO IN PROCESNO OPREMO D.O.O.
BINAR INDUSTRIJSKA AVTOMATIZACIJA IN RAČUNALNIŠTVO D.O.O.
BIO-TEHNA ENGINEERING D.O.O. KRANJ
BIOMED RAZISKOVANJE IN STROKOVNO SVETOVANJfe, D.O.O.
"CEMPO" PODJETJE ZA KOOPERACIJO, ORGANIZ. PROIZVODNJE INŽEN. IN MARKETING, D.O.O
CINKARNA CELJE P.O. METALURŠKO KEMIČNA INDUSTRIJA - RAZVOJNA SLUŽBA
COLOR - INDUSTRUA SINTETIČNIH SMOL, BAR VIN LAKOV P.O.
DOMUS - CENTER ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV
DRUŽBENO PODJETJE INŠTITUT ZORAN RANT P.O.
EDISON D.O.O., CEGLO RAZISKAVE IN RAZVOJ NA PODROČJU STROJEGRADNJE IN OBD.KOVIN
EKM DRUŽBA ZA RAZVOJ,TRŽENJE IN PROIZVODNJO D.D.
ELAN SKI RAZVOJ D.O.O.
ELECTRA ELEKTROAKUSTIKA IN ELEKTRONIKA D.O.O.
ELEKTROPROJEKT LJUBLJANA - ENOTA ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ
ELRAD PROFESIONALA PROIZV. PROFESIONALNE ELEKTRONIKE, D.O.O.
EMONA RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO D.O.O.
EMS D.D., EVROPSKI MEDICINSKI SOFTWARE
ENOTA ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ PODJETJA DONIT - KEMIČNA INDUSTRIJA
ERICO VELENJE, ZAVOD ZA EKOLOŠKE RAZISKAVE
ETA TOVARNA ELEKTROKEMIČNIH APARATOV, D.O.O.
GEOKO, PODJETJE ZA GEOLOŠKO SVETOVANJE IN RAZISKAVE, D.O.O.
GIP GRADIŠ D.O.O. LJUBLJANA
GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.O.O.
GORENJE INOVA,PODJETJE ZA OPRAVLJANJE RAZV.RAZISK.IN DRUGIH INT. STORITEV D.O.O.
GORENJE POINT PODJETJE ZA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, D.O.O.
HELIOS TOVARNA BARV, LAKOV IN UMETNIH SMOL KOLIČEVO D.O.O.
HENKEL ZLATOROG, D.O.O., MARIBOR RAZISKOVALNI INŠTITUT
HIDROGEA D.O.O., INŽENIRING ZA VODNOGOSPODARSTVO, MARIBOR
IBEMA, INŠTITUT ZA BIOELEKTROMAGNETIKO IN OKOLJE, D.O.O.
IBL SISTEMI - GRADNJA INVESTICUSKIH OBJEKTOV, D.D.
"I.A.P." INSTITUT ZA AVTOMATIZACIJO PROCESOV UUBUANAP.O.
IMP KLIMAT, D.O.O. LJUBLJANA
IMP TOVARNA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV, D.O.O., LJUBLJANA
ISKRA - MERILNA ELEKTRONIKA HORJUL
ISKRA AVTOELEKTRIKA D.D. NOVA GORICA, INŠTITUT ZA AVTOELEKTRIKO
ISKRA ELEKTRIČNA ROČNA ORODJA D.O.O.
ISKRA ELEKTROOPTIKA LJUBLJANA, D.D.
ISKRA ELEKTROZVEZE, TRANSMISSION
ISKRA ELEKTROZVEZE, TELEMOBIL, D.O.O.
ISKRA K1BERNETIKA PODJETJE MEHANIZMI LIPNICA, P.O.
ISKRA - PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV
ISKRA RAZVOJNO RAZISKOVALNI INŠTITUT IEZE D.O.O.
ISKRA ROBOTEC RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA
ISKRA SEMICOM, PROIZVODNJA POLPREVODNIKOV, D.D.
ISKRA TELAVI D.O.O., PODJETJE ZA AVTOMATIZACIJO V INDUSTRUI
ISKRA TERMINALI T & G, D.D. RAZISKOVALNO TEHNOLOŠKA ENOTA KRANJ
ISKRA VARJENJE PODJETJE ZA INŽENIRING VARILNO OPREMO IN PROIZVODNJO D.O.O.
ISKRA ŠTEVCI - INDUSTRIJA MERILNE IN UPRAVLJALNE TEHNIKE, D.O.O.
K&O MIKROSISTEMI, PODJETJE ZA SVETOVANJE, RAZVOJ, INŽENIRING, PROIZV. IN KOOP. .
KEMIČNA TOVARNA PODNART
KOMUNIKACUA 3000 ZAVOD ZA KAKOVOST STORITEV IN KOMUNIKACIJ
KORONA INŽENIRING IN PROJEKTIRANJE V ENERGETIKI, D.D. LJUBLJANA
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL P.O.
LEILA, AGENCUA ZA KADROVSKO SVETOVANJE, D.O.O.
LEK D.D. LJUBLJANA, ENOTA RAZVOJ IN RAZISKAVE
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LEONARDO D.O.O. PODJETJE ZA RAZVOJ IN RAZISKAVE
LOŠKE TOVARNE HLADILNIKOV
M-KŽK KMETIJSTVO KRANJ, LABORATORIJ ZA FIZIOLOGIJO IN VIRUSNE BOLEZNI KROMPIRJA
MIKROIKS MIKROELEKTRONSKI INŽENIRING, KONZULTACIJE IN SERVIS D.O.O.
MIKROKOZMOS, PODJETJE ZA RAZVOJ LJUTOMER D.O.O
MIL - PP D.O.O., LJUBLJANA, PODJETJE ZA RAZVOJ IN PROIZVODNJO SPECIALNIH ZLITIN
MKS ELEKTRONSKI SISTEMI
NOMI MURSKA SOBOTA, D.O.O.
PAREX D.O.O. INŠTITUT ZA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING IN SVETOVANJE
PODJETJE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO IN KABELSKO OPREMO
PRODUKTIVNOST, MANAGEMENT CONSULTING, D.O.O.
PROMETNI INŠTITUT D.O.O. LJUBLJANA
RAZISKOVALNA ENOTA ELEKTROKOVINA
RAZISKOVALNA ENOTA INDUSTRIJE USNJA VRHNIKA
RAZISKOVALNA ENOTA ZA SLADKORNO PESO PRI TOVARNI SLADKORJA ORMOŽ
RAZISKOVANJE, PROJEKT., SVETOVANJE IN IZOBRAŽ. IZ TEKST.STROKE - EURONITKA D.O.O
RAZVOJNA ENOTA RAZISKOVALNI INŠTITUT DOMEL
RAZVOJNI CENTER D.O.O. MARIBOR
RAZVOJNO RAZISKOVALNI ODDELEK "PINUS"
RAZVOJNO TEHNOLOŠKI INŠTITUT, SAVA KRANJ
ROTOMATIKA D.O.O. INDUSTRIJA ROTACIJSKIH SISTEMOV, SPODNJA IDRIJA
RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
SALONIT ANHOVO - RAZVOJNO RAZISKOVALNI INŠTITUT D.O.O.
SAV1N, PODJETJE ZA RAZVOJNI INŽENIRING IN TRGOVINO, D.O.O,LJUBLJANA
SCT RAZVOJNO RAZISKOVALNI INŠTITUT, D.O.O.
SCT, NIZKE ZGRADBE P.O.
SENZOLAB D.O.O. LABORATORIJ ZA TANKE PLASTI IN SENZORIKO
SGP KOGRAD PODJETJE IGEM DRAVOGRAD D.O.O. - GRADBENI INŠTITUT
SICON TELEKOM, PODJETJE ZA PROIZVODNJO, PRODAJO TELEKOMUNIKACIJSKIH,
ELEKTRONSKIH IN ELEKTROTEHNIČNIH SISTEMOV IN NAPRAV
SRC D.O.O. LJUBLJANA INFORMATIKA, RAČUNALNIŠTVO, INŽENIRING
TAM GOSPODARSKA VOZILA MARIBOR, D.O.O.
TAMRAZVOJNOTEHNIČNIINŠTITUTD.O.O.,ZNANSTVENO,RAZISKOVALNE,TEH. INPOSL.STOR.
TCL, LABORATORIJ ZA PRESKUŠANJE IN CERTIFICIRANJE, D.O.O.
TEHNOLOŠKO RAZVOJNI CENTER, D.O.O.
TESNILA TOVARNA MOTORNIH TESNIL D.O.O.
TIM TOVARNA IZOLACIJSKEGA MATERIALA P.O. LAŠKO
TITAN TOVARNA KOVINSKIH IZDELKOV IN LIVARNA, P.O.
TOVARNA DUŠIKA RUŠE INŠTITUT, PODJETJE ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE STORITVE D.O
TOVARNA ELEMENTOV ZA FLUIDNO TEHNIKO KLADIV AR ŽIRI D.O.O.
TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK P.O.
TOVARNA OBUTVE PEKO TRŽIČ P.O. RAZISKOVALNA ENOTA
VARSTROJ LENDAVA RAZISKOVALNA ENOTA ZA VARILNO TEHNIKO, D.O.O.
VODNOGOSPODARSKI BIRO MARIBOR
ZDRAVILIŠČE RADENSKA S TREMI SRCI RADENCI P.O.
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA ZTH, CENTER ZA RAZVOJ IN ZNANSTVENO RAZISK. MINERALNIH VOD
ŽELEZARNA JESENICE, ACRONI D.O.O.
ŽELEZARNA RAVNE, RE RAZISKAVE IN RAZVOJ-STRATEŠKI RAZVOJ
Drugo
GALERIJA MURSKA SOBOTA P.O.
NARODNI MUZEJ
PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE
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Pregled raziskovalnih organizacij in raziskovalnih skupin - organizacijskih enot v Sloveniji
Vodja
Naziv raziskovalne »kupine - organizacijske enote

Število raziskovalcev
(redno+pogodbeno ^-dopolnilno «= skupaj)

INŠTITUT ZA MATEMATIKO, FIZIKO IN MEHANIKO
19+ 2 + 17= 38
ODDELEK ZA MATEMATIKO
JOSO VUKMAN
2 + 2+ 4= 8
ODDELEK ZA TEORETIČNO RAČUNALNIŠTVO
TOMAŽ PISANSKI
5+ 1+ 0 = 6
ODDELEK ZA FIZIKO
ZVONKO TRONTEU
UNIVERZA V LJUBLJANI FNT-ODDELEK ZA KEMIJO IN KEMUSKO TEHNOLOGIJO
1+ 0+
I
BORIS ŠTOK
ODDELEK ZA MEHANIKO
32
32+ 0 +
SLOVENKO POLANC
katedra za organsko kemuo
8
8+ 0+
VIDA TIŠLER
KATEDRA ZA ORGANSKO KEMUSKO TEHNOLOGIJO
12
11+ 1 +
MIHA ŽUMER
KATEDRA ZA KEMUSKO INŽENIRSTVO
3+ 0 +
3
MILAN DULAR
KATEDRA za EKOLOŠKO TEHNOLOGUO
3
3+ 0 +
VITO TURK
KATEDRA ZA BIOKEMIJO
18
15+ 3 +
VOJKO VLACHY
katedra za fizikalno kemuo
6
5+ 1 +
JADRAN MAČEK
KATEDRA ZA ANORGANSKO KEMUSKO TEHNOLOGUO
23
20+ 3 +
JURIJ BRENČIČ
KATEDRA ZA ANORGANSKO KEMUO
17+ 4+ 0« 21
BORIS PIHLAR
KATEDRA ZA ANALIZNO KEMUO
KEMUSKI INŠTITUT, LJUBLJANA
13+ 0+ 0= 13
BRANKO BORŠTNIK
LAB. ZA MOLEKULARNO MODELIRANJE IN NMR
7+ 0+ 0» 7
BORIS
OREL
LAB.ZA SPEKTROSKOPUO MATERIALOV
5+ 0+ 0 = .5
JURE ZUPAN
LABORATORU ZA KEMOMETRIJO
9+ 0+ 1 = 10
VIDA HUDNIK
LABORATORU ZA ANALIZNO KEMUO
6+ 1 + 2 = 9
MILENKO ROŠ
LABORATORU ZA KEMUO, BIOLOGIJO IN TEHNOLOGUO VODA
6+ 0+ 0 = 6
MIRKO PROŠEK
LABORATORU ZA PREHRAMBENO KEMUO
9+ 0+ 0 = 9
TATJANA
MALAVAŠIČ
LABORATORU ZA POLIMERNO KEMUO IN TEHNOLOGUO
4+ 0+ 0= 4
JOŽE KOBE
LABORATORIJ ZA ORGANSKO SINTEZO IN KEMUO ZDRAVIL
LAB.ZA SINTEZO IN STRUKTURO ANORGANSKIH SPOJIN IN IMPEDAN. SPEKTROSKOPUO
10+ 0+ 1 = II
VENČESLAV kAjČIČ
5+ t>+ 0 = 5
RADOVAN KOMEL
LABORATORU ZA BIOSINTEZO IN BIOTRANSFORMACIJO
8+ 0+ 0 = 8
ALEKSA CIMERMAN
LABORATORU ZA BIOTEHNOLOGIJO IN INDUSTRIJSKO MIKOLOGUO
4+ 0+ 1 = 5
JANEZ LEVEČ
LABORATORU ZA KATALIZO IN KEMUSKO REAKCIJSKO INŽENIRSTVO
4+ 0+ 0 = 4
VIKTOR GRILC
LABORATORIJ ZA PROCESNO INŽENIRSTVO
INŠTITUT ZA BIOLOGIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
morska biološka postaja piran, laboratorij za raziskave morja
14+ 1+0= 15
ALENKA M ALEJ
12+ 1+0= 13
ANTON
BRANCEU
ODDELEK ZA SLADKOVODNE EKOSISTEME
7+ 1+ 0= 8
MAJA
KOVAČ
LABORATORU ZA RASTLINSKO FIZIOLOGIJO
8+1+0= 9
ANDREJ ČOKL
laboratorij za fiziologijo živali
6+ 0+ 0= 6
BLANKA
DRUŠKOVIČ
laboratorij za rastlinsko citogenetiko
INSTITUT "JOŽEF ŠTEFAN" P.O.
42+ 0 + 7 = 49
VITO TURK
ODSEK za biokemijo in molekularno biologijo
20+ 0 + 1 = 21
BORUT MAVKO
ODSEK za reaktorsko tehniko
29+ 2 + 3 = 34
DRAGO KOLAR
odsek ZA KERAMIKO
18+ 0 + 2 = 20
JANEZ
KORENINI
ODSEK ZA DIGITALNE KOMUNIKACIJE IN MREŽE
15+ 1 + 5 = 21
ALEŠ STANOVNIK
ODSEK ZA EKSPERIMENTALNO FIZIKO OSNOVNIH DELCEV
16+ 0 + 1 = 17
RADOVAN
TAVZES
ODSEK ZA ENERGETIKO IN VODENJE PROCESOV
14+ 0 + 9 = 23
PETER PRELOVŠEK
ODSEK ZA TEORETIČNO FIZIKO
4+ 0+ 0 = 4
BORIS
NAVINŠEK
ODSEK ZA TANKE PLASTI IN POVRŠINE
23+0+8 31
RAFAEL MARTINČIČ
ODSEK ZA FIZIKO NIZKIH IN SREDNJIH ENERGIJ
46+ 4 + 18 68
ROBERT BLINC
ODSEK ZA FIZIKO TRDNE SNOVI
ODSEK ZA FIZIKALNO KEMIJO IN KEMUO OKOLJA - LABORATORU ZA FIZIKALNO KEMUO
23+ 2+ 5 = 30
IVAN KOBAL
14+ 0+ 3 = 17
BORIS
ŽEMVA
ODSEK ZA ANORGANSKO KEMUO IN TEHNOLOGIJO
14+ 2+ 0 = 16
PETER STEGNAR
ODSEK ZA JEDRSKO KEMUO
19+ 5+ 5 = 29
UROŠ
STANIČ
ODSEK ZA AVTOMATIKO, BIOK1BERNETIKO IN ROBOTIKO
2+ 0+ 0= 2
BOGDAN
BASTAR
ODSEK ZA PROFESIONALNO ELEKTRONIKO
19+
2+ 3 = 24
STANKO
STRMČNIK
ODSEK ZA RAČUNALNIŠKO AVTOMATIZACIJO IN REGULACIJE
4+
0+ 0= 4
BORKA
JERMAN
BLAŽIČ
LABORATORU ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE
36+
6+ 4* 46
MARJAN
ŠPEGEL
ODSEK ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
21+ 1+ 1« 23
BOGDAN GLUMAC
ODSEK ZA REAKTORSKO FIZIKO
8+ 2+ 1« 11
DRAGO ČEPAR
ODSEK ZA UPORABNO MATEMATIKO
3+ 0+ 0 = 3
SVETOZAR POLIČ
SEPO (SKUPINA ZA OCENO POSEGOV V OKOLJE)
Poročevalec
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Vodja
Naziv raziskovalne t kupine - organizacijske enote

Število raziikovalceV
(redno+pogodbeno+dopolnilno = akupaj)

FAKULTETA ZA NARAVOSLOVJE IN TEHNOLOGIJO, ODDELEK ZA MONTANISTIKO
ODSEK ZA RUDARSTVO IN GEOTEHNOLOGUO
UROŠ BAJŽEU
METALURŠKA PROCESNA TEHNIKA
JAKOB LAMUT
LIVARSTVO
MILAN TRBIŽAN
VARSTVO OKOLJA V METALURGIJI
FRANC PAVLIN
FIZIKALNA IN MEHANSKA METALURGIJA
ANTON SMOLEJ
KATEDRA ZA GEOLOGUO IN PALEONTOLOGIJO
JERNEJ PAVŠIČ
KATEDRA ZA MINERALOGIJO IN EKONOMSKO GEOLOGUO
TADEJ DOLENEC
GORENJE GOSPODINJSKI APARATI, D.O.O.
RAZISKOVALNA ENOTA
ANDREJ RESMAN
M-KŽK KMETUSTVO KRANJ, LABORATORIJ ZA FIZIOLOGIJO IN VIRUSNE BOLEZNI KROMPIRJA
M-KŽK KMETIJSTVO KRANJ, LABORATORIJ ZA FIZIOLOGUO IN VIRUSNE BOLEZNI KROMPIRJA
MILOŠ KUS
IVD - INŠTITUT ZA VARSTVO PRI DELU IN VARSTVO OKOUA MARIBOR
RAZISKOVALNI ODDELEK
MILIVOJ KOTNIK
ISKRA ŠTEVCI - INDUSTRIJA MERILNE IN U PRAVU ALNE TEHNIKE, D.O.O.
ISKRA ŠTEVCI - SEKTOR ZA RAZVOJ
JOŽE PERNE
ISKRA VARJENJE PODJETJE ZA INŽENIRING VARILNO OPREMO IN PROIZVODNJO D.O.O.
ISKRA ELEKTROOPTIKA LJUBLJANA, D.D.
ENOTA ZA RAZVOJ IN RAZISKAVE
'
MARJAN BRAJDIH
SPE LASERJI
STOJAN TROŠT
SPE PROFESOINALNI SISTEMI
MATJAŽ HIRŠMAN
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA ZTH, CENTER ZA RAZVOJ IN ZNANSTVENO RAZISK MINERALNIH VOD
CENTER ZA RAZVOJ IN ZNANSTVENO RAZISKOVANJE MINERALNIH VOD DAMIJAN JURJEC
SLOVENSKI INŠTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE
PODROČJE METROLOGIJE
ZORAN SVETNIK
EMC LABORATORIJ (ELEKTRO MAGNETNA KOMPATIBILNOST)
NIKO LAHAJNER
LABORATORIJ ZA ELEKTRIČNE NAPRAVE
ANTON MOŽINA
GOSPODARSKO PODROČJE
PETER FILIPIČ
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKE NAPRAVE
JOŽE MAJCEN
LABORATORIJ ZA VPLIVE OKOUA
BOŽIDAR KLADNIK
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKE ELEMENTE
TONE TEKA'VEC
PODROČJE SISTEMOV KAKOVOSTI
PETER KUNC
IMP TOVARNA ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV, D.O.O.. UUBUANA
RAZVOJNI ODDELEK
MILAN LIKAR
GIP GRADIŠ D.O.O. UUBUANA
RAZISKOVALNA ENOTA GIP GRADIŠ
ANDREJ PETELN
B1A PODJETJE ZA LABORATORIJSKO IN PROCESNO OPREMOD.O.O.
LABORATORIJ ZA BIOTEHNIKO
ALEŠ ŠTANCAR
ETA TOVARNA ELEKTROKEMIČNIH APARATOV, D.O.O.
RAZISKOVALNA ENOTA
FRANCI KOVAČIČ
EVROPSKI CENTER ZA ETNIČNE, REGIONALNE IN SOCIOLOŠKE ŠTUDIJE PRI UNIVERZI V MB
RAZISKOVALNA ORGANIZACIJA
SILVO DEVETAK
UNIVERZA V UUBUANI - VIŠJA TEHNIŠKA VARNOSTNA ŠOLA
VARSTVO PRI DELU
VLADIMIR DRUSANY
TEOLOŠKA FAKULTETA
PASTORALNI INŠTITUT
VINKO POTOČNIK
KATEHETSKO PEDAGOŠKI INŠTITUT
ALOJZIJ S SNOJ
INŠTITUT ZA ZGODOVINO CERKVE
METOD BENEDIK
INŠTITUT ZA FILOZOFIJO IN DRUŽBENO ETIKO
ANTON STRES
INŠTITUT ZA SVETOPISEMSKE VEDE
JOŽE KRAŠOVEC
SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE V UUBUANI
SVETOVALNI CENTER - RAZVOJNO RAZISKOVALNI INŠTITUT
KATJA MAKAROVIČ
CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETIČNO FIZIKO P.O.
f
CENTER ZA UPORABNO MATEMATIKO IN TEORETIČNO FIZIKO
' MARKO ROBNIK
ELRAD PROFESIONALA PROIZV. PROFESIONALNE ELEKTRONIKE, D.O.O.
RAZVOJNO PROJEKTIVNI INŽENIRING RPI
ČEPRNJAK BELA
HIDROGEA D.O.O., INŽENIRING ZA VODNOGOSPODARSTVO, MARIBOR
M ASTER PLAN - EKOLOŠKA ZAŠČITA JADRANA
TOMAŽ VUGA
RAZISKOVALNA ENOTA INDUSTRDE USNJA VRHNIKA
RAZISKOVALNA ENOTA INDUSTRUE USNJA VRHNIKA
ANTON GANTAR
DOMUS - CENTER ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV
RAZISKOVALNA ENOTA
VERENA KOCH
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9+1+210+ 0+ 0»
3+0+0=
1+0+0=
12+ 0+ 0=
9+2+0=
7+5+0=

12
10
3
1
12
11
12

59+0+0=59
4+ 0+ 0=

4

12+0+0= 12
50+ 0+ 0= 50
8+0+0= 8
16+ 0+ 0= 16
29+ 0+ 0= 29
5+0+0=

5

3+1+0=
2+ 0+ 0=
2+0+0=
2+0+0=
3+0+0=
1+0+0=
2+0+0=
6+0+0=

4
2
2
2
3
1
2
6

4+1+0=

5

6+4+0= 10
7+ 0+ 0=

7

12+ 0+ 0= 12
2+0+0=

2

4+0+0=

4

5+ 0+ 0=
2+ 0+ 0=
8+0+0=
3+0+0=
8+0+0=

5
2
8
3
8

9+ 0+ 0=

9

4+3+0=

7

3+0+0=

3

1+1+0=

2

16+ 0+ 0= 16
11+0+0-11
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Naziv razlikovalne »kupine - organizacijske enote
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
ODDELEK ZA NAČRTOVANJE ELEKTROENERGETSKIH SISTEMOV
ODDELEK ZA KEMIJO
ODDELEK ZA ELEKTRARNE
ODDELEK ZA VPLIVE ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV NA OKOLJE
ODDELEK ZA ENERGETIKO
ODDELEK ZA VODENJE IN DELOVANJE EES
ODDELEK ZA VISOKE NAPETOSTI
INSTITUT ZA ELEKTRONIKO IN VAKUUMSKO TEHNIKO
Raziskovalno razvojni oddelek
Raziskave površin in tankih plasti
center za vakuumsko tehniko in tehnologije - CVTT
institut za kovinske materiale in TEHNOLOGIJE P.O.
TERMODINAMIKA KOVINSKIH, NEKOVINSKIH IN PLINSKIH SISTEMOV
matematično modeliranje in računalniška simulacua
TEHNOLOGIJA ŽELEZOVIH TALIN IN STRJEVANJA
SINTEZA KOVINSKIH MATERIALOV
KARAKTERIZACIJA KOVINSKIH MATERIALOV
ELEKTROKEMIJA IN KOROZIJA KOVIN
KOVINSKI MAGNETNI MATERIALI
TEHNOLOGIJA PREOBLIKOVANJA
TEHNOLOGIJA NEŽELEZNIH ZLITIN
TEKSTILNI INŠTITUT MARIBOR P.O.
TIM RAZISKAVE / RAZVOJ
'NŠTITUT ZA VARILSTVO, D.O.O.
varilstvo
RUDARSKI INŠTITUT LJUBLJANA
ODDELEK ZA PROCESNO TEHNIKO IN BOGATENJE RUDNIN
ODDELEK ZA TEHNIČNO RUDARSTVO IN GEOMEHANIKO
ODDELEK ZA RUDARSKO STROJNIŠTVO IN ELEKTROTEHNIKO
ODDELEK ZA RAČUNALNIŠTVO
vodnogospodarski inštitut, p o
VODOGRADBENI LABORATORIJ
ODDELEK ZA POMORSKO INŽENIRSTVO
vodnogospodarski oddelek
M
'KR0K0ZM0S. PODJETJE ZA RAZVOJ LJUTOMER D.O.O
MIKROKOZMOS LJUTOMER
INŠTITUT ZA GEOLOGIJO, GEOTEHNIKO IN GEOFIZIKO
ODD.ZA PALEONTOLOGIJO IN PETROLOGIJO, ENOTA ZA PETROLOGIJO IN

Vodja

Število raziskovalcev
(redno+pogodbeno+dopolnilno = ikupaj)

KREŠIMIR BAK1Ć
MAJA KONČAN GRADNIK
DANUEL KOKALJ
TONE MARINČEK
DŽANI BREČEVIČ
PAVEL OMAHEN
MAKS BABUDER

9+
2+
11+
8+
9+
11+
6+

0+
0+
0+
0+
0+
0+
0+

9
2
11
8
9
11
6

BOJAN JENKO
ANTON ZALAR
BOJAN JENKO

11+ 0 +
7+ 0+
8+ 0+

U
7
8

BLAŽENKO KOROUŠIĆ
NIJAZ SMAJIČ
VASILIJ PREŠERN
MATJAŽ TORKAR
BORIS ULE
LEOPOLD VEHOVAR
MONIKA JENKO
FRANC VODOPIVEC
MIRKO DOBERŠEK

3+
2+
3+
4+
4+
1+
3+
4+
4+

BORIS SATLER

10+ 0+ 0= 10

PAVEL ŠTULAR

0+
3
0+
2
1+
4
1+
5
0+
4
1+
2
4
1+
J+
5
0+ 0 = 4

9+ 0+ 0 =

EMIL EBERL
JOŽE HRIBAR
VIKTOR KERSNIČ
ZVONIMIR JAMŠEK

9+
12+
4+
2+

1+
4+
0+
0+

10
19
5
2

IGOR ČEHOV1N
VLADIMIR KOBAV
IGOR KOVAČIČ

5+ 0 +
4+ 0 +
20+ 1 +

5
4
21

GORAN ŠOSTER

SEDIMENT
BOJAN OGRELEC
ODDELEK ZA PALEONTOLOGIJO IN PETROLOGIJO, ENOTA ZA PALEONTOLOGIJO
TEA KOLAR JURKOVŠEK
PERO MIOC
ODDELEK ZA REGIONALNO GEOLOGIJO
SLAVKO V ŠOLAR
ODDELEK ZA EKONOMSKO GEOLOGIJO
BORIS R1JAVEC
ODDELEK ZA GEOTEHNIČNE RAZISKAVE
BORUT PETKOVŠEK
ODDELEK za inžinersko geologijo
FRANC DROBNE
oddelek za hidrogeologijo
ALEKSANDER BREZIGAR
ODDELEK za geofiziko
FRANC ŽEP1Č
oddelek za geoinformatiko
SOP KOGRAD PODJETJE IGEM DRAVOGRAD D.O.O. - GRADBENI INŠTITUT
META ZAJC POGORELČNIK
GRADBENI INŠTITUT
•NŠTITUT ZA METALNE KONSTRUKCIJE LJUBLJANA P.O.
MIROSLAV PREGL
Raziskovalni oddelek
MARKO VONČINA
defektoskopski oddelek
ROMAN ŠVEGEU
KONSTRUKCIJSKI ODDELEK
INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR LJUBLJANA P.O.
GABRUELA NOVAK
Raziskovalna enota za tehnologuo papirja
ANDREJ GRAD
Raziskovalna enota za tehnologuo vlaknin
MARKO KUMAR
Raziskovalna enota za grafiko in embalažerstvo
ALENKA IVANUŠ
Raziskovalna
enota
za
tehnologuo
vod
El
an ski razvoj D.O.O.
PRIMOŽ FINŽGAR
Razvoj
is
kra semicom, proizvodnja polprevodnikov, d.d.
j.
Poročevalec

2+ 0+ 0 =
6+ 0+ 0 =
6+
12+
15+
9+
10+
18+
7+
5+

0+
1+
0+
0+
0+
5+
0+
0+

0=
0=
0=
0»
o«
1"
0=
0=

6
13
15
9
10
24
7
5

3+0+0=

3

10+ 2+ 0= 12
1+ 0+ 0= 1
4+ 0+ 0« 4
10+
5+
1+
3+

3+
0+
0+
1+

0« 13
0- 5
0« 1
0= 4

6+ 0+ 0=

6
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Vodja
Naziv razlikovalne ikupine - organizacijske enote

Število r*zi«kovak*v
(redno-»-pogodbeno-t-dopolnilno — «kup*j)

5 + 0+ 0- 5
RAZISKOVALNA ENOTA ISKRA SEMICON
IVAN POL AN C
ZAVOD ZA RAZISKAVO MATERIALA IN KONSTRUKCIJ LJUBLJANA
5+ 0+ 0« i
ODDELEK ZA MINERALNA VEZIVA IN MALTE
DAMIJANA DIMIC
GRADBENI MATERIALI, ODD.ZA MEH.PREISK.OTRDEL.BETONA IN PREFABRIKATE
3+ 0+ 0- 3
MILENKO REBIČ
3+ 0+ 0— 3
KOVINE, KOROZIJA IN PROTIKOROZUSKA ZAŠČITA
ERNEST TRINKAUS
BITUMENSKI MATERIALI, ODD.ZA PREISKAVE ASVALTOV,HIDROIZOLACUSKIH MATERIALOV IN
2+ 0+ 0- 2
MITJA ŽORGA
OSTALIH BITUMENSKIH MATERIALOV
1+ 0+ 0« 1
MINERALOGIJA IN PETROGRAFUA
NADA VIŽINTIN
1+0+0- 1
RAJ KO KEJ ŽAR
OPLEMENITENJE POVRŠIN
3+ 0+ 0- J
TEHNOLOŠKI PROCESI GRADBENIH MATERIALOV
ANDREJ ELERŠEK
3+ 0+ 0- 3
JURIJ ŠOBA
ODDELEK ZA KERAMIKO
2+ 0+ 0- 2
VLADIMIR BRAS
ODDELEK ZA KAMEN IN AGREGAT
8+ 0+ 0» S
TOMO
GEČEV
GRADBENI MATERIALI ODD.ZA TEHNOLOGIJO BETONA IN POSTOPKE
7+ 0+ 0« 7
GOJMIR ČERNE
GRADBENA PATOLOGIJA
18+ 1 + 0» 19
MIHA TOMAŽEVIČ
KONSTRUKCIJE
3+ 0+ o« 3
VERA APIH
LABORATORIJ ZA POLIMERE
9+ '0+ o- 9
JOŽE BOŠTJANČ1Č
GRADBENA FIZIKA ODD.ZA TOPLOT.HIDROIZOL., AKUSTIKO IN POŽAR
18+ 1 + 0» 19
BORUT GOSTIČ
OE INŠTITUT ZA GEOTEHNIKO IN CESTE
1+ 0+ 0" 1
ANTON ŠTIBLER
ODDELEK ZA METROLOGIJO
RAZISKOVALNA ENOTA ELEKTROKOVINA
2+ 0+ 0* 2
BIRO ZA RAZVOJ SVETILK IN PREDSTIKALNIH NAPRAV
LAZAR RATAJ
9+ 0+ 0= 9
JOŽEF KRAJNC
BIRO ZA RAZVOJ ELEKTROMOTORJEV
7+ 0+ 0« 1
BIRO ZA KONSTRUIRANJE IN RAZVOJ IZDELKOV ELEKTRONIKE
HERMAN JAZBEC
INŠTITUT ZA FLUIDNO TEHNIKO ŽIRI
4+2+ 1»
MARTIN PIVK
RAZISKOVALNI ODDELEK
1+0+0»
MIROSLAV BOGATAJ
LABORATORIJ ZA FLUIDNO TEHNIKO
ZAVOD RS ZA VARSTVO PRI DELU LJUBLJANA
24+ 1+ 0= 25
ODDELEK ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ
MIŠ MARKO
VARSTROJ LENDAVA RAZISKOVALNA ENOTA ZA VARILNO TEHNIKO, D.O.O.
5+ 0+ 0= 5
JANEZ ORBAN
RAZISKOVALNA SKUPINA ZA VARILNO TEHNIKO
INŠTITUT ZA GEODEZIJO IN FOTOGRAMETRIJO FAKULTETE AGG LJUBLJANA
3+ 0+ 0=
BRANKO ROJC
ODDELEK ZA KARTOGRAFIJO
3+ 0+ 0=
DALIBOR RADOVAN
ODDELEK ZA AVTOMATIZIRANO KARTOGRAFIJO
1+ 0+ 0=
DUŠAN MRAVLJE
ODDELEK ZA FOTOGRAMETRIJO
RAZVOJNO TEHNOLOŠKI INŠTITUT, SAVA KRANJ
22+ 0+ 0* 22
ILIJA DIMITRIEVSKI
RAZISKAVE IN RAZVOJ, RTI-RR
10+ 0+ 0«= 10
ZORAN ŠUŠTERIČ
CENTRALNI LABORATORIJ, RTI-CL
1+ 0+ 0»s 1
JOŽE KOPOREC
PROJEKTIVA CAD - CAM
4+ 0+ 0- 4
ALOJZIJA MURN
TRŽNE RAZISKAVE SKT, TR-SKT
30+ 0+ 0- 30
BRANKO MARKUN
OBVLADOVANJE KAKOVOSTI TAP, QMT - TAP
5+ 0+ 0- 5
SILVA KVEDER
SAVA VELO RQT
8+ 0+ 0« 8
JANEZ KORBAR
RAZVOJNO TEHNOLOŠKA ENOTA ZA UMETNO USNJE, RTE-VIST
RAZVOJNO TEHNOLOŠKA ENOTA ZA TEHNIČNE IN KEMIČNE IZDELKE, RTE-TKI
LJUBICA KRALJEVIČ •TROBEC4+ 0+ 0- 4
4+ 0+ 0« 4
RAZVOJNO TEHNOLOŠKA ENOTA PREVLEKE VALJEV IN POSOD, RTE-PV DANICA ŠPRAJCAR
2+ 0+ 0« 2
MARTINA PEKLAJ
RAZVOJNO TEHNOLOŠKA ENOTA POGONSKI ELEMENTI, RTE-PE
3+
0+ 0» 3
LIUANA
KOCU
AN
RAZVOJNO TEHNOLOŠKA ENOTA TRANSPORTNI TRAKOVI, RTE-TT
4+ 0+ 0- 4
TONE ČERIN
RAZVOJNO TEHNOLOŠKA ENOTA ZA CEVI IN PROFILE, RTE C+P
KORONA INŽENIRING IN PROJEKTIRANJE V ENERGETIKI, D.D. LJUBLJANA
7+ 0+ 0- 7
ANDREJ TAVČAR
KORONA RAZISKOVALNA ENOTA
TOVARNA DUŠIKA RUŠE INŠTITUT, PODJETJE ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE STORITVE D.O
1+0+0- 1
DOBRUŠA POMPE
MINERALOŠKI LABORATORIJ
6+ 0+ 0- 6
VLASTA VREČKO
KEMIJSKI LABORATORIJ
1+ 0+ 0- 1
RADICA KOSI
RAZISKOVALNA ENOTA IN RAZVOJ
HENKEL ZLATOROG, D.O.O., MARIBOR RAZISKOVALNI INŠTITUT
6+ 0+ 0- 6
DUŠAN ZAVRŠNIK
RAZISKOVALNI INŠTITUT
RUDNIK ŽIVEGA SREBRA IDRIJA
10+ 0+ 0- 10
JOŽE ČAR
RAZISKOVALNA ENOTA
LEK D.D. LJUBLJANA, ENOTA RAZVOJ IN RAZISKAVE
116+ 0+ 0-116
MIHA KREMSER
ENOTA RAZVOJ IN RAZISKAVE
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL P.O.
2+ 0+ 0- 2
ELIZABETA RUSTJA
SEKTOR ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ
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N

*av razakovalne tkupine - organizacijske enote

Vodja

Število raziskovalcev
(redno+pogodbeno+dopolnilno • skupaj)

COLOR - INDUSTRIJA SINTETIČNIH SMOL. BARVIN LAKOV P.O.
Raziskovalna enota kolor
MATJAŽ KUNAVER
TURBOINŠTITUT - INŠTITUT ZA TURBINSKE STROJE
mehanika fluidov
BORIS VALENŠEK
MARIN BAJD
turbinski stroji
BRANE ŠIROK
aerodinamika
ZDRAVILIŠČE RADENSKA S TREMI SRCI RADENCI P.O.
ZDRAVILIŠČE RADENSKA S TREMI SRCI - RAZISKOVALNA ENOTA
JOŽE DRINOVEC
TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK P.O.
SEKTOR ZA TEHNOLOGIJO IN RAZVOJ
RADOŠ ZORNIK
ISKRA TERMINALI T & G, D.D. RAZISKOVALNO TEHNOLOŠKA ENOTA KRANJ
Raziskovalna tehnološka enota - kranj
peter gašperlin
SENZOLAB D.O.O. LABORATORIJ ZA TANKE PLASTI IN SENZORIKO
vodnogospodarski biro maribor
laboratorij za tanke plasti in senzoriko
marjan hudomalj
železarna ravne re raziskave in razvoj-strateški razvoj
Razvoj raziskave metalurgije in kemue
jože šegel
Razvoj,raziskave.računalniško integrirane proizvodnje proizvodnih
TEHNOLOGIJ IN SISTEMOV TER NJIHOVA INTEGRACIJA
TONE PRATNEKAR
CINKARNA CELJE P.O. METALURŠKO KEMIČNA INDUSTRIJA - RAZVOJNA SLUŽBA
KEMIJSKA TEHNOLOGIJA
PAVEL BLAGOTINŠEK
Računalniška avtomatizacija tehnoloških procesov
VLADIMIR VREČKO
ŽELEZARNA JESENICE, ACRONI D.O.O.
SERVIS za razvoj in raziskave
SLAVKO AŽMAN
ELEKTROPROJEKT LJUBLJANA - ENOTA ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ
ENOTA ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ
BRANKO ZADNIK
družbeno podjetje inštitut zoran rant p o.
GRUPA ZA KRIOGENIKO
ALEŠ JUHART
raziskave in razvoj
VINKO NASTRAN
PODJETJE ZA TELEKOMUNIKACIJSKO IN KABELSKO OPREMO - RE
TEHNIČNI SEKTOR
JOŽE GREGORČIČ
ISKRA RAZVOJNO RAZISKOVALNI INŠTITUT IEZE D.O.O.
RO DIOKER, ISKRA DIOKER
JANJA DVORŠEK
RO BATERIJE
JOŽE ŠTEMBERGER
RO RAPS
IVAN ŠTERN
RO STIREL
ARTUR PREDAN
RO VARISTOR
MIRJAM CERGOU
RO ELEKTROLITI
ZDRAVKO KRAMAR
RO ISKRA FERIT1
ANDREJ ŽNIDARŠIČ
FRANC JAN
RO HIBRIDNA VEZJA, US
MIL - PP D.O.O., LJUBLJANA, PODJETJE ZA RAZVOJ IN PROIZVODNJO SPECIALNIH ZLITIN
RAZISKAVE HKL - SPECIALNE ZLITINE
JOŽE RODIČ
TAM RAZVOJNO TEHNIČNI INŠTITUT D.O.O., ZNANSTVENO,RAZISKOVALNE.TEH. INPOSL.STOR.
TEORIJA KONSTRUIRANJA, CAD IN EKSPERTNI SISTEMI
MARTIN PRAŠNIČKI
RAČUNALNIŠKO PODPRTE ANALIZE KONSTRUKCIJ
ROBERT KOGLER
RAZISKAVE MOTORJEV
FERDINAND TREN C
RAZISKAVE IN OPTIMIRANJE SKLOPOV
MIRAN ZABAVNIK
NUMERIČNE EKSPERIMENTALNE ANALIZE DINAMIKE IN HRUPA
FRANC PADEŽNIK
LABORATORIJ ZA RAZVOJ OKOUA PRIJAZNIH TEHNOLOGU POVRŠINSKE OBDELAVE
ALOJZIJA STRAH
LABORATORIJ ZA METALURŠKE RAZISKAVE IN UVAJANJE NOVIH MATERIALOV
BRANE KAISERSBERGER
LABORATORIJ ZA FUNKCIONALNO TRDNOST ELEMENTOV IN SKLOPOV FRANC PUŠNIK
ONKOLOŠKI INŠTITUT V LJUBLJANI
ZVONIMIR RUDOLF
RAZISKOVALNI ODDELEK
UNIVERZITETNI ZAVOD ZA REHABILITACIJO - SOČA
MILAN GREGORIČ
SLUŽBA ZA RAZISKAVE IN FUNKCIONALNO DIAGNOSTIKO
ZAVOD RS ZA TRANSFUZIJO KRVI LJUBLJANA
SKUPINA ZA PROUČEVANJE IMUNOGENETIKE HISTOKOMPATIBILNOST1 PRI ČLOVEKU
MATEJA BOHINJEC
ODSEK ZA IZDELAVO DIAGNOSTIČNIH SERUMOV
PRIMOŽ ROŽMAN

poročevalec

12+ 0+ 0= 12
8+ 0+ 0« 8
14+ 0+ 0= 14
2+ 0+ 0- 2
18+ 0+ 0= 18
2+ 0+ 0=

2

20+ 0+ 0= 20
3+ 1+0 =

4

13+ 1+ 0» 14
5+ 0+ 0 =

5

36+ 0+ 0= 36
3+ 0+ 0= 3
23+ 0+ 0= 23
22+ 0+ 0= 22
3+ 0+ 0 =
8+ 1+ 0«=
5+ 0+ 0 =
1+0+0 = 1
10+ 0+ 0 = 10
8+ 0+ 0 = 8
5+ 0+ 0 = S
1+0+0 = 1
2+ 0+ 0 = 2
8+ 0+ 1« 9
4+ 0+ 0= 4
1+2+0 =
3+
2+
5+
5+
4+

0+
0+
0+
0+
0+

0=
0=
0=
0=
0=

5+ 0+ 0=
2+ 0+ 0=
3+ 0+ 0=
82+ 3+ 0= 85
27+ 0+ 0= 27
3+ 0+ 0=
2+ 0+ 0=

3
2

59

Vodja
Naziv raziskovalne »kupine - organizacijske enote

Število raziskovalcev
(redno+pogodbeno+dopolnilno = skupaj)

KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
11
8+ 0 +
INŠTITUT ZA GERONTOLOGUO - INTERNA KLINIKA
DUŠAN KEBER
9
9+ 0+
INTERNA KLINIKA, KLINIKA ZA HIPERTENZUO
ROK ACCETTO
INŠTITUT ZA PLJUČNE BOLEZNI IN TUBERKOLOZO. OBSTRUKTIVNI SINDROM PLJUČ
11
11+ 0 +
JURIJ ŠORLI
6
DERMATOLOŠKA KLINIKA
MAJDA LUNDER
6+ 0+
9
KLINIKA ZA MAKSILOFACIALNO IN ORALNO KIRURGIJO
VESNA KOŽELJ
2 + 0+
12
REVMATOLOŠKA KLINIKA
BLAŽ ROZMAN
12+ 0+
KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA
MARICA MAROLT GOMIŠČEK
22+ 0+ 0 = 22
GINEKOLOŠKA KLINIKA LJUBLJANA
MARJAN PAJNTAR
57+ 0+ 8 = 65
INŠTITUT ZA KLINIČNO NEVROFIZIOLOGIJO
JOŽE V TRONTEU
16+ 1+ 0 = 17
KLINIKA ZA NUKLEARNO MEDICINO
MIRAN PORENTA
20+ 0+ 0 = 20
GASTROENTEROLOŠKA INTERNA KLINIKA
IGOR KRIŽMAN
14+0+0 = 14
PEDIATRIČNA KLINIKA
MARJAN PRODAN
21+ 0+ 0 = 21
KIRURŠKE SLUŽBE, TRAVMATOLOŠKA KLINIKA
JANEZ PRINČIČ
5+1+2 = 8
KIRURŠKA GASTROENTEROLOŠKA KLINIKA - SKUPINA ZA GASTROINTESTINALNE
4
TUMORJE
STANE REPŠE
3+ 0+ 1
7
KLINIKA ZA TORAKALNO KIRURGIJO - SKUPINA ZA TUMORJE PLJUČ
JANEZ OREL
5+ 0+ 2
14+ 0 + 16 30
STOMATOLOŠKA KLINIKA - RAZISKOVALNA SKUPINA
VITO VRBIČ
8
KLINIKA ZA NEVROKIRURGIJO, SKUPINA ZA REPARATIVNO NEVROLOGIJO VINKO V. DOLENC
7 + 0+ 1
17
17+ 0 +
LABORATORIJ ZA NEVROKARDIOLOGIJO, OE NEVROLOŠKA KLINIKA
TOMAŽ KIAUTA
12
11+ 0 +
KLINIKA ZA OTORINOLARINGOLOGIJO IN CERVIKOFACIALNO KIRURGIJO MIHAEL ŽARGI
4
ORTOPEDSKA KLINIKA
SREČKO HERMAN
2+ 0 +
2
1+ 0 +
KIRURŠKE SLUŽBE - KLINIKA ZA PLASTIČNO KIRURGIJO IN OPEKLINE
ZORAN ARNEŽ
INTERNE KLINIKE - CENTER ZA INTENZIVNO INTERNO MEDICINO
2
1+ 0 +
MATIJA HORVAT
7
5+ 0 +
INTERNE KLINIKE - KLINIKA ZA ENDOKRINOLOGIJO IN BOLEZNI PRESNOVE ANDREJA KOCIJANČIČ
10
10+ 0 +
INTERNE KLINIKE - NEFROLOŠKA KLINIKA
F BREN
INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA
ALFRED KOBAL
15
11+ 4 +
23
PSIHIATRIČNA KLINIKA - SKUPINA ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
MARTINA ŽMUC TOMORI 23+ 0 +
INŠTITUT ZA DIAGNOSTIKO IN INTERVENCIJSKO RADIOLOGIJO
BORUT PUST
1+ 0 +
1
3
INŠTITUT ZA RADIOLOGIJO
VLADIMIR JEVTIČ
3+ 0+
1+ 0 +
KIRURŠKA SLUŽBA - KLINIKA ZA KIRURGIJO SRCA IN OŽILJA
BORUT GERŠAK
1
KIRURŠKA SLUŽBA - SKUPINA ZA TRANSPLATACIJO ORGANOV
VLADISLAV PEGAN
1+ 0 +
3
MIKROIKS MIKROELEKTRONSKI INŽENIRING, KONZULTACIJE IN SERVIS D.O.O.
MIKROIKS
RUDOLF ROČAK
6+ 0+ 0=
LOŠKE TOVARNE HLADILNIKOV
8+ 0+ 0 =
RAZVOJNO RAZISKOVALNI ODDELEK
ANTON LEBAR
MIROVNI INŠTITUT
MIROVNI INŠTITUT
GREGOR TOM C
3+2+ 1 =
PAREX D.O.O. INŠTITUT ZA RAČUNALNIŠKI INŽENIRING IN SVETOVANJE
2+ 0+ 0SAŠA PREŠEREN
PODATKOVNE BAZE
TEHNOLOŠKO RAZVOJNI CENTER, D.O.O.
1+ 0+ 0«
ANTON VAVPOTIČ
ODDELEK ZA MATERIALE IN TEHNOLOGIJO
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO P.O. MARIBOR
24+ 0+ 0«
SLAVKO LAPAJNE
INŠTITUT ZA VARSTVO OKOLJA MARIBOR
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA P.O.
12+ 0+
INŠTITUT ZA FARMAKOLOGIJO IN EKSPERIMENTELNO TOKSIKOLOGIJO MF FRANC ERJAVEC
7+ 0+
INŠ.ZA BIOLOGIJO CELICE-SKUPINA CELIČNIH BIOLOGOV
NADA PIPAN
INŠ.ZA BIOKEMIJO MF - LABORATORIJ ZA RAZISKAVE REGULACIJE EKSPRESIJE CITOKROMA
8+ 1+ 0"
KATJA BRESKVAR
INŠ.ZA BIOKEMIJO-LAB.ZA ŠTUDIJ BIOKEMIJE STEROIDOV IN
TATJANA KASTELIC SUHADOLC
IZOPRENOIDOV
4+ 1+ 0«
MILOŠ PAVLIČ
3+0+0»
LAB.ZA PROUČEVANJE ENCIMOV, INŠ. ZA BIOKEMUO MF
INŠ.ZA HISTOLOGIJO IN EMBRIOLOGIJO,
9+ 0+ 0=
MARJETA ZORC
SKUPINA ZA RAZISKOVANJE MORFOLOGUO SRCA IN OŽILJA
INŠ.ZA HISTOLOGIJO IN EMBRIOLOGIJO
MIROSLAV KALIŠNIK
2+ 0+ 0SKUPINA ZA PROUČEVANJE EKSPERIM. ONKOLOGUE
9+ 1+ 0 =
SAŠA SVETINA
INŠ.ZA BIOFIZIKO
4+ 0+ 0 =
DRAŽIGOST POKORN
INŠTITUT ZA HIGIENO
8+ 0+ 0=
ŠTEFAN ADAMIČ
INŠ.ZA BIOMEDICINSKO INFORMATIKO
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Vodja

Število nziikovalccv
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INŠTITUT ZA ANATOMIJO
DEAN RAVNIK
10+ 1 + 0= 11
INŠTITUT ZA PATOLOŠKO FIZIOLOGIJO
JANEZ SKETELJ
19+ 2+ 0= 21
INŠ.ZA FIZIOLOGIJO
VITO STARC
13+ 0+ 0« 13
CENTRALNA MEDICINSKA KNJIŽNICA
PRIMOŽ JUŽNIČ
1+0+0= 1
INŠ.ZA SODNO MEDICINO, TOKSIKOLOŠKI LABORATORIJ INŠTITUTA ZA SODNO MEDICINO
MAJDA ZOREČ KARLOVŠEK 10+ 0+ 0= 10
MIHAŽARGI
3+0+1 = 4
katedra za otorinolaringologijo
PETER OBLAK
8+0+1 = 9
katedra za maksilofacialno in oralno kirurgijo
DUŠAN FERLUGA
21+ 0+ 0 = 21
inštitut za patologijo
LUDVIK TABOR
2+0+0 = 2
inštitut za rentgenologijo
SLAVEC ZVONKA
1+0+0= 1
inštitut za zgodovino medicine
MITJA BARTENJEV
17+0+2 = 19
katedra za otroško preventivno zobozdravstvo
MARJAN PREMIK
3+0+0 = 3
inštitut za socialno medicino
TOMAŽ TOMAŽEVIČ
9+0+0= 9
katedra za ginekologijo in porodništvo
MARTINA ŽMUC TOMORI
5+0+0= 5
katedra za psihiatrijo
FRANC SRAKAR
4+ 0+ 0 = 4
katedra za ortopedijo in fizikalno terapijo
MAJDA LUNDER
5+0+1 = 6
katedra za dermatovenerologijo
MIHA LIKAR
25+0+0 = 25
INŠTITUT ZA MIKROBIOLOGIJO
RADOVAN KOMEL
7+ 0+ 0= 7
medicinski center za MOLEKULARNO BIOLOGIJO
DUŠAN KEBER
7+0+0 = 7
Katedra za interno medicino
MARICA MAROLT GOMOŠČAK
Katedra za infekcijske bolezni in epidemilogjo
1+0+0= 1
10+ 0+ 0= 10
VLADIMIR SMRKOU
Katedra za kirurgijo
univerza v uubuani, višja šola za zdravstvene delavce
5+ 3+ 1= 9
MAJDA PAHOR
višja šola za zdravstvene delavce
Raziskovalna enota za sladkorno peso pri tovarni sladkorja ormož
7+ 0+ 0=
TEREZIJA ŠTEFAN1ČIČ
Raziskovalna enota za sladkorno peso
ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE
ZORAN JELENC
Raziskovanje
zoran
jelenc
14+ o+ o= h
Kmetijski inštitut Slovenije p.o., uubuana
MIROSLAV REDNAK
7+ 0+ 0
7
Zavod za ekonomiko kmetijstva
9+ 0+ 0
9
DUŠAN TERČEU
centralni laboratorij
MIHAELA ČERNE
10+ 0+
10
Zavod za poljedelstvo in semenarstvo
3+ 0+
MARJAN MRHAR
3
kmetuska tehnika
8
8+ 0+
DRAGO RIBNIK
zavod za živinorejo
5
BORIS KORUZA
5+ 0 +
zavod za sadjarstvo in vinogradništvo
7+ 0+
7
ALEKSANDER HRŽ1Č
zavod za varstvo rastlin
univerza v uubuani, bf oddelek za živinorejo
INŠTITUT ZA ŽIVINOREJO
ANDREJ ŠALEHAR
33+ 2+ 0« 35
INŠTITUT ZA PREHRANO
MIROSLAV ŠTRUKLEC
15+ 1+ 0- 16
INŠTITUT ZA MLEKARSTVO
BOJAN ŠOBAR
13+ 2+ 0« 15
K&O MIKROSISTEMI, PODJETJE ZA SVETOVANJE, RAZVOJ, INŽENIRING, PROIZVODNJE IN KOOPERACIJO RAČUNALNIŠKO
KRMIUENIH NAPRAV IN SISTEMOV
TELLAB, LABORATORIJ ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ MIKRORAČUNALNIKIH NAPRAV IN
1+ 5+ 0«
SISTEMOV V TELEKOMUNIKACIJAH IN INDUSTRIJI
SREČKO KLAN ČAR
INŠTITUT ZA GOZDNO IN LESNO GOSPODARSTVO
ZNANSTVENO - RAZISKOVALNI ODDELEK ZA UREJANJE IN PROSTORSKO PLANIRANJE
6+ 0+ 0«
LOJZE ČAMPA
7+ 0+ 0«
ANDREJ DOBRE
ZNANSTVENO - RAZISKOVALNI ODDELEK ZA GOZDNO TEHNIKO
6+ 2+ 0~
JANEZ BOŽIČ
ZNANSTVENO - RAZISKOVALNI ODDELEK ZA GOZDNO BIOLOGIJO
2+ 0+ 0VID MIKULIČ
ZNANSTVENO - RAZISKOVALNI ODDELEK ZA GOZDNO INFORMATIKO
4+ 0+ 0=
DUŠAN JURC
ZNANSTVENO - RAZISKOVALNI ODDELEK ZA VARSTVO GOZDOV
7+ 2+ 0=
JANKO KALAN
ZNANSTVENO - RAZISKOVALNI ODDELEK ZA GOZDNO EKOLOGIJO
univerza v uubuani, veterinarska fakulteta
9+ 0+ 0- 9
VJEKOSLAV SIMČIČ
klinika za masojede
16+ 0+ J = 17
IVANKA BERGLEZ
INŠ.ZA MIKROBIOLOGIJO IN PARAZITOLOGIJO
INŠ. ZA HIGIENO ŽIVIL IN BROMATOLOGUO
9+ 0+ 0- 9
JANEZ MARINŠEK
7+ 0+ 0= 7
INŠ.ZA HIGIENO IN PATOLOGIJO PREHRANE ŽIVALI
JANKO ŽUST
8+ 0+ 0= 8
INŠ.ZA PATOLOŠKO MORFOLOGUO, SODNO IN UPRAVNO VETERINARSTVO LEON ŠENK
8+ 0+ 0 = 8
INŠ.ZA FIZIOLOGUO.FARMAKOLOGIJO IN TOKSIOLOGUO
VALENTIN SKUBIC
11+ 0+ 0= 11
INŠ.ZA ANATOMIJO, HISTOLOGIJO IN EMBRIOLOGIJO
SRDAN BAVDEK
12+ 0+ 0- 12
KLINIKA ZA KIRURGIJO IN OFTALMOLOGIJO
JANEZ BANIČ
8+ 1+ 0= 9
KLINIKA ZA PREŽVEKOVALCE Z AMBULANTNO KLINIKO
IVAN JANEZ JAZBEC
poročevalec
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INŠ ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PRAŠIČEV
DRAGO ŠABEC
INŠ.ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PERUTNINE
IVAN MRZEL
KLINIKA ZA REPRODUKCIJO IN PORODNIŠTVO DOMAČIH ŽIVALI
DOMINIK PETAČ
INŠTITUT ZA REJO IN ZDRAVSTVENO VARSTVO KOPITARJEV
JOŽE JURKOVIČ
INŠTITUT ZA BOLEZNI, ZDRAVSTVENO VARSTVO IN GOJITEV DIVJIH ŽIVALI, RIB IN ČEBEL
ANDREJ BIDOVEC
MARKO AMON
INŠTITUT ZA HIGIENO OKOLJA IN ŽIVALI Z ETOLOGIJO
ZAVOD ZA RIBIŠTVO LJUBLJANA
MARKO BERTOK
STROKOVNO RAZISKOVALNA SLUŽBA
SCT, NIZKE ZGRADBE P.O.
IZTOK TURK
ENOTA ZA RAZVOJ IN RAZISKAVE
INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO ŽALEC
IZTOK KOŠIR
ODDELEK ZA AGROKEMIJO
DRAGICA KRALJ
ODDELEK ZA HMELJARSTVO
MILAN ŽOLNIR
ODDELEK ZA VARSTVO RASTLIN
SICON TELEKOM PODJETJE ZA PROIZVODNJO, PRODAJO TELEKOMUNI ELEKTRON.ELEKTR.SIST.
ZMAGO LAVRIŠA
SITEL
ISKRA TELAVI D.O.O., PODJETJE ZA AVTOMATIZACIJO V INDUSTRIJI
RAZISKOVALNI ODDELEK, ISKRA TELAVI D.O.O..PODJ.ZA AVTOMAT.V INDUSTRIJI
IVAN ČOŽ
LEONARDO D.O.O. PODJETJE ZA RAZVOJ IN RAZISKAVE
LEONARDO D.O.O.
CIRIL ZEVNIK
IBEMA, INŠTITUT ZA BIOELEKTROMAGNETIKO IN OKOLJE, D.O.O.
BIOELEKTROMAGNETIKA IN MERITVE OKOLJA
IGOR JERMAN
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS EVROPSKI CENTER ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE
IGOR ŽAGAR
CENTER ZA DISKURZIVNE ŠTUDUE
TOVARNA ELEMENTOV ZA FLUIDNO TEHNIKO KLADIV AR ŽIRI D.O.O.
ANTON BURJEK
RAZISKOVALNA ENOTA
AERO CELJE RAZISKOVALNA ENOTA
SKUPINA KEMIJSKI ZAPISI
EMIL KNEZ
MILENA KUKOVIČ
RAZISKOVALNA SKUPINA MIKROKAPSULE
RAZVOJ LEPILNIH TRAKOV, RAZVOJ AEROTAPE
BOJAN ZALOŽNIK
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA DEKANAT
CENTRALNA BIOTEHNIŠKA KNJIŽNICA IN SIC ZA BIOTEHNIKO
UNIVERZA V MARIBORU, VISOKA KMETIJSKA ŠOLA, MARIBOR
VISOKA KMETIJSKA ŠOLA MARIBOR
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA AGRONOMIJO
SKUPINA ZA VINOGRADNIŠTVO
SKUPINA ZA SADJARSTVO
SKUPINA ZA KRAJINSKO ARHITEKTURO
SKUPINA ZA PODROČJE FITOMEDICINE
•
CENTER ZA PEDOLOGIJO IN VARSTVO OKOLJA
SKUPINA ZA KMETIJSKO MEHANIZACIJO
CENTER ZA AGROMETEREOLOGUO
CENTER ZA AGROHIDROLOGUO IN UREJANJE KMETIJSKEGA PROSTORA
SKUPINA ZA VRTNARSTVO
SKUPINA ZA AGRARNO EKONOMIKO
CENTER ZA RASTLINSKO BIOTEHNOLOGIJO IN ŽLAHTNJENJE
SKUPINA ZA STATISTIČNO METODOLOGIJO IN ANALIZO PODATKOV
SKUPINA ZA TRAVNIŠTVO IN PAŠNIŠTVO
SKUPINA ZA POLJEDELSTVO IN PRIDELOVANJE POLJŠČIN
SKUPINA ZA TRAVNIŠTVO IN PRIDELOVANJE KRME
SKUPINA ZA APLIKATIVNO BOTANIKO IN EKOLOGIJO
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO
SKUPINA ZA BOTANIKO
SKUPINA ZA MOLEKULARNO GENETIKO IN MIKROBIOLOGIJO
SKUPINA ZA ANTROPOLOGIJO
SKUPINA ZA BIOKEMIJO
SKUPINA ZA FITOFIZIOLOGUO
SKUPINA ZA METODIKO BIOLOŠKEGA IZOBRAŽEVANJA
SKUPINA ZA PRIMERJALNO FIZIOLOGIJO
SKUPINA ZA NEVROBIOLOGIJO
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BOŽIDAR KRAJNČIČ

14+ 5+ 0- 19

ZORA KOROŠEC KORUZA
JULUA SMOLE
DUŠAN OGRIN
JOŽE MAČEK
FRANC LOBNIK
RAJKO BERNDC
ANDREJ HOČEVAR
BRANIVOJ MATIČIČ
JOŽE OSVALD
FRANC SUNČ1Č
BRANKA JAVORNIK
KATARINA KOŠMEU
ANTON VIDRIH
ANTON TAJNŠEK
JOŽE KOROŠEC
FRANC BATIČ
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TONE WRABER
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PETER STUŠEK
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SKUPINA ZA EKOLOGIJO RASTLIN
ANDREJ MARTINČIČ
skupina za ekologijo živali
stanko červek
SKUPINA ZA ETOLOGUO
TINE VALENTINČlČ
SKUPINA ZA ZOOLOGIJO IN SPELEOBIOLOGIJO
BORIS SKET
SKUPINA ZA FUNKCIONALNO MORFOLOŠKE RAZISKAVE NEVRETENČARJEV JASNA ŠTRUS
SKUPINA ZA LIMNOLOGIJO
MIHAEL TOMAN
SKUPINA ZA FUNKCIONALNO MORFOLOŠKE RAZISKAVE VRETENČARJEV BORIS BULOG
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA GOZDARSTVO
DUŠAN MLINŠEK
GOZDNOGOJITVENA PEDAGOŠKORAZISKOVALNA ENOTA
IZTOK WINKLER
GOZDNOTEHNIŠKA PEDAGOŠKORAZISKOVALNA ENOTA
MARIJAN KOTAR
DRUŽBENO EKONOMSKA PEDAGOŠKORAZISKOVALNA ENOTA
BOŠTJAN ANKO
PEDAGOŠKORAZISKOVALNA ENOTA NEGA KRAJINE IN OKOLJA
MARIJA GRABEČ
tajništvo in vzdrževanje ter knjižnica
emona razvojni center za prehrano d.o.o.
KARL SALOBIR
emona razvojni center za prehrano
biotehniška fakulteta oddelek za živilsko tehnologijo
ANAM ARIJA PLESTENJAK
katedra za vrednotenje živil
FRANCE MEGUŠAR
katedra za mikrobiologijo
BOŽIDAR ŽLENDER
katedra za tehnologijo mesa
C KLOFUTAR
Katedra za kemijo
JANEZ HRIBAR
kaTedra za tehnologije rastlinskih živil
PETER RASPOR
Katedra za biotehnologijo
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA LESARSTVO, LJUBLJANA
VEKOSLAV MIHEVC
POHIŠTVO
MARIJAN MEDIČ
lesarsko strojništvo
SAŠA PIRKMAIER
ŽAGARSTVO IN LESNA TVORIVA
MIROSLAV TRATNIK
ORGANIZACIJA IN EKONOMIKA LESARSTVA
NIKOLAJ TORELLI
TEHNOLOGIJA LESA
FRANCI POHLEVEN
PATOLOGIJA IN ZAŠČITA LESA
univerzitetni institut informacijskih znanosti
TOMAŽ SELJAK
Raziskovalna skupina
INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO, LJUBLJANA
JASNA FISCHER
ZNANSTVENO RAZISKOVALNI ODDELEK
INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA
MILAN LAPORNIK
SKUPINA ZA MEDNARODNO EKONOMUO
PETER STANOVNIK
SKUPINA ZA GOSPODARICI RAZVOJ
IVO BANIČ
SKUPINA ZA STRATEŠKO PLANIRANJE
INŠTITUT ZA JAVNO UPRAVO PRI PRAVNI FAKULTETI
GORAZD TRPIN
RAZISKOVALNA SKUPINA
INŠTTTUT ZA KRIMINOLOGIJO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI
JANEZ REČAR
KRIMINOLOGIJA
urbanistični inštitut republike Slovenije
LOJZE GOSAR
PROSTORSKO PLANIRANJE
INŠTITUT Z^ GEOGRAFIJO UNIVERZE V LJUBLJANI
MARJAN RAVBAR
INŠTITUT ZA GEOGRAFIJO
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA V LJUBLJANI
ALBINA NEČAK LUK
INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA
INŠTITUT ZA DELO PRI PRAVNI FAKULTETI V LJUBLJANI
ALEKSANDER RADOVAN
Raziskovalna skupina inš. za delo pri pravni fakulteti
CENTER ZA RAZVOJ UNIVERZE
ANA KRAJNC
CENTER ZA RAZVOJ UNIVERZE
zavod za urbanizem velenje - re program raziskovalno-razvojnih storitev
RAZISKOVALNA ENOTA - PROGRAM RAZISKOVALNO RAZVOJNIH STORITEV KATARINA PLEŠE
ZNANSTVENO IN PUBLICISTIČNO SREDIŠČE D.O.O.
LEV KREFT
HUMANISTIKA IN DRUŽBOSLOVJE
PROMETNI INŠTITUT D.O.O. LJUBLJANA
MIROSLAV JELASKA
ODDFI FK 7A RA7I*!KAVE
CENTER ZA MEDNARODNO SODELOVANJE IN RAZVOJ
MOJMIR MRAK
PROJEKT TEMELJNIH RAZISKAV
INŠTITUT ZA TRŽENJE, EKONOMIKO IN ORGANIZACIJO, LJUBLJANA D.O.O.
SLAVKO MIHELIC
ITEO D.O.O.
EKONOMSKI INŠTITUT PRAVNE FAKULTETE, P.O.
ALEKSANDER BAJT
EKONOMSKI INŠTITUT PRAVNE FAKULTETE
poročevalec
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PEDAGOŠKI INŠTITUT PRI UNIVERZI V LJUBLJANI
TATJANA VONTA
CENTER ZA RAZISKOVANJE KVALITETA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
IVAN KOSOVEL
CENTER ZA POSODABLJANJE IZOBRAŽEVANJA
CENTER ZA PROUČEVANJE KOGNICIJE IN UČENJA
DARJA PICIGA
CENTER ZA DISKURZIVNE ŠTUDIJE
OLGA KUNST GNAMUŠ
CENTER ZA 1EA RAZISKAVE
MARJAN ŠETINC
CENTER ZA KULTUROLOŠKE ŠTUDIJE
EVA D BAHOVEC
PRODUKTIVNOST, MANAGEMENT CONSULTING, D O.O.
CENTER ZA PSIHODIAGNOSTIČNA SREDSTVA
DRAGO DOLENC
UNIVERZA V LJUBLJANI, FILOZOFSKA FAKULTETA
FILOZOFIJA PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
BOŽIDAR DEBENJAK
MUZIKOLOGIJA PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
JOŽE SIVEC
MIROSLAV STIPLOVŠEK
ZGODOVINOPISJE PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
BOGOMIL KOMEU
UMETNOSTNA ZGODOVINA PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
ETNOLOGIJA PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
ZMAGO ŠMITEK
ALEKSANDER S KAZA
LITERARNE VEDE PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
SOCIOLOŠKE RAZISKAVE IN KULTUROLOGIJA PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
DRAGO ROTAR
PSIHOLOŠKE RAZISKAVE PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
DRAGO ŽAGAR
PEDAGOŠKE RAZISKAVE PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
ANA KRAJNC
GEOGRAFSKE RAZISKAVE PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
VLADIMIR KLEMENČIČ
JEZIKOSLOVJE PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
BREDA POGORELEC
ARHEOLOGIJA PRI ZNANSTVENEM INŠTITUTU
MITJA GUŠTIN
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE, INŠTITUT ZA DRUŽBENE VEDE
SLAVOJ ŽIŽEK
CFŠ - CENTER ZA FILOZOFSKE ŠTUDIJE
IVAN SVETLIK
CDB - CENTER ZA PROUČEVANJE DRUŽBENE BLAGINJE
CPR - CENTER ZA POLITOLOŠKE RAZISKAVE
ADOLF BIBIČ
ORC - OBRAMBSLOVNO RAZISKOVALNI CENTER
ANTON GRIZOLD
CTS - CENTER ZA TEORETSKO SOCIOLOGUO
FRANE ADAM
COV - CENTER ZA RAZISKOVANJE ORGANIZACIJSKIH VED
VOJKO ANTONČIČ
SLAVKO SPLICHAL
CDK - CENTER ZA RAZISKOVANJE DRUŽBENEGA KOMUNICIRANJA
CMI - CENTER ZA METODOLOGIJO IN INFORNATIKO
ANUŠKA FERL1GOJ
CJMMK - CENTER ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA IN MNOŽIČNIH KOMUNIKACIJ
NIKO TOŠ
CMO - CENTER ZA PROUČEVANJE MEDNARODNIH ODNOSOV
MARJAN SVETLIČIČ
SKUPINA ZA SOCIALNO PSIHOLOGIJO
MIRJANA ULE
CPRC - CENTER ZA PROUČEVANJE RELIGIJE IN CERKVE
ZDENKO ROTER
CPZ - CENTER ZA PROUČEVANJE ZNANOSTI
TINE HRIBAR
CPS - CENTER ZA PROSTORSKO SOCIOLOGIJO
ZDRAVKO MLINAR
PRAVNA FAKULTETA V LJUBLJANI
KATEDRA ZA PRAVNOPOLITIČNE IN SOCIOLOŠKE ZNANOSTI
PETER JAMBREK
KATEDRA ZA USTAVNOPRAVNE ZNANOSTI
FRANC GRAD
KATEDRA ZA PRAVNOEKONOMSKE ZNANOSTI
FRANC ŽIBERT
KATEDRA ZA UPRAVNOPRAVNE ZNANOSTI
LOVROŠTURM
KATEDRA ZA DELOVNO IN SOCIALNO PRAVNE ZNANOSTI
ALEKSANDER RADOVAN
KATEDRA ZA CIVILNOPRAVNE ZNANOSTI
KAREL ZUPANČIČ
KATEDRA ZA KAZENSKOPRAVNE ZNANOSTI
ALENKA ŠELIH
KATEDRA ZA MEDNARODNOPRAVNE ZNANOSTI
BORUT BOHTE
KATEDRA ZA PRAVNOZGODOVINSKE ZNANOSTI
JANEZ KRANJC
UNIVERZA V LJUBLJANI, EKONOMSKA FAKULTETA
RAZISKOVALNI CENTER EKONOMSKE FAKULTETE (RCEF)
TEA PETRIN
EKONOMSKO POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR
INŠTITUT ZA TEHNOLOGIJO
BORIS PREGRAD
INŠ. ZA MARKETING
BOGOMIR DEŽELAK
INŠ. ZA OPERACIJSKE RAZISKAVE
IVAN MEŠKO
INŠ.ZA EKONOMSKO DIAGNOSTIKO IN PROGNOZO
EGON ŽIŽMOND
INŠ.ZA ORGANIZACIJO IN INFORMATIKO
DUŠAN LESJAK
INŠ.ZA RAČUNOVODSTVO, REVIZIJO IN PODJETNIŠKO SVETOVANJE
MAJDA KOKOTEC NOVAK
INŠ.ZA FINANCE IN BANČNIŠTVO
DRAGO FILIPIČ
INŠ.ZA GOSPODARSKO PRAVO
BORUT BRAT1NA
PROJECT MANAGEMENT INSTITUT
ANTON HAUC
INŠ.ZA TRANSPORT IN LOGISTIKO
DANILO POŽAR
INŠ ZA EKONOMSKE ODNOSE S TUJINO
VLADIMIR KENDA
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11+
7+

0+
4+
1+
4+
0+
0+
0+
0+

1
17
12
9
7
2
11
7

10+
6+
3+
3+
4+
6+

0+
2+
0+
3+
1+
0+

0= 10
1« 9
0" 3
0- 6
0« 5
0» 6

8+ 0+
3+ 0 +
4+ 0+
1+ 0+
5+ 0+
11+ 0+
8+ 0 +
3+ 0 +
3+0+ 1 =

8
3
4
1
2
11
8
3
4

66+ 2+ 1«= 69
3+ 1+0 =
6+ 2+ 0=
10+ 0+ 0 =
13+ 2+ 1 =
11+2+0 =
6+ 2 +
4+ 0 +
3+ 1 +
2+ 0 +
3+ 1 +
7+ 3 +

4
8
10
16
13
8
4
4
2
4
10
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Vodja

Število raziskovalcev
(redno+pogodbeno + dopolnilno = skupaj)

UNIVERZA V MARIBORU, FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE KRANJ
POLDE PODLOGAR
4+ 0 + 0=
Računalniški center
ZDRAVKO KALTNEKAR
37+ 0 + J =
Raziskovalni center
univerza v uubuani, fakulteta za šport
47+ 5+ 0=
BOJAN JOŠT
INŠTITUT ZA K1NEZIOLOGIJO
univerza v uubuani, pedagoška fakulteta v uubuani
VINKO SKALAR
68+ 1+ 2 =
pedagoška fakulteta v uubuani
UNIVERZA V MARIBORU, PEDAGOŠKA FAKULTETA MARIBOR
11+1+0=
MARTIN KRAMAR
ODDELEK ZA PEDAGOGIKO, DIDAKTIKO IN PSIHOLOGIJO
5+0+ 0=
BOJAN BORSTNER
ODDELEK ZA DRUŽBOSLOVJE
8+ 0+ 0=
BOŽIDAR KERT
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO
7+1+0=
JANEZ MAROLT
ODDELEK ZA ZGODOVINO
JANKO ČAR
16+ 1+0=
ODDELEK ZA SLOVANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI
KARMEN TERŽAN KOPECKY 8+0+0=
ODDELEK ZA GERMANISTIKO
6+ 4 + 0=
ANDREJ SNEDEC
ODDELEK ZA ANGLISTIKO IN AMERIKANST1KO
2+ 0 + 0=
JOŽEF VARGA
ODDELEK ZA MADŽARSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST
9+ 0 + 0 =
SANDI KLAVŽAR
ODDELEK ZA MATEMATIKO
9+ 0 + 1 =
MILAN BRUMEN
ODDELEK ZA FIZIKO
9+ 0 + 0 =
MARJANCA MARKIČ
ODDELEK ZA BIOLOGIJO
ODDELEK ZA KEMUO
BOJAN BRAČIČ
3+ 0 + 0 =
ODDELEK ZA TEHNIČNO VZGOJO
AMAND PAPOTNIK
3+ 0+ 0«=
ODDELEK ZA GLASBENO PEDAGOGIKO
JOŽE FURST
6+ 0+ 0=
ODDELEK ZA TELESNO KULTURO
UUBO NOVAK
5+ 1 + 0=
ODDELEK ZA LIKOVNO PEDAGOGIKO
ANKA KRAŠNA KOCUAN
3+ 0+ 0 =
Univerza v uubuani višja upravna šola
CENTER ZA RAZISKOVALNO, SVETOVALNO DEJAVNOST
MIRKO VINTAR
7+ 1 + 0=
Univerza v uubuani, visoka šola za socialno delo
Raziskovalni center visoke šole za socialno delo
BLAŽ MESEC
13+ 0+ 0=
V
ISOKA POMORSKA IN PROMETNA ŠOLA PIRAN
VISOKA POMORSKA IN PROMETNA ŠOLA PIRAN
ZDRAVKO KLASEK
11+0+1=
Zgodovinski arhiv uubuana - p o.
CENTER ZA RAZISKOVALNO DELO
JANEZ KOPAČ
19+ 0+ 0=
prirodoslovni muzej Slovenije
kustodiati za zoologijo
MATIJA GOGALA
7+ 2+ 0=
Znanstveno raziskovalni center slovenske akademije znanosti in umetnosti
PALEONTOLOŠKI INŠTITUT IVANA RAKOVCA
KATICA DROBNE
5+ 0 +
INŠTITUT ZA SLOVENSKI JEZIK FRANA RAMOVŠA
VARIA CVETKO OREŠNIK 31+ 0+
FILOZOFSKI INŠTITUT
RADO R1HA
11+ 0 +
INŠTITUT ZA ARHEOLOGIJO
JANEZ DULAR
10+ 0 +
ZGODOVINSKI INŠTITUT MILKA KOSA
STANE GRANDA
9+ 0+
UMETNOSTNOZGODOVINSKI INŠTITUT FRANCETA STELETA
DAMJAN PRELOVŠEK
4+ 0+
muzikološki inštitut
IVAN KLEMEN Čl Č
5+ 0+
INŠTITUT ZA SLOVENSKO LITERATURO IN LITERARNE VEDE
DARKO DOLINAR
12+ 0 +
INŠTITUT ZA SLOVENSKO NARODOPISJE
JULIJAN STRAJNAR
14+ 0 +
GEOGRAFSKI INŠTITUT ANTONA MELIKA
MILAN NATEK
8+ 0 +
INŠTITUT ZA SLOVENSKO IZSEUENSTVO
JANJA ŽITNIK
5+ 0 +
INŠTITUT ZA RAZISKOVANJE KRASA
ANDREJ KRANJ C
8+ 0 +
BIOLOŠKI INŠTITUT JOVANA HADŽIJA
ANDREJ SELIŠKAR
19+ 0 +
Univerza v uubuani akademija za gledališče,radio,film in televizijo
CENTER ZA TEATROLOGIJO IN FILMOLOGIJO
MARKO MARIN
7+ 0+ 1=
univerza v uubuani akademija za likovno umetnost
akademija za likovno umetnost, likovne vede
TOMAŽ BREJC
5+ 0+ 0 =
salonit anhovo - razvojno raziskovalni inštitut d.o.o
Razvojno raziskovalni inštitut
LENART BARBIČ
7+ 0+ 0 =
tovarna obutve peko tržič p o. raziskovalna enota
Raziskovalna enota
JURIJ KOROŠEC
7+ 0+ 0»
'sKRA - MERILNA ELEKTRONIKA HORJUL
Raziskovalna organizacija
ALEŠ VRHOVEC
10+ 0+ 0=
FN
T ODDELEK ZA KEMIJSKO IZOBRAŽEVANJE 1N INFORMATIKA
ODDELEK ZA KEMIJSKO IZOBRAŽEVANJE IN INFORMATIKO
MARGARETA VRTAČNIK
11+0 + 1=
fakulteta za elektrotehniko in računalništvo
laboratorij za delovanje in dinamiko ees in lab. za zaščito, avtom, in dau voden
FERDINAND GUBINA
2+ 6+ 0—
poročevalec
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38
52
71
12
5
8
8
17
8
10
2
9
10
9
3
3
6
6
3
8
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5
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9
4
5
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8
5
8
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8
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Število raziskovalcev
(redno+pogodbeno+dopolnilno = skupaj)

LAB.ZA INDUSTR. ELEKTR. IN AVTOM. MERILNE SIST. TER MEDIC. ELEKTRONIKO
PETER ŠUHEL
LABORATORIJ ZA INFORMATIKO
MARJAN KRISPER
LAB. ZA TELEKOMUNIKACIJE
BENO PEHANI
CENTER ZA RAČUNALNIŠKE STRUKTURE IN SISTEME
JERNEJ VIRANT
LAB. ZA MIKROPROCESORSKE SISTEME V AVTOMATIZACIJI
TOMAŽ SLIVNIK
LAB. ZA PROGRAMSKO OPREMO IN INFORMATIKO
BOŠTJAN VILFAN
LAB.ZA ELEKTRONSKE ELEMENTE (LEE)
. JOŽE FURLAN
LABORATORIJ ZA ROBOTIKO IN BIOMEDICINSKO TEHNIKO
ALOJZ KRALJ
LABORATORIJ ZA BIOKIBERNETIKO
LOJZE VODOVNIK
LAB.ZA RAZSVETLJAVO IN FOTOMETRIJO
EVGEN OGRINC
LAB.ZA ELEKTRONIKO 2 (SKUPINA ZA RAČUNALNIŠKE METODE V ELEKTRONIKI)
FRANC BRATKOVIČ
LAB.ZA UMETNO ZAZNAVANJE IN LAB.ZA SISTEME, AVTOMATIKO IN KIBERNETIKO
NIKOLA PAVEŠIČ
LAB.ZA RAČUNALNIŠKO GRAFIKO IN NUMERIČNE METODE
SAŠA DIVJAK
LAB.ZA ELEKTRIČNA OMREŽJA
PETER ŽUNKO
LAB. ZA PROCESNO MERILNO TEHNIKO IN MAGNETIKO
ANTON JEGLIČ
LABORATORIJ ZA MIKROELEKTRONIKO IN MIKROVALOVE
LOJZE TRONTEU
LAB. ZA ELEKTROENERGETSKE NAPRAVE
BOGOLJUB OREL
LABORATORIJ ZA SIMULACIJO IN AVTOMATSKO VODENJE (LSAV)
RIHARD KARBA
LABORATORIJ ZA AVTOMATIZACUO INDUSTRIJSKIH PROCESOV
DRAGO MATKO
LAB.ZA ELEKTROMETRUO IN KONTROLO KAKOVOSTI
JANKO DRNOVŠEK
LABORATORIJ ZA ELEKTROMOTORSKE POGONE
STANISLAV FERKOLJ
LAB.ZA ANALOGNO MERILNO TEHNIKO IN DIGITALNE MERILNE SISTEME
ANTON POZNE
LAB.ZA NAČRTOVANJE INTEGRIRANIH VEZU
BALDOMIR ZAJC
LAB.ZA RADIOKOMUNIKACIJO
JOŽE MLAKAR
LAB.ZA REGULACUSKO TEHNIKO IN MOČNOSTNO ELEKTRONIKO
RAFAEL CAJHEN
ELEKTRIČNE NAPRAVE IN MOČNOSTNA ELEKTRONIKA
KONRAD LENASI
LAB. ZA OSNOVE ELEKTROTEHNIKE
VOJKO VALENČIČ
ZDRUŽENI LABORATORIJ ZA KOMUNIKACIJSKE SISTEME IN STORITVE
SAVO LEONARDIS
LABORATORIJ ZA ELEKTRONIKO
IGOR MEDIČ
LABORATORIJ ZA UMETNO INTELIGENCO
IVAN BRATKO
LABORATORIJ ZA RAČUNALNIŠKI VID
FRANC SOLINA
MIKRORAČUNALNIKI LABORATORU
DUŠAN KODEK
LABORATORIJ ZA OPTIČNE KOMUNIKACIJE
JOŠKO BUDIN
SKUPINA ZA RAZVOJ DETEKTORJEV V FIZIKI DELCEV
ALEŠ STANOVNIK
UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
LABORATORIJ ZA DINAMIKO FLUIDOV IN TERMODINAMIKO
IZTOK ŽUN
LABORATORU ZA NELINEARNO MEHANIKO
FRANC KOSEL
LABORATORIJ ZA VARJENJE IN ELEKTROEROZIJO
VILJEM KRALJ
LABORATORIJ ZA TEHNIKO
IGOR GRABEČ
LABORATORIJ ZA LASERSKO TEHNIKO
JANEZ MOŽINA
LABORATORIJ ZA NUMERIČNO MODELIRANJE IN SIMULACIJO V MEHANIKI BORIS ŠTOK
LABORATORIJ ZA DINAMIKO STROJEV IN KONSTRUKCIJ
ANTON KUHEU
LABORATORIJ ZA OGREVALNO, SOLARNO IN SANITARNO TEHNIKO
PETER NOVAK
LABORATORIJ ZA HLADILNO TEHNIKO
ALOJZ POREDOŠ
RAZISKOVALNA SKUPINA ZA PREOBLIKOVANJE
KARL KUZMAN
LABORATORIJ ZA ALTERNATIVNE TEHNOLOGIJE
MIHA JUNKAR
RAZISKOVALNA SKUPINA ZA STREGO IN MONTAŽO
DRAGICA NOE
RAZISKOVALNA SKUPINA ZA ODREZAVANJE
JANEZ KOPAČ
LABORATORIJ ZA STROJNE ELEMENTE IN MEHANIZME (LASEM)
IGOR JANEŽIČ
LABORA. ENOTA ZA EKSPERIMENTALNE METODE VREDNOTENJA KONSTRUKCIJ - EMEK
MATIJA FAJD1GA
TRIBOLOGIJA IN FLUIDNA TEHNIKA
JOŽE VIŽINTIN
LABORATORIJSKA ENOTA ZA ANALITIČNO VREDNOTENJE
JANEZ KRAMAR
LABORATORIJSKA ENOTA ZA MODELIRANJE ELEMENTOV IN KONSTRUKCIJ (LEMEK)
IVAN PREBIL
LECAD, LABORATORIJ ZA RAČUNALNIŠKO PODPRTO KONSTRUIRANJE
JOŽE DUHOVNIK
LAKOS - LABORATORIJ ZA KIBERNETIKO, OBDELOVALNE SISTEME IN RAČ.TEHNOL.
JANEZ PEKLENIK
LABORATORIJ ZA DIGITALNE SISTEME IN LABOR. ZA ELEKTROTEHNIKO ALOJZ HUSSU
ELEKTROTEHNIKA V INTERDISCPLINARNIH VEDAH
DRAGUTIN KELŠIN
66

6+ 0+ 0= 6
3+0+0= 3
3+0+0= 3
10+0+0=10
2+0+0= 2
3+0+0= 3
12+1+0= 13
8+1+0= 9
8+0+0= 8
1+0+0= 1
3+0+0=

3

11+6+1=
5+0+0=
8+ 0+ 0=
8+1+0=
24+0+0=
2+0+0=
6+ 0+ 1 =
5+4+0=
2+1+0=
5+0+0=
5+0+0=
5+ 0+ 0=
3+0+0=
8+0+0=
4+1+0=
4+ 0+ 0=
7+ 0+ 0=
4+ 0+ 0=
6+1+0=
5+ 0+ 0=
4+0+0=
5+1+0=
2+ 0+ 0=

18
5
8
9
24
2
7
9
3
5
5
5
3
8
5
4
7
4
7
5
4
6
2

10+3+1= 14
8+1+0= 9
5+0+0= 5
7+0+1= 8
4+0+0= 4
9+0+0= 9
6+0+0= 6
11+0+0= 11
8+1+0= 9
6+ 0+ 0= 6
4+0+0= 4
2+ 0+ 0= 2
4+1+0= 5
3+1+0= 4
8+4+0= 12
6+2+0= 8
2+2+0= 4
5+ 0+ 0=
7+ 0+ 0=

5
7

24+ 3+ 0= 27
1+0+0= 1
1+0+0= 1
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SKUPINA ZA STUDU DINAMIČNIH POJAVOV V HIDROENERGETSKEM SISTEMU FRANC SCHWEIGER 1+0+0= 1
laboratorij za toplotne batne stroje
radislav pavletič
4+0+0= 4
laboratorij za TERMOENERGETIKO
matija tuma
7+1+0= 8
Raziskovalna skupina za tehnično akustiko v okviru lab.za del.stroje
MIRKO ČUDINA
2+ 0+ 0= 2
laboratorij za eksperimentalno mehaniko
igoremri
5+0+0= 5
ODDELEK ZA PRENOSNO IN ENERGETSKO AVTOMATIKO
ZORAN KARIŽ
2+ 0+0= 2
LABORATORIJ ZA PREIZKUŠANJE MATERIALOV IN TOPLOTNO OBDELAVO
JANEZ GRUM
7+1+0= 8
fakulteta za naravoslovje in tehnologuo univerze v u., oddelek za farmacijo
katedra za farmacevtsko tehnologijo
kozjek franc
15+ o+ o= is
katedra za farmacevtsko kemijo
•
aleškrbavčič
11+1+0= 12
UNIVERZA v LJUBLJANI,FNT ODSEK ZA MATEMATIKO IN MEHANIKO
ODSEK ZA MATEMATIKO
PETER LEGIŠA
25 + 1 + 0 = 26
ODSEK ZA MEHANIKO Z LABORATORIJEM ZA PREISKAVO MATERIALA,LABORATORIJEM ZA GEOTEHNIKO
„
MLADEN HOUŠKA
3+ 0+ 0= 3
UNIVERZA V LJUBLJANI , FNT ODDELEK ZA FIZIKO
ATROGEOVEDE IN METEORpLOGUA
ANDREJ ČADEŽ
12+0+0=12
laboratorij za nove eksperimentalne tehnike in senzorje
janež stepišnik
9+ 0+ 0= 9
skupina za tekoče kristale in kinetične pojave
SLOBODAN ŽUMER
4+ 0+ 1 = 5
LABORATORIJ ZA KVANTNO OPTIKO
MARTIN ČOPIČ
5+0+0= 5
laboratorij za eksperimentalno rentgensko fiziko
alojz kodre
2+0+0= 2
SKUPINA ZA TEORIJSKO FIZIKO
IVAN KUŠČER
10+ 0+ 0= 10
LABORATORU ZA FIZIKO SREDNJIH IN NIZKIH ENERGIJ
ANDREJ LIKAR
2+ 1 + 1 = 4
EKSPERIMENTALNA
FIZIKA
OSNOVNIH
DELCEV
MARKO
MIKUŽ
3+2+1=
6
f
AGG - OE ŠOLA ZA ARHITEKTURO
INŠTITUT ZA ARHITEKTURO
PETER FISTER
40+2+0= 42
f
AGG ODDELEK ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO
katedra za metalne konstrukcue in gradiva
franci kržič
6+1+0= 7
HIDROTEHNIČNA SMER (LAB.ZA MEHANIKO TEKOČIN,INŠ.ZA ZDRAVST.HIDROTEHN.)
RUDOLF RAJAR
11 + 10+0= 21
Katedra za mehaniko tal z laboratorijem
silvan vidmar
7+ 0+ 0= 7
Katedra za masivne in lesene konstrukcije
raj ko rogač
7+ 0+ 0= 7
Katedra za stavbe in konstrukcuske elemente
aleš krainer
9+0+0= 9
inš.za konstrukcue, potresno INŽENIRSTVO in RAČUNALNIŠTVO-IKPIR FAGG
JANEZ REFLAK
23+3+0= 26
INŠTITUT ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO
ALBIN RAKAR
4+0+0= 4
PROMETNOTEHNIŠKI INŠTITUT
TOMAŽ KASTELIC
11+1+1=13
katedra za geodezijo
florijan vodopivec
10+2+1= 13
KATEDRA ZA OPERATIVNO GRADBENIŠTVO
EDO RODOŠEK
4+0+0= 4
katedra za prostorsko planiranje.študij prostorskega in urban planiran
ANDREJ POGAČNIK
5+'5+ 0= 10
katedra za fotogrametrijo in kartografijo
branko rojc
2+ 0+ 0= 2
katedra za osnovne predmete
hinkošolinc
4+0+0= 4
katedra za višjo geodezijo
bogdan kilar
4+0+0= 4
katedra za mehaniko 1
dragoš jurišič
3+0+0= 3
katedra za mehaniko 2
miran saje
4+ 0+ 0= 4
FNT ODDELEK ZA TEKSTILNO TEHNOLOGIJO
laboratorij za vlakna in preiskave
sonja malej kveder
11+0+0= 11
STUDIO ZA OBLIKOVANJE TEKSTILU IN OBLAČIL
METKA VRHUNC
8+ 0+ 0= 8
LABORATORU ZA MEHANSKO TEKSTILNO TEHNOLOGIJO
JANEZ CERKVENIK
7+0+0= 7
laboratorij za kemijsko tekstilno tehnologijo
jože špan
7+ 0+ 0= 7
univerza v Mariboru, tehniška fakulteta mb, oddelek za kemijsko tehnologijo
laboratorij za organsko ter polimerno kemijo in tehnologijo Črtomir stropnik
6+ 0+ 0= 6
laboratorij za procesno sistemsko tehniko
peter glavič
14+ 0+ 0= 14
laboratorij za analizno kemijo in industrijsko analizo
danilo dobčnik
3+ 0+ 0= 3
laboratorij za fizikalno kemijo in kemijsko termodinamiko
valter doleček
5+0+0= 5
Laboratorij za ozonsko tehnologijo vod
vojko ozim
2+1+0= 3
Laboratorij za termoenergetiko
jurij krope
1+0+0= 1
Laboratorij za separacijske procese
žeuko knez
5+1+0= 6
Laboratorij za anorgansko kemijo
bogdan volavšek
2+ 0+ 0= 2
skupina za eksperimentalno fiziko delcev
gvido pregl
2+ 0+ 0= 2
univerza v Mariboru tehniška fakulteta oddelek za strojništvo '
LABORATORU ZA FLEKSIBILNE OBDELOVALNE SISTEME
FRANC TRŽAN
2+1+0= 3
poročevalec
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LABORATORU ZA TEHNOLOŠKE MERITVE
ADOLF ŠOŠTAR
9+0+0= 9
LABORATORU ZA AVTOMATIZACUO IN OPTIMIRANJE PROIZVODNJE IZ IPS JOŽE BALIČ
6+ 0+ 0= 6
LAB ZA NAČRTOVANJE PROIZVODNIH SISTEMOV IN IPS
ANDREJ POLAJNAR
4+ 2+ 0= 6
LAB.ZA ODREZOVANJE IZ IPS
FRANCI ČUŠ
1+0+0= 1
LAB.ZA KRMILJENJE IN REGULACIJO IZ IPS
EDVARD KI KER
3+0+0= 3
LAB ZA STROJNE ELEMENTE IN KONSTRUIRANJE IZ IKGS
JANKO LEHGAT
3+0+0= 3
LAB.ZA TEHNIŠKI SOFTWARE IZ IKGS
ANTON JEZERNIK
10+ 2+ 0= 12
LAB.ZA RAČUNALNIŠKO KONSTRUIRANJE IZ IKGS
JOŽE FLAŠKER
6+1+0= 7
LAB ZA TRANSPORTNE NAPRAVE IZ IKGS
IZTOK POTRČ
3+1+0= 4
LAB ZA PREOBLIKOVANJE IZ ITM
PETER LEŠ
2+ 0+ 0= 2
LABORATORIJ ZA MATERIALE IZ ITM
ALOJZ KRIŽMAN
5+0+0= 5
VARILNI LABORATORU IZ ITM
INOSLAV RAK
3+0+0= 3
LAB.ZA ENERGETSKE STROJE, MOTORNA VOZILA IN TEHNIŠKE MERITVE IZ IEPS
ANTON ČERNEJ
6+ 0+ 0= 6
LAB.ZA TURBINSKE STROJE IN MEHANIKO FLUIDOV IZ IEPS
MILOVAN POPOVIČ
4+ 0+ 0= 4
LAB.ZA TERMODINAM1KO IZ IEPT
MILAN MARČIČ
3+0+0= 3
LAB.ZA TOPLOTNO TEHNIKO IZ IEPS
JURIJ KROPE
5+ 0+ 1 = 6
LAB.ZA PRENOSNE POJAVE V TEKOČINAH IN TRDNINAH IZ IEPS
LEOPOLD ŠKERGET
6+ 0+ 0= 6
LABORATORU ZA ELASTO - PLASTO MEHANIKO IZ IM
ANDRO ALUJEVIČ
3+0+0= 3
LAB.ZA OPTIMIRANJE MEHANSKIH SISTEMOV IZ IM
MAKS OBLAK
5+1+0= 6
LABORATORIJ ZA FIZIKO IZ IM
UUBOMIR ČREPINŠEK
2+ 0+ 0= 2
LABORATORU ZA MATEMATIKO IN 1M
BORIS SLUBAN
3+ 0+ 0=' 3
LAB ZA EKOLOGIJO, ERGONOMIJO IN FIZIOLOGIJO TEKST.IN OBLAČ.IZ ITKP VEKOSLAV VERHOVNIK 2+ 0+ 0= 2
LAB.ZA MEHANSKO TEKSTILNO TEHNOLOGUOIZITKP
ALBERT KRAMER
2+0+0= 2
LAB ZA KONSTRUKCIJO TEKSTILU IZ ITKP
MILENA ŽIBERNA ŠUJICA
4+0+0= 4
LAB ZA KONSTRUKCIJO OBLAČIL IZ ITKP
FRANCKA ČUK
2+0+0= 2
LAB ZA OBLAČILNO INŽEN1RSTVO IZ ITKP
JELKA GERŠAK
4+ 0+0= 4
LAB ZA ORG TEKSTILNIH PROCESOV IN RAČUNALNIŠTVO IZ ITKP
ZORAN STJEPANOVIČ
1+0+0= 1
LAB ZA TEKSTILNE SUROVINE IN PREISKAVE IZ ITK
BRANKA KRAŠEVIČ
5+2+0= 7
SLOVENSKI RAZISKOVALNI CENTER ZA BARVO IN LAB ZA BARVNO MATRIKO IZ ITK
STANISLAVA JELER
3+1+0= 4
LAB ZA BARVANJE TEKSTILU IZ ITK
VERA GOLOB
2+ 0+ 0= 2
LABORATORU ZA APRET1RANJE TEKSTILU IZ ITK
KARIN STANA
1+1+0= 2
LAB ZA TISKANJE TEKSTILU IZ ITK
SONJA ŠOŠTAR
2+0+0= 2
LAB ZA ORGANSKO KEMIJO IN BARVILA IZ ITK
ALENKA MAJCEN LE MARECHAL
5+ 0+ 0= 5
INFORMACIJSKI CENTER ZA TEKSTILSTVO IZ ITK
DUNJA LEGAT
1+0+0= 1
KATEDRA ZA SPLOŠNE PREDMETE
JANEZ GUJT
3+0+0= 3
UNIVERZA V MARIBORU, TEHNIŠKA FAKULTETA,ODDELEK ZA ELEKTROTEHNIKO,RAČUNAL.IN INF
LABORATORU ZA RAČUNALNIŠKE ARHITEKTURE IN JEZIKE
VILJEM ŽUMER
6+1+0= 7
INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO
BOGOMIR HORVAT
14+1+2=17
INŠTITUT ZA AVTOMATIKO
DALI ĐONLAGIĆ
20+ 0+ 0= 20
LABORATORU ZA ROBOTIKO
KAREL JEZERNIK
24+0+0=24
LAB.ZA RAČUNALNIŠKO NAČRTOVANJE ELEKTROMAGNETNIH NAPRAV IN ZA MATERIAL
BOŽIDAR HRIBERNIK
7+ 0+ 0= 7
LABORATORU ZA ELEKTRIČNE STROJE
IVAN ZAGRAD1ŠNIK
2+0+0= 2
LABORATORU ZA AVTOMATIZACUO V ENERGETIKI
DRAGO DOLINAR
7+ 6+ 0= 7
LABORATORU ZA RAČUNALNIŠKO GRAFIKO IN UMETNO INTELIGENCO NIKOLA GUID
6+ 0+ 0= 6
LABORATORU ZA INFORMATIKO
IVAN ROZMAN
13+ 0+ 0= 13
LABORATORU ZA SISTEMSKO PROGRAMSKO OPREMO
DAMJAN ZAZULA
4+0+0= 4
LABORATORU ZA ELEKTROENERGETIKO
IVAN NOVAK
8+0+0= 8
INŠTITUT ZA MATEMATIKO IN FIZIKO
FRANCE BREŠAR
7+0+0= 7
UNIVERZA V MARIBORU, TEHNIŠKA FAKULTETA MARIBOR GRADBENIŠTVO
LABORATORU ZA TEORETIČNO IN EKSPERIMENTALNO ANALIZO KONSTRUKCU IN OP
ANDREJ UMEK
5+ 0+ 0= 5
SKUPINA ZA RAZISKAVE SNOVI Z NEVTRONI
BRUNO CVIKL
1+0+0= 1
LABORATORU ZA PREISKAVO MATERIALOV IN KONSTRUKCU
IVAN JECELJ
4+ 0+ 0= 4
CENTER ZA ORGANIZACUO, TEHNOLOGUO IN EKONOMIKA GRAJENJA
MIRKO PŠUNDER
10+ 0+ 0= 10
LABORATORU ZA MEHANIKO TAL
LUDVIK TRAUNER
5+ 0+ 0= 5
CENTER ZA CESTE IN CESTNI PROMET
MARTIN LIPIČNIK
6+ 0+ 0= 6
LABORATORU ZA ANALIZO KONSTRUKTU
BRANKO BEDENIK
4+ 0+ 0= 4
ISKRA - PODJETJE ZA PROIZVODNJO MAGNETNIH MATERIALOV
SEKTOR ZA RAZVOJ IN TEHNOLOGUO
ZVONKO LENGAR
7+ 0+ 0= 7
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Niziv razlikovalne »kupine - organizacijske enote

Vodja

Število raziskovalcev
(redno+pogodbeno+dopolnilno - skupaj)

GORENJE INOVA.PODJETJE ZA OPRAVLJANJE RAZV.RAZ1SK.1N DRUGIH INT. STORITEV D.O.O.
RO ZA VARSTVO OKOLJA
1+ 0+
VIKTOR VAUPOT
RO INDUSTRIJSKO OBLIKOVANJE
MAGDA KLANČNIK
3+ 0+
RO PREIZKUŠANJE IN CERTIFICIRANJE PROIZVODOV
ERVIN SERŠEN
1+ 0+
RO ELEKTRONSKIH SKLOPOV ZA IZDELKE
1+ 0+
KONRAD STEBLOVNIK
RAZVOJNA ENOTA RAZISKOVALNI INŠTITUT DOMEL
Razvojna enota - raziskovalni inštitut
MARJAN ZLATOLAS
8+ 0+
konstrukcua izdelkov
BOJAN BANDEU
5+ 0+
JOŽICA REJEC
3 + 0+
elektrorazvoj
oddelek za elektroniko
3+ 0+
LOJZE DEMŠAR
laboratoriji
TONE LUZNAR
1+ 0 +
UNIVERZA V LJUBLJANI AKADEMIJA ZA GLASBO
GLASBENA PEDAGOGIKA NA AKADEMIJI ZA GLASBO
PRIMOŽ KURET
3+ 0+ 0»
INŠTITUT ZA GEO INFORMACIJSKE SISTEME
INGIS
4+ 4+ 0»
PETER ŠIVIC
LEILA, AGENCUA ZA KADROVSKO SVETOVANJE, D.O.O.
1+ 0+ 0«
LEILA
IRENA MARINKO
TCL, LABORATORIJ ZA PRESKUŠANJE IN CERTIFICIRANJE, D.O.O.
Raziskovalna enota
FRANC SEME
2+ 0+ 0 =
ERICO VELENJE ZAVOD ZA EKOLOŠKE RAZISKAVE
ERICO VELENJE
BORIS STROPNIK
12+ 0+ 0=
'SKRA KIBERNETIKA PODJETJE MEHANIZMI LIPNICA, P.O.
Razvojni sektor
5+ 0+ 0 =
JANEZ VARL
■RMA INŠTITUT ZA RAZISKAVO MATERIALOV IN APLIKACIJE, D.O.O.
5+ 0+ 0=
Raziskovalna enota
ANDREJ ZAJC
V
1ŠJA ŠOLA ZA NOTRANJE ZADEVE
Raziskovalna enota višje šole za notranje zadeve
2+ 0+ 0=
PETER U MEK
■bl sistemi - gradnja investicijskih objektov, d.d.
Razvoj in raziskave
LUKŠIČ VINKO
9+ 0+ 0 =
Raziskovanje, projektiranje, svetovanje in izobraževanje iz tekst.stroke - euronitka d.o.o
INŠTITUT ZA TEKSTIL
DANILO JAKŠIĆ
1+4+ 1 =
INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE
SKUPINA ZA RAZISKOVANJE ZDRAVJA PREBIVALSTVA
MATEJA KOŽUH NOVAK
26 + 1+ 0 =
SKUPINA ZA NALEZLJIVE BOLEZNI
ALENKA KRA1GER
10+1+0 =
SKUPINA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
ANTON FAZARINC
18+ 2 + 0«
SKUPINA ZA ORGANIZACIJO, EKONOMIKO IN INFORMATIKO ZDRAVSTVA TONE KOŠIR
5+0+0=
SKUPINA ZA SOCIALNO VARSTVO
ERNA KRAŠEVEC
5+0+0=
ARAHNE D.O.O., PODJETJE ZA RAZVOJ, TRŽENJE IN PRODAJO PROGRAMSKE OPREME
CAPDAM - RAČUNALNIŠKO NAČRTOVANJE IN IZDELAVA VZORCEV
DUŠAN PETERC
2+0+0-

1

12

5

27
11
20
5
5

Opomba: Popisovanje raziskovalnih skupin - organizacijskih enot in ažuriranje podatkov o raziskovalcih Se poteka. Do 5. julija 1993 je
popisanih 694 raziskovalnih skupin - organizacijskih enot v 163 raziskovalnih organizacijah.
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Raziskovalci z doktoratom, magisterijem in diplomo razdeljeni
po znanstvenih vedah

Absolutno število raziskovalcev po vedah

Vede

Raziskovalci
z magist.

z diplomo

432
407
249
126
290
202

314
558
226
115
203
102

441
1278
413
218
200
185

1187
2243
888
459
693
489

1706

1518

2735

5959

Raziskovalci
z doktoratom
z magist.

z diplomo

z doktoratom

Naravoslovno-mat.
Tehnične
Medicinske
Biotehnične
Družbene
Humanistične
Skupaj

Delež raziskovalcev po vedah

Vede

Naravoslovno-mat.
Tehnične
Medicinske
Biotehnične
Družbene
Humanistične

36.39
18.14
28.04
27.45
41.84
41.30

26.45
24.87
25.45
25.05
29.29
20.85

37.15
56.97
46.50
47.49
28.86
37.83

Vir: Ažurirani del registra raziskovalcev pri MZT
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Raziskovalci z doktoratom, magisterijem in diplomo razdeljeni
po znanstvenih vedah - grafični prikaz

Absolutno število raziskovalcev po vedah
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Medicinske
Družbene
Tehnične
Biotehnične
Humanistične
Vede
Iz mag i ster i j em CHz diplomo
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Realno gibanje proračunskih sredstev
za raziskovalno dejavnost
DELITEV SREDSTEV PO DEJAVNOSTIH
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Sredstva glavnih programov Ministrstva za znanost in tehnologijo
skupno po znanstvenih vedah za leto 1992
Sredstva
skupaj (SIT)

Vede
Naravoslovno-matematične
Tehnične vede
Medicinske
Biotehnične
Družbene
Humanistične

1,039,984,377
2,884,518,576
508,412,272
573,340,285
461,638,941
403,745,788

Skupaj

5,871,640,238

m

Delež
17.71
49.13
8.66
9.76
7.86
6.88

%
%
%
%
%
%

100.00 %

Opomba: Skupni znesek programov predstavlja okoli 70 % proračuna MZT za leto 1992.

Razporeditev sredstev glavnih programov MZT po znanstvenih vedah

dejavnosti po vedah

Sredstva 92

Znanstveno raziskovalni program:
Naravoslovno-matematične
666,046,711
Tehnične
1,093,565,637
Medicinske
262,99 i,664
Biotehnične
272,568,442
družbene
255,205,084
Humanistične
291,946,369
Mladi raziskovalci:
Naravoslovno-matematične
Tehnične
Medicinske
Biotehnične
družbene
Humanistične

371,463,277
878,352,934
191,188,721
221,465,391
132,286,807
111,799,419

Industrijsko razvojni projekti:
Naravoslovno-matematične
2,474,389
Tehnične
764,412,634
Medicinske
22,889,644
Biotehnične
16,068,915
družbene
5,941,482
Humanistične
0
poročevalec

Delež

Skupna sredstva
za dejavnost
2,842,323,907

100.00
23.43
38.47
9.25
9.59
8.98
10.27

1,906,556,549

100.00
19.48
46.07
10.03
11.62
6.94
5.86

811,787,064

100.00
0.30
94.16
2.82
1.98
0.73
0.00

11.34
18.62
4.48
4.64
4.35
4.97

6.33
14.96
3.26
3.77
2.25
1.90

0.04
13.02
0.39
0.27
0.10
0.00

Delež
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Predkonkurenčne raziskave:
Naravoslovno-matematične
0
Tehnične
148,187,371
Medicinske
31,342,243
Biotehnične
63,237,537
Družbene
68,205,567
Humanistične
0

310,972,718
0.00
2.52
0.53
1.08
1.16

100.00
0.00
47.65
10.08
20.34
21.93
0.0

Pregled raziskovalnih poU, nacionalnih koordinatorjev in i\jihovih namestnikov

01 Zgodovinopisje:

Peter Vodopivec

Franc Rozman

02 Humanistika:

Mitja Guštin

Nace Šumi

02-01 Arheologija:

Janez Dular

02-02 Antropologija:

Stane Južnič

02-03 Etnologija:

Slavko Kremenšek

02-04 Jezikoslovje:

Janez Orešnik

02-05 Kulturologija:

Drago B. Rotar

02-06 Literarne vede:

Aleksander Skaza

02-07 Muzikologija:

Danilo Pokom

02-08 Umetnostna zgodovina:

Milček Komelj

03 Filozofija:

Frane Jerman

Rado Riha

04 Vzgoja in izobraževanje:

Miran Čuk

Zdenko Medveš

05 Ekonomija:

Janez Prašnikar

Egon Žižmond

06 Sociologija in psihologija:

Janek Musek

Vojko Antončič

07 Upravne in organizacijske vede:

Bogdan Kavčič

Jože Gričar

08 Pravo:

Alenka Šelih

Mirko llešič

09 Politične vede:

Marjan Svetličič

Slavko Splichal

10 Narodno vprašanje:

Dušan Nečak

Miran Komac

11 Prostor:

Peter Habič

Vladimir Braco Mušič

12 Gradbeništvo:

Janez Duhovnik

Peter Fajfar

13 Medicina:

Lidija Andolšek

Jože Trontelj
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13-01 Mikrobiologija in imunologija:

Miha Likar

13-02 Stomatologija:

Vito Vrbič

13-03 Nevrobiologija:

Dušan Sket

13-04 Onkologija:

Zvonimir Rudolf

.

13-05 Reprodukcija človeka:

Marjan Pajntar

13-06 Srce in ožilje:

Matija Horvat

13-07 Metabolne in hormonske motnje:

Andreja Kocijančič

13-08 Javno zdravstvo:

Marjan Premik

14 Matematika:

Josip Globevnik

Jože Vrabec

15 Fizika:

Boštjan Žekš

Gabrijel Kernel

16 Biologija:

Matija Gogala

Tine Valentinčič

17 Kemija:

Ljubo Golič

Igor Kregar

' 8 Biokemija in molekularna biologija:

Franc Gubenšek

Katja Breskvar

15 Tehniška kemija:

Janez Leveč

Valter Doleček

20 Farmacija:

Franc Kozjek

Miha Japelj

21 Geologija in rudarstvo:

Miran Veselič

Uroš Bajželj

22 Energetika:

Ferdinand Gubina Peter Novak

23 Materiali:

Drago Kolar

Vasilij Prešeren

24 Mehanika:

Igor Emri

Miran Saje

25 Sistemi in kibernetika:

Stanko Strmčnik

Tadej Bajd

26 Računalništvo in informatika:

Ivan Bratko

Jernej Virant

27 Telekomunikacije:

Marko Jagodič

Jurij Tasič

m ,
28 Elektronske komponente in tehnologije:

Ročak Rudi

Alenka Rožaj Brvar

29 Proizvodne tehnologije in sistemi:

Tone Pratnekar

Karel Kuzman

30 Konstruiranje:

Jože Vižintin

Martin Prašnički

31 Električne naprave:

Božo Hribemik

Peter Jereb

32 Procesno strojništvo:

Iztok Žun

Radoslav Pavletič

33 Tekstilstvo in usnjarstvo:

Stanislava Jeler

Tone Gantar
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34 Gozdarstvo, lesarstvo in papirništvo:

Niko Torelli

Vlado Barbič

35 Živalska proizvodnja in predelava:

Jurij Pohar

Božidar Žlender

36 Rastlinska pridelava in predelava:

Julija Smole

Janez Hribar

37 Veterinarstvo:

Leon Šenk

Srdjan Bavdek

38 Biotehnologija:

Radovan Komel

Ivan Kreft

39 Meroslovje:

Anton Jeglič

Adolf Šoštar

40 Varstvo okolja:

Vida Hudnik

Miran Medved

41 Računsko-intenzivne metode in aplikacije:

Bojan Orel

Vladimir Alkalaj

42 Kriminologija in socialno delo:

Bojan Dekleva,

Gabi Čačinovič
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IZHODIŠČA IN USMERITVE NACIONALNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA
Ta izhodišča in usmeritve (IU) nacionalnega raziskovalnega
Programa (NRP) so izdelana na podlagi čl. 19, tč. 2 Zakona
0 raziskovalni dejavnosti (U. I. RS 8/1991,8. avg. 1991 - ZRD),
Ph
®,ere™inSvet
za znanost
in tehnologijo
(SZT) »pripravi
zhodišča
usmeritve
nacionalnega
raziskovalnega
programa«, ter smiselno na podlagi tč. 5 istega člena istega
zakona, po katerem SZT »obravnava izhodišča in usmeritve
za metodologijo in postopke izvajanja nacionalnega raziskovalnega programa«.

in kulturnega zaostajanja velikega dela sveta ustvarijo največji del znanja predvsem razvite dežele, manj razvite pa ga
prevzemajo od njih. To je vsaj deloma tudi posledica velikosti
dežele. Majhne dežele ne morejo prispevati v svetovno
zakladnico toliko znanja, kolikor ga črpajo iz nje. Prav tako
majhne dežele s svojimi raziskavami ne morejo pokrivati vseh
področij znanosti v vsej njihovi razvejenosti.

V smislu 21. člena ZRD so IU priporočilo Vladi RS. Zaradi
tega, pa tudi zaradi splošne strateške usmeritve IU, le-ta ne
vsebujejo količinskih opedelitev, določenih v 22. členu, tč.
« in 3 ZRD. Pač pa iz istega razloga, svoje splošne strateške
usmeritve, vsebujejo tudi temeljna načela za nalogo, ki jo ZRD
v členu 19, tč. 1 navaja nepovezano z NRP, da namreč »oceniuje stanje v raziskovalni dejavnosti, njen položaj in razvoj
z vidika mednarodne primerljivosti, kakovosti in družbene
smotrnosti«, kakor tudi nalogo iz tč. 3 istega člena ZRD, da
"spremlja in ocenjuje izvajanje nacionalnega raziskovalnega
Programa«.
Ker so IU priporočilo Vladi RS, se ne omejujejo na kompe'enčno področje Ministrstva za znanost in tehnologijo, ampak
Obsegajo vsa področja, ki so relevantna za učinkovitost raziskovalnega dela in produkcije.
^DELITEV NACIONALNEGA RAZISKOVALNEGA

2. Znanosti, ki so vezane na tiste dele materialne (predvsem
gospodarska infrastruktura - promet, energetika, informatika, kmetijstvo i. p.) in nematerialne produkcije (negospodarska infrastruktura - šolstvo, zdravstvo, uprava i. p.) ter njihovo politično, prostorsko in ekološko razsežnost, ki so neizbežne za gospodarski in družbeni obstoj in napredek Slovenije. Tudi te znanosti je treba razvijati v vsakem primeru.

Nacionalni raziskovalni program je program raziskav, ki jih
Pospešuje Republika Slovenija, da bi povečala obseg In kakovost svoje materialne in nematerialne' produkcije ter se tako
9lednem ćaSU uspeSno

žele

Pri tem obstajata v okviru objektivnih možnosti in namena
NRP dve izjemi:
1. Nacionalne znanosti, ki se morajo kot prvina narodne
samobitnosti podobno umetnosti in kulturi razvijati ne glede
na velikost naroda. Predvsem gre za humanistične znanosti.

Država mora pospeševati znanost kar najbolj uravnoteženo
po njenih temeljnih področjih (naravoslovnih, tehniških,
humanističnih in družbenih). Ker ocenjujemo, da so v Sloveniji tradicionalno zaostajale mnoge veje naravoslovja (tudi
medicina) ter tehniške vede, v polpreteklem času pa družboslovne, zahteva uravnoteženost razvoja znanosti odpravo zaostajanja predvsem na navedenih področjih.
RAZVOJ ZNANJA, NJEGOVO PRENAŠANJE IN UPORABA

vključila med najbolj razvite de•
NRP je del splošne razvojne strategije Republike Slovenije.
Ne
le, ker takšne strategije še ni, ampak predvsem zaradi
Medsebojne odvisnosti raziskovanja in produkcije materialen in nematerialnih dobrin, je naloga pričujočega dokumenta, da celovito pokaže na vse dejavnike učinkovitosti te
Produkcije. Zato vsebuje tudi temeljne smernice za gospodarsko in splošno družbeno razvojno strategijo. To razširja nje9ov pogled na vse, ne le državno pospeševane raziskave.
NRP se nanaša tako na vsebino raziskav, kakor tudi na
flmotna
sredstva, potrebna za njihovo uspešno izvajanje, tako
ln
'rastrukturna kot tekoča, pa tudi na vzgojo raziskovalcev,
Potrebnih za uspešno raziskovanje.

Novo znanje, ki nastaja v temeljnih (fundamentalnih) znanostih, vključno s tehnološkimi, se širi v dveh smereh. V prvi se
novo znanje prenaša na druge subjekte, tako v medosebnem
kakor tudi medčasovnem (medgeneracijskem) smislu, v drugi
smeri pa v materialno in nematerialno produkcijo.

znanost v družbi nasploh in Sloveniji posebej

Prenašanje v drugi smeri poteka v obliki uporabe novega
znanja (prilagajanja konkretnim potrebam oz. možnostim) in
zanjo potrebnih raziskovanj (uporabne ali aplikativne raziskave). Namen je povečanje učinkovitosti (.razvoj ) materialne
in nematerialne produkcije. To se nanaša tako na produkte
kakor tudi na procese.

Znanost je značilnost sodobne, po poreklu evropske civilizacije. Išče odgovor na vzročno-posledično vprašanje Zakaj?,
s čemer bogati naše razumevanje narave, človeka in družbe,
"krati pa je izhodišče za odgovor na vprašanje Kako?, ki
omogoča obsežnejše zadovoljevanje materialnih, duhovnih in
družbenih potreb.
Zavoljo tega mora država kot organizirana družba kar se le da
pospeševati razvoj znanosti. Visoko kakovostna znanost ne
more obremenjevati družbenega materialnega in nematerialnega produkta, saj ga neposredno in posredno povečuje. Kot
taka je najučinkovitejša investicija.
Znanost presega nacionalne meje. Je nadnacionalna.
Ustvarja trajne, vsem dostopne dobrine. Zato ni treba vsaki
državi sami skrbeti za njen celostni razvoj, obsegajoč vse veje
materialne in nematerialne produkcije. Domača produkcja ni
"unkcija domače, ampak svetovne znanosti. Med njima ni
avtarkične linearne povezanosti. Kakor v gospodarstvu,
obstaja tudi v razvoju znanosti delitev dela, tako da se znanje
nenehno preliva iz ene dežele v drugo. Zaradi gospodarskega
1 Z nematerialno produkcijo razumemo produkcijo storitev šolstva,
zdravstva,
državne uprave i. p. V vsakdanji rabi govorimo kar o 'delovan
iu' ustreznih družbenih služb.
poročevalec

Prenašanje v prvi smeri poteka na medsebni ravni z izmenjavo
novega znanja med raziskovalci in učitelji (učenje učiteljev),
na medgeneracijski ravni pa z učnimi procesi od osnovnega
do najvišjega šolstva (učenje učencev). Brez teh procesov bi
človeštvo ne le nenehno drselo nazaj na že prehojene razvojne stopnje, ampak bi si spodkopavalo tudi prvi proces,
ustvarjanje novega znanja.

Pri tem ne smemo spregledati, da nastaja novo znanje tudi
v obeh procesih njegovega prenašanja, v prenašanju na
druge osebe In v uporabi v produkciji, In da tudi temeljna
znanost pogosto ustvarja znanje, neposredno uporabljivo
v produkciji, vedno pa znanje, prenosno na druge osebe. Do
tega ne prihaja le naključno. Tudi mnoge temeljne raziskave
težijo, celo vse pogosteje, k določenemu uporabnemu cilju
(tudi one so .ciljne').
Ker posebno zaradi majhnosti In realativne nerazvitosti Slovenija večine novega znanja, ki ga potrebuje, ne more ustvarjati
sama, je še posebej pomembna skrb za širjenje v tujini nastalega znanja. Ta ugotovitev pa nikakor ne pomeni, da bi bilo za
Slovenijo najprimerneje, da (tudi le začasno) zapostavi
temeljno raziskovanje v korist prenosa znanja. Znanje se
najuspešneje prenaša v okolju, ki tudi samo prispeva k nastajanju novega znanja. Ustvarjanje novega znanja je tako pogoj
za uspešno prenašaaje znanja. To utemeljuje izreden pomen
ustvarjanja novega znanja s pomočjo temeljnega in uporabnega raziskovanja na univerzah, ki sta najbolj odgovorni za
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prenos vrhovnega znanja, in s pomočjo uporabnega raziskovanja v materialni in nematerialni produkciji2.
'
Država mora zaradi tega zagotoviti ne le zadostna sredstva za
razvoj znanosti in tehnologije, ampak mora tudi poskrbeti, da
bodo uravnoteženo financirane tako temeljne kakor tudi uporabne raziskave. Pri tem je treba vedeti, da je prenos znanja
na druge subjekte (učenje učiteljev in učenje učencev) predpogoj za ostale cilje znanosti. V tem smislu predstavlja znanost prednostno naložbo države. To velja tudi za razdobja
izjemnih gospodarskih težav, na primer sedanjih, ki jih povzroča preobrazba gospodarstva.
MEDSEBOJNA POGOJENOST PRODUKCIJE IN DOMAČE
ZNANOSTI
Če naj slovenskost (materialne in nematerialne) produkcije ne
bo določena samo z državnim ozemljem Republike Slovenije,
mora biti predvsem lastništvo tistih produkcijskih faktorjev, ki
so odločilni za produktivnost, t. j. visokokvalificiranega3 dela
in izumiteljstva, podjetništva-menedžmenta in kapitala , prevladajoče slovensko. Z lastništvom nekvalificiranega dela in
tudi zemlje gospodarstvo ob sodobni tehnologiji ne bo slovensko. Z ustreznimi politikami mora država predvsem pospeševati nastajanje produkcijskih faktorjev v slovenskih rokah in
njihovo sodelovanje v produkciji.
Ker o kakovosti osebnih produkcijskih faktorjev, predvsem
dela in še posebej visokokvalificiranega, izumiteljstva ter
podjetništva-menedžementa odločata kakovost znanosti in
visokega šolstva, je pospeševanje znanosti in šolstva najbolj
zanesljiva pot hitrega gospodarskega in družbenega'razvoja.
To, da gre za dolgolročno zvezo, ne sme niti za najkrajši čas
zapeljati države, da bi jo zanemarila.
Odvisnost uspešnega gospodarskega in družbenega razvoja
od razpoložljivosti visoko kakovostnih produkcijskih faktorjev
ima še poseben vidik. Upravičeno lahko trdimo, da so za
uspešen razvoj gospodarstva in družbe mnogo bolj kot
naravne primerjalne prednosti pomembne prednosti, ustvarjene z razpoložljivostjo visoko kakovostnih domačih faktorjev.
Na trgu se izražajo predvsem kot konkurenčne prednosti. Še
posbej pomemben je njihov prispevek k ustvaritvi produkcijo
spodbujajočega nacionalnega prostora (ugodnih mikroekonomskih in makroekonomskih ter družbenopolitičnih razmer). To pojasnjuje izredno hiter gospodarski razvoj noviindustrializiranih dežel s siromašnimi naravnimi viri.
Zveza med domačo znanostjo in produkcijo in s tem gospodarskim ter družbenim napredkom pa je tudi neposredna
oziroma operativna. To ne velja le za uporabne raziskave,
ampak tudi za temeljne. Pravilo, da domača znanost korespondira s svetovno znanostjo, da jo mora država v mejah
objektivnih gospodarskih zmogljivosti in nalog NRP financirati ne glede na predmet raziskave, ne preprečuje, da se bo
znaten del raziskav, ne le uporabnih, ampak tudi temeljnih,
usmeril v produkcijo in s tem pridobil lastnost ciljnih. Takšno
usmerjanje bodo spodbujale finančno izražene potrebe produkcije po raziskavah. S preobražanjem se bo gospodarstvo
zavedalo teh potreb mnogo jasneje kot v preteklosti.

Z izjemo materialne in nematerialne produkcije, katere obstoj
in razvoj sta pogojena z enotnostjo gospodarskega in političnega prostora in narodno samobitnostjo, vodijo eksterni prihranki skupaj z internimi5 nujno do specializacije in gostitve
produkcije na nekaj večjih navpično in/ali vodoravno povezanih kompleksih. Struktura domače produkcije postane zaradi
tega izrazito neuravnotežena, na nekaterih vejah bujno razvita, na drugih povsem zakrnela.
Neizbežna usmerjenost raziskovalne dejavnosti na materialno
in nematerialno produkcijo ima za posledico, da se neuravnoteženost produkcijske strukture prenese tudi na strukturo
raziskovanj, zlasti uporabnih. Čeprav je nemogoče reči, kako
daleč bi šlo takšno prilagajanje raziskovalne strukture produkcijski, pa je gotovo priporočljivo, da ga država spodbuja,
podobno kot je priporočljivo, da spodbuja tudi takšno strukturiranje same produkcije (materialne in nematerialne), ki bo
maksimalizirala materialno in nematerialno blaginjo prebivalstva.
Podobno je mogoče reči glede šolstva. Za nekatere fakultete,
pretežno tiste, ki šolajo strokovnjake za materialno produkcijo, je smotrno, da svoje izobraževalne programe usmerijo na
tiste discipline, katerih nezadostnost izhaja iz razvoja gospodarstva. Po drugi strani pa morajo fakultete, ki šolajo strokovnjake za nematerialno produkcijo, glede na njeno pretežno
pogojenost z enonotnostjo nacionalnega prostora in narodno
samobitnostjo izobraževati za skoraj enako obsežen spekter
disciplin kot v največjih državah. Medtem ko se v prvem
primeru tudi temeljno raziskovalno delo lahko osredotoči na
nekaj maloštevilnih velikih projektov, je v drugem primeru
upravičeno nekoliko večje število manjših projektov.
Postopna gostitev materialne in nematerialne produkcije
v povezanih kompleksih, v katerih bi izkoriščala optimalne
obsege, bo nakazovala s svojo konkurenčnostjo možnosti za
postopno uvajagje najsodobnejše tehnologije, ki je brez tega
v povprečju ekonomsko suboptimalna. Pospešeno bo privlačevala znanstvene in tehnološke potenciale in ji s tem v vse
večji meri omogočala uspešno prevzemanje sodobnejše tuje
in vse bolj tudi domače tehnologije. Vse pogosteje bodo
nastajale nove produkcije na temelju domačega znanstvenega in/ali tehnološkega napredka, posebno v okviru povezanih kompleksov. Opozarjamo pa na težavnost njihove
uspešne komercializacije, vključno z zaščito pred konkurenco. Posebno pozornost bo treba zaradi tega posvetiti zaščiti domače industrijske in intelektualne lastnine.
POLITIKA OPTIMALNE STRUKTURE RAZISKOVANJ IN PRODUKCIJE
Na splošni ravni je mogoče predložiti nekaj načel, katerih
uveljavitev bi prispevala k strukturiranju produkcije in raziskovanj v naznačeni smeri:
1. Država naj ne opravlja nobenih strukturnih izbir sama.
ampak naj po potrebi vpliva nanje s posrednimi instrumenti.
Tako bo strukturiranje znanosti odvisno od kakovosti, nekaj
dolgoročneje od uspešnosti raziskovalcev, strukturiranje produkcije od dejanske donosnosti oziroma družbenih koristnosti (pri nematerialni produkciji), strukturiranje uporabnih raziskav pa od pričakovane donosnosti, ocenjene s finančno
izraženimi raziskovalnimi potrebami materialne in nematerialne produkcije. Kakovost raziskovalcev bi pri tem služila kot
pogoj državnega sofinanciranja.

Do tega prihaja spontano, v medsebojnem oplajanju znanosti
in produkcije. Temeljna ekonomska spodbuda so eksterni
prihranki, ki jih pogojuje že enotnost geografskega prostora
in njegovih primerjalnih prednosti, še posebej pa enotnost
nacionalnega prostora, jezika in kulture, družbenih institucij
ter državne ureditve in politike, ne le gospodarske4. Eksterni
prihranki hkrati spodbujajo, da so v produkciji sodelujoči
faktorji predvsem domača last, vplivajo pa tudi na povsem
določeno strukturiranje produkcije in raziskovanja.

2. V tem smislu je z vidika države pospeševanje tako produkcije kot raziskav nevtralno. To naj velja kot splošno pravilo,
uporabno za vsakršno državno podpiranje razvoja (tudi prek
šolstva). To bo omogočilo spontano odkrivanje in nastajanje

2 Kjerkoli govori pričujoči dokument o uporabnih raziskavah, razumemo pod tem raziskovanje in razvoj (R&R). Kolikor prihaja do vsebinskih razlik med raziskavami in razvojem, so glavne pojasnjene v ustreznih poglavjih.
3 V ekonimiji razločujejo naslednje produkcijske faktorje: zemljo,
kapital, delo, podjetništvo-menedžment in Izumiteljstvo.

4 Eksterni prihranki so znižanja stroškov neke gospodarske enote, ki
jih omogoča razpoložljiva produkcija drugih enot, tako materialna (n.
pr. uporaba storitev avtoceste ali cenene elektroenergije, pa tudi
kratke razdalje) kakor tudi nematerialna (n. pr. zaposlovanje študentov
dobre univerze ali hitra zdravstvena pomoč).
5 Notranje prihranke omogoča izkoriščanje optimalnih obsegov produkcije, ki znižuje stroške na enoto produkta. Optimalni obsegi produkcije z izboljševanjem tehnologije praviloma naraščajo.
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primerjalnih prednosti tako na ravni produktov kakor tud na
ravni faktorjev.

in krepitev raziskovalnih skupin, ki so nosilke tehnološkega
razvoja;

Izjema od tega pravila so nacionalne raziskave in z nacionalnim prostorom opredeljene produkcije. Na vseh drugih
področjih mora razvoj izhajati iz podjetniških iniciativ, država
pa mora s čimbolj nevrtralnimi ukrepi svoje tekoče in razvojne
politike ustvarjati trajno ustvarjalno vzdušje, ki bo spodbujalo

4. zagotavljanje ustvarjalnega vzdušja, ki pospešuje povezovanje in izpopolnjevanje naših strokovnjakov in znanstvenikov v tujini, obenem pa zavira njihov trajen odliv in vzpodbuja
vračanje.

tvega an'8

Cilji uporabnih raziskav

pod e,niSk h

'

' P°bud

in

prevzemanje podjetniških

3. Državno financiranje naj poteka v smislu interaktivnosti.
Začetno financiranje naj se ponavlja le, če ga opravičuje
uresničenje obljubljenih ali predpostavljenih rezultatov predhodnega financiranja. V tem je vsebovana zahteva, naj poteka
financiranje v manjših dozah in v sprotni odvisnosti od doseženih rezultatov. Večji izkazani uspehi upravičujejo večje
doze sredstev in časovno trajnejše financiranje.
4. V strategijo pospeševanja znanosti spada tudi sistem objektivnega ocenjevanja znanstvene kakovosti posameznikov in
skupin kot podlage za odločanje o projektih in dodeljevanju
proračunskega denarja. Sistem mora temeljiti na mednarodno priznanih raziskovalnih dosežkih. Objava kriterijev naj
zagotovi njihovo razvidnost in omogoči prizadetim posameznikom in institucijam dolgoročno načrtovanje.

1. izboljševanje proizvodnih procesov in proizvodov v materialni in nematerialni proizvodnji z namenom povečati njeno
konkurenčnost in izboljševati kakovost življenja; to se dosega
z
a. odkrivanjem novih in bolj kakovostnih proizvodov in
b. prenosom tuje znanosti in tehnologije in njunim prilagajanjem potrebam domače produkcije,
pri čemer mora biti v obeh primerih poudarek na čistih tehnologijah in produktih.
2. izboljševanje humanosti produkcije, delovnih pogojev in
življenjskega okolja.

Predlagani sistem ocenjevanja bo z uvajanjem pozitivne
selekcije deloval kot dolgoročna spodbuda tako za pridobivanje in povečevanje raziskovalnih sposobnosti kakor tudi za
doseganje večjih raziskovalnih uspehov. Z boljšo selekcijo bo
omogočil tudi ustreznejše nagrajevanje raziskovalcev, nujno
•udi za njihovo dolgoročno vezanost na domače raziskovalne
ustanove.

Obema vrstama raziskav je potrebna raziskovalna infrastruktura (oprema, informacijske zbirke in mreže, tehnološki in
drugi centri oz. parki) za pridobivanje in prenašanje znanja
v materialno in nematerialno produkcijo.

Za takšno ocenjevanje je treba razpolagati z osnovnimi
podatki o strokovnostnem stanju in opremljenosti vseh raziskovalnih skupin na univerzah, v inštitutih in gospodarstvu,
Posebej o njihovem osebju, programih, materialnih sredstvih
in rezultatih. To omogoča sprotno valorizacijo in verifikacijo
raziskovalnega in pedagoškega osebja, pedagoškega še
Posebej strogo zaradi njegove vloge v vzgoji raziskovalcev (in
strokovnjakov nasploh). Na tem mora sloneti opredeljevanje
vodilne pedagoške in raziskovalne plasti ter zadolžitev za
načrtovanje, vodenje in drugo odločanje najboljših, s pozitivno selekcijo izbranih strokovnjakov. Temu mora biti prilagojena struktura odločanja na fakultetah, visokih šolah in
drugih raziskovalnih ustanovah. Prilagajanje mora potekati
tako, da ne ogroža materialne varnosti in delovne motiviranosti prizadetih.

Kriteriji uspešnosti so potrebni za presojo državnega financiranja in sofinanciranja temeljnih in uporabnih raziskav.

CILJI NACIONALNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA
Cilji temeljnih raziskav na eni ter uporabnih na drugi strani se
med seboj v veliki meri prepletajo. Vendar sta zaporedje teh
ciljev in nujnost njihovega doseganja pri obeh vrstah raziskav
količinsko različna. Zaradi tega jih v nadaljevanju navajamo
ločeno.
CIIJI temeljnih raziskav
1 ■ Ustvarjanje novega znanja, ki širi svetovno zakladnico znanja, kar je vsebinski predpogoj za enakopravno vključitev
Slovenije med razvite države;
2 gojenje znanosti kot kulturne vrednote;
3. razvijanje znanosti kot pogoja za kakovostno šolstvo (dodiplomsko in podiplomsko), ki ustvarja intelektualni potencial
za kvalitetno odločanje, izobraževanje in produkcijo, s tem pa
a) vzdržuje stik z razvojem znanstvenih disciplin v svetu; b)
zagotavlja obnavljanje pedagoškega in raziskovalnega osebja
na univerzi in drugih raziskovalnih ustanovah; c) vzgaja strokovnjake, ki so sposobni prevzemati, prenašati in prilagajati
najzahtevnejše znanje iz sveta za domače potrebe in enakopravno povezovanje s svetom; č) omogoča pretok raziskovalcev v materialno in nematerialno produkcijo ter ustanavljanje
poročevalec

KRITERIJI USPEŠNOSTI RAZISKOVALNEGA DELA

Ti kriteriji so obvezni za odločanje o financiranju raziskovalnega dela na katerikoli stopnji in po kateremkoli organu
odločanja.
O financiranju temeljnih raziskav odloča izključno kakovost
raziskovalca, merjena po njegovih poprejšnjih raziskovalnih
uspehih. To pomeni, da je ocena kakovosti temeljnega raziskovalnega dela lahko le dolgoročna. Temeljiti mora na
objektivnih mednarodno priznanih oziroma uporabljanih kriterijih raziskovalne uspešnosti.
O financiranju uporabnih raziskav odloča potreba po konkretnem raziskovalnem rezultatu. Rezultat raziskovanja je
bistvena sestavina ocene uporabnega raziskovanja. Ker ni
dvoma, da je tudi rezultat uporabnih raziskav odvisen bolj od
sposobnosti razsikovalca in manj od potrebe, je treba tudi pri
izbiranju raziskovalcev za te raziskave preveriti njihovo kakovost. Razen kriterijev, ki veljajo za temeljne raziskave, je treba
pri uporabnih upoštevati tudi izkazano inovativnost raziskovalca.
Gospodarsko samostojne enote (ki pokrivajo svoje izdatke
s tržnimi dohodki) sicer lahko oblikujejo svoje specifične
ocene kakovosti raziskovalcev (n. pr. razmerje med stroški
raziskave in povečanjem dohodka, ki ga raziskava omogoči),
in skladno z njimi finančno usmerjajo raziskave. Tudi v teh
primerih pa je uspešnost raziskav v odločilni meri posledica
kakovosti raziskovalca. Zato je tudi tu pogoj državnega (sofinanciranja po istih kriterijih izkazana kakovost raziskovalca.
Pri gospodarsko nesamostojnih enotah, ki pridobivajo sredstva prek davkov (vlada, ministrstva, občine), zaradi česar ne
more biti stroge povezanosti med oceno raziskovalca (in
rezultatom njegovega dela) ter učinkom - med drugim tudi
zato, ker sam učinek ni izrazljiv kot povečanje produkta,
ampak je pogosto nemerljive narave, je oblikovanje specifičnih kriterijev še manj primerno, odvisnost od kakovosti raziskovalca pa še večja. Doseči je treba, da bodo te enote
sprejele tu postavljene kriterije za svoje, torej tudi za raziskave, ki jih financirajo neposredno, brez sodelovanja (sofinanciranja) za raziskovanje pristojnega resorja.
J.
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Povpraševalci po raziskovalnih storitvah uporabljajo poleg
navedenih kriterijev za oceno sposobnosti raziskovalcev tudi
sistem znanstvenih in univerzitetnih naslovov. Zaradi dosedanje neustrezne selekcije bodo znanstveni naslovi opravljali to
svojo nalogo uspešno šele, ko bo opravljena na mednarodno
priznanih kriterijih temelječa verifikacija raziskovalnega in
pedagoškega osebja in bodo isti kriteriji služili tudi za podeljevanje znanstvenih in univerzitetnih naslovov.
Kriteriji za temeljne raziskave
Vsebina raziskovalnega projekta s področja temeljnih raziskav je stvar samih raziskovalcev, ki projekt predlagajo. Odločanje o projektih, predloženih za financiranje, temelji predvsem na oceni raziskovalne uspešnosti predlagateljev v zadnjih nekaj (n.pr. petih) letih. Ocenjevanje konkretnih projektov
je dopolnilni kriterij in temelj na formalnih kriterijih kakovosti
predlaganega projekta ter vsebinski recenziji in preverbi
izvedljivosti (kadri, raziskovalna oprema, finančna sredstva).
Kriteriji za presojo uspešnosti znanstvenega dela na področju
temeljnih raziskav temeljijo na oceni vkjučevnosti v mednarodni znanstveni prostor, merljivi z objavami in citiranostjo
v tujih revijah ob upoštevanju njihovega faktorja vplivnosti, pa
tudi druga dokazila o vpetosti v mednarodno znanost
(različne oblike sodelovanja pri mednarodnih projektih, sodelovanje s tujimi univerzami in znanstvenimi ustanovami, organizacije mednarodnih strokovnih srečanj, vabljena predavanja, uredništvo in recenzentstvo pri tujih revijah ipd.). Ti
kriteriji morajo postati najstrožje sito za selekcijo posameznikov in raziskovalnih skupin. Samo raziskovalec, ki dosega
takšne kriterije, je upravičen do državnih sredstev.
Z drugo besedo, če bi se izkazalo, da na nekem področju,
potrebnem v smislu teh IU, ni raziskovalcev, ki bi izpolnjevali
postavljene kriterije, financiranje tega področja ni priporočljivo. Sredstva naj se raje uporabijo za izšolanje raziskovalcev
visoke kakovosti.
Po drugi strani mora država v okviru svojih finančnih zmogljivosti in ustreznosti raziskave splošnim namenom NRP zagotoviti sredstva vsakemu raziskovalcu, ki izpolnjuje postavljene
kriterije.
Dokler ni dokazana strokovnost (mladih) raziskovalcev, naj se
njihovo delo podpira prek doktorskega in podoktorskega
študija. Dve leti po doktoratu naj bo gornja meja, do katere se
mora strokovnost mednarodno potrditi.
Formalna in vsebinska recenzija predlaganega projekta je
lahko le dopolnilni instrument, saj je treba sprejeti predpostavko, da dobri znanstveniki sami najbolje vedo, kaj bo
v prihodnosti prispevalo k mednarodni odmevnosti njihovega
dela in predlagajo temu ustrezne projekte. Poleg tega majhna
država največkrat ne premore recenzentov za vsebinsko
recenzijo predloga, tudi ne za dovolj objektivno, tuja recenzija
pa je v nekaterih primerih dvorezna (podcenjevanje, odsotnost odgovornosti, tatvina idej i.p.). Domače recenzije konkretnih projektov uveljavljenih raziskovalcev se torej praviloma omejujejo na formalne kriterije (skladnost predlaganega
protokola raziskave z zadanimi cilji) ter preverjanju izvedljivosti (kadri, raziskovalna oprema, finančna sredstva). Le v primeru dvoma o izvirnosti in v drugih izjemnih primerih prihaja
v poštev tudi tuja recenzija.
Vsebinske recenzije projektov so potrebne pri novih raziskovalnih področjih, kjer mora družba prevzeti odgovornost za
širjenje mreže temeljnih raziskav, raziskovalnih skupin in
opreme. V izjemnih primerih bodo potrebne tudi recenzije
tujih ekspertov.
Vsebinske recenzije bodo potrebne tudi pri bistvenem povečanju števila kriterijem ustreznih raziskovalnih skupin in
posameznikov, ko postavljeni kriteriji ne bodo več dovolj
seleketivni pri konkuriranju za razpoložljiva sredstva.
Krieriji mednarodne odmevnosti morajo postati temeljni
pogoj tudi za pridobivanje raziskovalnih nazivov. Ustrezen
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status raziskovalca mora postati kriterij pri dodeljevanju javnih sredstev za znanost, pri odločanju o vodenju projektov,
pri selekciji kadrov, ki načrtujejo in vodijo znanstveno politiko, pri izbiri recenzentov raziskovalnih projektov itd. Naziv
raziskovalca je treba do stalnosti obnavljati z dokazili o vsaj
povprečni uspešnosti raziskovalnega dela.
Na univerzi, ki je pedagoška in znanstvena ustanova, morajo
mednarodni znanstveni kriteriji veljati vsaj za šole (fakultete)
kot celote, če že ne v vsakem individualnem primeru (zaradi
diferenciacije v učitelje-raziskovalce in učitelje-predavatelje).
Morajo pa učitelji z mednarodno priznanimi znanstvenimi
dosežki na svoji šoli tvoriti vplivno jedro, ki vzdržuje ustvarjalno znanstveno vzdušje in priteguje najprodornejši intelektualni potencial. Če se jim to ne posreči ali če takih učiteljev
sploh ni, šola ne bi smela imeti statusa fakultete. Fakultet brez
znanosti ni. Slovenija si ne more privoščiti povprečnega šolstva, posebno ne povprečnega visokega šolstva. Najbolj obetajoči študenti naj gredo raje na odlične tuje šole.
Kriteriji za uporabne raziskave
Vsebino uporabnih raziskav določa naročnik (gospodarstvo,
nematerialna produkcija). Ta tudi ponudi primerne pogoje
(financiranje), s katerimi privablja raziskovalce, in prevzema
odgovornost za njihov izbor. Ce pri financiranju sodeluje
država, je tudi ona udeležena pri izboru raziskovalcev ter
ocenjevanju predlaganih projektov in njihove realizacije.
Izbor raziskovalca temelji na uspešnih realizacijah prejšnjih
uporabnih raziskav in njihovi mednarodni odmevnosti (ekonomski rezultati inovacij, izkazano izumiteljstvo, mednarodna
odmevnost izvedenih projektov), upoštevati pa je treba tudi
mednarodno odmevnost morebitnega temeljnega raziskovalnega dela. Končni uspeh - dejansko doseženo povečanje
donosnosti v materialni ali nematerialni proizvodnji, je v veliki
meri odvisen od strokovne usposobljenosti za organizacijo in
vodenje celotnega projekta in za skupinsko delo. Zato je treba
pri izbiranju raziskovalcev zagotoviti tudi druge sposobnosti,
potrebne za dosego končnega rezultata. Posebno pri raziskavah, ki obetajo pomembnejše tehnološke dosežke, je treba
vnaprej poskrbeti za primerni menedžment, marketing in
pravno zaščito.
Ocena predlaganega projekta temelji na formalnih kriterijih
kakovosti raziskovalnih projektov (skladnost predlaganega
protokola raziskave z zadanimi cilji) ter preverjanju izvedljivosti (osebje, raziskovalna oprema, finančna sredstva).
Potrebna pa je tudi vsebinska ocena, ki mora prikazati pričakovano povečanje produkta oziroma koristi za naročnika,
obenem s stopnjo verjetnosti, da bo uresničeno.
Ocena izvedbe uporabne raziskave temelji na presoji doseženih rezultatov v luči zastavljenih ciljev, torej na neposredni
realizaciji projekta oz. njegovi potencialni ali dejanski koristi
za naročnika.
ORGANIZACIJA RAZISKOVALNEGA DELA
Tipično mesto temeljnih raziskav je univerza. Iz posebnih
razlogov (drage naprave, ki lahko služijo več raziskovalcem,
kompleksnost raziskav, ki zahteva skupinsko delo, in presegajo finančne in zasedbene sposobnosti univerze) se s temeljnimi raziskavami lahko ukvarjajo tudi samostojni instituti.
Glavno področje samostojnih institutov pa so uporabne raziskave za materialno in nematerialno produkcijo (razvoj te
produkcije).
Univerze in instituti morajo imeti enake možnosti za raziskovalno delo. To je mogoče doseči z enakim financiranjem
temeljne dejavnosti ter dopolnilnim financiranjem izrednega
dela, pa tudi z ukrepi, ki naj zagotovijo sodelovanje, sožitje in
zdravo konkurenco. Institute, ki izpolnjujejo znanstvene kriterije, je treba tesneje povezati z univerzo ali jih vključiti vanjo.
Na drugi strani so tipično mesto uporabnih raziskav uporabniki njihovih dosežkov (produkcija dobrin in storitev, tudi
zdravstvenih, upravnih, itd.). Ni treba, da bi prihajala pobuda
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od produkcije, čeprav bo s povečevanjem trdnosti in samostojnosti gospodarstva prav to najbolj pogost primer.
, ^ nosilce temeljnih raziskav in s tem za finančna sredstva
lahko kandidirajo posamezniki s priznanimi znanstvenimi
nazivi, pri uporabnih raziskavah pa tudi izkazani inovatorji.
Raziskovajci-univerzitetni učitelji naj bodo z enega mesta
financirani tako za pedagoško delo kakor tudi za pedagoški
del raziskovalnega dela (svojo temeljno dejavnost, .osnovni
metabolizem', neizbežen za spremljanje razvoja stroke
v svetu), hkrati pa ob enakih izhodiščih pogojih tekmujejo
z drugimi raziskovalci za dopolnilna sredstva.
Zaradi tega bi biio koristno, če bi bila tako raziskovalno delo
kakor tudi visoko šolstvo podrejena enotnemu organu
(resorju) v državni upravi.
Notranjo organizacijo raziskovalnega dela je treba zasnovati
na prostovoljnosti združevanja raziskovalcev. To vfelja predvsem za raziskovalne skupine. Koordinacija s strani pristojnega resorja zahteva določeno poenotenje organizacije, n. pr.
v obliki raziskovalnih polj, programskih svetov i. p.), ki obenem olajšuje primerjavo uspešnosti.
Uspešnosti raziskovalnega dela bo koristilo zbiranje raziskovalcev okrog prodornih raziskovalnih jeder, njihovo smotrno
povezovanje in integracija, obenem s koncentracijo infrastrukture. Namen je ustvaritev kritičnih mas raziskovalcev
visoke usposobljenosti kakor tudi za raziskovanje potrebne
opreme. Razvoj v tej smeri bi lahko država spodbujala tudi
s finančnimi vzvodi.
Zlasti ocenjevanje kakovosti na temelju tu določenih kriterijev
'ahko najbolje opravijđ raziskovalci sami. Nasploh naj bi bilo
odločanje v vseh organizacijskih oblikah kar najbolj avtonomno. Pri tem avtonomnosti ne razumemo v smislu odločanja po večinskem principu, ampak izključno v smislu strokovNa enakih temeljih naj bi bilo organizirano tudi financiranje
raziskovalnega dela. To bi se omogočilo z ustanovitvijo relativno samostojne agencije, ki bi razpolagala z raziskovalnim
denarjem na podlagi v tem dokumentu predloženih kriterijev.
Medtem ko predvsem zaradi zasebne lastnine dobrega dela
Produkcije ne bo mogoče pridobiti podrobnejšega vpogleda
v vrste in obseg raziskav, pa priporočamo, da imajo za raziskovanje pristojni organi popoln vpogled v vse raziskave, ki se
financirajo iz javnih sredstev. To bi omogočilo nadzor nad
uporabo v IU predloženih kriterijev kakovosti raziskovalcev.
SREDSTVA IN NAČINI SPODBUJANJA RAZISKOVANJ
Država spodbuja raziskovalno delo z neposrednimi in posrednimi, finančnimi in administrativnimi posegi. Primera neposrednih finančnih posegov sta nepovratno financiranje in
kreditiranje, primera posrednih finančnih posegov pa davčne
olajšave in pospešena amortizacija. Za primer neposrednih
administrativnih posegov rabi predpisovanje organizacijskih
oblik (n. pr. raziskovalnih polj), za primer posrednih administratvih posegov pa navajamo določanje pogojev financiranja. Vse oblike spodbujanja se lahko nanašajo tako na tekoče
poslovanje kakor tudi (in predvsem) na naložbe.
Razen ukrepov neposredne in posredne podpore ima država
na voljo tudi zaviralne: administrativne v obliki zakonskih in
upravnih omejitev in prepovedi (n. pr. uvoza ali razvoja umazanih in nehumanih tehnologij) ter finančne v obliki obdavčenja (n. pr. okolju škodljive embalaže).
Pri uporabi posrednih posegov je treba paziti, da ne bi s pretirano raznovrstnostjo postal sistem spodbujanja (in zaviranja)
raziskav nerazviden.
Nepovratno bo država financirala predvsem temeljne raziskave. Je njihov tipični financer. Kolikor so temeljne raziskave
v interesu produkcije, bo zahtevala od nje vsaj sofinanciranje,
če jih ji ne bo kar v celoli prepustila.
Zadnje bo pretežno pri uporabnih raziskavah, katerih tipični
financer je produkcija (materialna, zdravstvena, upravna, it.).
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Ker država ni zainteresirana le za temeljne raziskave, ampak
tudi za uporabne, jih bo sofinancirala, bodisi nepovratno
bodisi s kreditiranjem. Delež sofinanciranja bo odvisen od
splošnega finančnega položaja produkcije ter prispevka raziskave (razvoja) povečanju donosnosti, seveda pa tudi od
lastniške strukture.
Država financira ali sofinancira raziskave tudi z namenom,
ustvariti trajne, splošno ugodne razmere za razvoj raziskovalnega dela, ki bodo spodbujale najsodobnejše študente k temu
delu, pospeševale njegovo organiziranje in financiranje
s strani produkcije, skrbele pa tudi za njegovo postopno
vraščanje v produkcijo in medsebojno oplajanje. Da bi doseglo ta namen, mora financiranje doseči nek minimalni obseg.
V isti namen je priporočljivo uporabljati tudi primerne oblike
posredne podpore, ki naj spodbujajo nastajanje novih idej,
tako o produktih kakor tudi postopkih, ne glede na področje,
zagotovljenost uporabe in vključeno tveganje. Izhaja naj iz
načela, da lahko vsako odkritje, spoznanje in njegova uporaba sproži pomembne pospeške znanosti in tehnologiji in
s tem prispeva k nacionalnemu potencialu znanja in konkurenčni sposobnosti slovenskega gospodarstva.
Posebna oblika posredne podpore je oblikovanje parcialnih,
medsebojno vsklajenih strategij razvoja področij, katerih razvoj je opredeljen s političnim in geografskim prostorom in
narodovo samobitnostjo. Taka področja so lahko: energetika,
promet, hrana, informatika, medicina in kakovost življenja,
raziskave materialov, biotehnologija, procesna tehnologija in
varstvo okolja, ter vse t. i. nacionalne znanosti.
Z delnimi razvojnimi strategijami bi država lahko podpirala
razvoj tudi v tistih smereh, ki se bodo po načelu nevtralnega
podpiranja pokazale kot prodorne, s tem pa tudi v nastajajočih produkcijskih kompleksih.
SPODBUJANJE PRENOSA ZNANJA
Nujna je povezava med znanjem, ki nastaja v univerzitetnem
in institutskem okolju, ter produkcijo. Stopnjo povezanosti
med obema podsistemoma lahko glede na njun položaj in
naravo delimo na močno in šibko. Za osnovne raziskave in
osnovno izobraževanje obstaja večji interes produkcije in
manjši interes univerze. Država mora spodbujati povezanost
obeh podistemov.
Vzpostaviti je treba mehanizme, da bi intelektualni potencial
postal prepoznavan in laže uporabljiv za najrazličnejše uporabnike: oblast, javno upravo, družbene službe, podjetja ter
javne in zasebne ustanove, i. p. Na številnih področjih, od
varstva okolja, prek energetike do informatike in uprave, jim
lahko znanost nudi študije, nasvete, izvedbene projekte, informacije, ter pomaga pri odkrivanju tržnih niš in razvoju produktivnejših tehnologij in bolj konkurenčnih produktov.
Država mora spodbujati uporabo domačega raziskovalnega
potenciala. To lahko stori s polnim ali delnim pokrivanjem
investicijskih in/ali fiksnih obratovalnih stroškov ter krediti
raziskovalnim enotam in inštitutom v produkciji, kakor tudi
s takšnim financiranjem znanosti, ki bi ji omogočilo konkurenčen položaj pri sklepanju pogodb za njene storitve.
izdelati je treba kodeks sodelovanje med raziskovalnimi inštitucijami in proizvodnimi podjetji, v katerem bo opredeljena
zaščita intelektualne lastnine (avtorske pravice) raziskovalcev
in njihova udeležba v dobičku, nastalem iz raziskovalnih dosežkov.
Še naprej bo treba spodbujati financiranje vzgoje mladih
raziskovalcev, bolje kot doslej pa urediti problem njihovega
zaposlovanja po končanem usposabljanju. V podjetjih in
zavodih je potrebno spodbujati zaposlovanje raziskovalcev
s polnim delovnim časom in njihovo sodelovanje z univerzo in
raziskovalni instituti.
,
Spodbujati je treba podiplomsko izobraževanje v oblikah, ki
omogočajo prožno prilagajanje potrebam produkcije po
novih vrhunskih znanjih in po stalnem dopolnjevanju in
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obnavljanju temeljnega znanja. Prav tako je treba spodbujati
izobraževanje odraslih, bodi s subvencioniranjem šolnin bodi
z davčnimi olajšavami.
Na področjih, na katerih ni kvalificiranih učiteljev, njihov
razvoj pa je zaželen v smislu teh IU, je treba najboljšim
študentom omogočiti študij na najboljših tujih šolah. S temi
šolami, njihovimi vladami in/ali mednarodnimi organizacijami
naj se skuša dogovoriti (so)financiranje takšnega študija. Pri
večjem številu študentov na isti šoli naj se skuša dogovoriti
znižanje šolnin in drugih stroškov.
UKREPI ZA ZAČETEK IZVAJANJA INURP
Da bi se omogočilo kar najhitrejše izvajanje v IU nakazanih
strukturnih sprememb, je treba takoj podvzeti naslednje:

4. Izvesti je treba ustrezne organizacijske in osebne spremembe na fakultetah, visokih šolah in drugih raziskovalnih
ustanovah, obnoviti njihovo pedagoško in raziskovalno
osebje.
5. Vzpostaviti je trefia objektiven sistem ocenjevanja znanstvene veljave posameznikov in skupin kot podlago za odločanje o projektih in delitvi proračunskega denarja. Pri tem je
treba pri temeljnih raziskavah temeljiti ocene na mednarodni
odmevnosti doslej opravljenega raziskovalnega dela (objave,
citati), pri uporabnih raziskavah pa je poleg kakovosti raziskovalca potrebno oceniti tudi potrebo proizvodnje.
6. Temu sledi vzpostavitev služb a) na področju znanosti za
presojo uspešnosti in kakovosti dela, b) na področju tehnološkega razvoja pa tudi za presojanje relevantnosti predlogov
za razvoj, materialne in nematerialne produkcije.

1. Pridobiti je treba osnovne podatke o strokovnem in materialnem stanju vseh raziskovalnih skupin na univerzah, institutih in v gospodarstvu, skupaj z njihovimi programi, osebjem,
opremo, sredstvi in rezultati (posnetek stanja).

7. Vzpostaviti je treba sistem za podporo pretoka raziskovalcev v produkcijo ter ustanavljanje in krepitev raziskovalnih
skupin, ki so nosilke tehnološkega razvoja.

2. Na osnovi tega posnetka je treba valorizirati raziskovalno
in pedagoško osebje na univerzah, institutih in v raziskovalnih
enotah produkcije. Posebej temeljito je treba izpeljati valorizacijo pedagoškega osebja za vzgojo raziskovalcev.

8. Za dosego ciljev teh IU se morajo sredstva za raziskovalno
delo realno povečati. Strukturne spremembe, do katerih bo
prišlo z uveljavitvijo IU, zagotavljajo, da bodo sredstva uporabljena smotrno in bodo hitro povečevala obseg produkcije
in blaginje nasploh.

3. Temu sledi nova opredelitev vrhunskega pedagoškega in
raziskovalnega osebja, temelječa na mednarodno primerljivih
kriterijih znanstvena uspešnosti, in prenos načrtovanja, vodenja in odločanja na te nove, s pozitivno selekcijo izbrane
vrhunske strokovnjake.

9. V teh IU določeni kriteriji za presojo uspešnosti se smiselno uporabljajo že za oceno raziskovalnih projektov za leto
1993.
Sprejete na seji SZT dne 26. novembra 1992

OBRAZLOŽITEV
Zakon o raziskovalni dejavnosti, UL RS št. 8, 8. 8. 1991,
določa, da Skupščina RS sprejme nacionalni raziskovalni
program (v nadaljevanju NRP), Člen 22 zakona navaja, da
NRP opredeljuje cilje raziskovalne dejavnosti, velikost in
obseg raziskovalne dejavnosti ter okvirni obseg sredstev in
njihovo razporeditev med raziskovanje, razvoj, mlade raziskovalce in raziskovalno infrastrukturo. Člen 21 pa določa, da
NRP vsebuje dolgoročne, srednjeročne in kratkoročne opredelitve, ki se prilagajajo vsako leto. S tem NRP uravnava
nacionalno raziskovalno politiko, jo umešča v nacionalno
razvojno politiko, omogoča parlamentarni nadzor nad skladnostjo porabe proračunskih sredstev z NRP in spodbuja
vladno koordinacijo aktivnih razvojnih politik.
Člen 19 zakona določa, da izhodišča in usmeritve NRP pripravi Svet za znanost in tehnologijo RS, vladno strokovno
svetovalno telo, ki ga vodi ak. prof. dr. Aleksander Bajt. Člen
21 pa določa, da predlog NRP pripravi Vlada RS v sodelovanju
s Svetom za znanost in tehnologijo, SAZU, univerzama, raziskovalnimi organizacijami, zbornicami in strokovnimi društvi.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo meni, da procedura
priprave NRP zato poteka tako, da Vlada RS na podlagi
obravnave izhodišč in usmeritev NRP sprejme sklep, s katerim
naloži Ministrstvu za znanost in tehnologijo, da v sodelovanju
s prej omenjenimi strokovnimi organizacijami na osnovi
vladno potrjenih in določenih izhodišč in usmeritev predloži
v vladno proceduro osnutek NRP. Tako opredeljena izhodišča
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In usmeritve so nato podlaga za izdelavo osnuka NRP. Zato ni
namen obravnave Izhodišč in usmeritev NRP spreminjati njihovo sedanje besedilo, temveč v obliki sklepa določiti vladna
izhodišča in usmeritve, na katerih naj temelji delo naprej.
Dokument Sveta za znanost in tehnologijo uvaja predvsem
dve novosti ali poudarka glede na dosedanje odvijanje nacionalne raziskovalne politike:
- zaostritev kriterijev znanstvene vrednosti slovenskih raziskovalcev na inštitutih in univerzah, na podlagi mednarodnih
meril, ob podmeni, da je za dolgoročni razvoj Slovenije z javnim denarjem koristno podpirati le vrhunsko znanost;
- državno nevtralno podpiranje uporabnih raziskav in razvojnih projektov, ne glede na panožne, regijske in podobne
delitve, ob podmeni, da samostojni gospodarski subjekti najbolje alocirajo sredstva za razvojno doseganje konkurenčnosti.
Delne izjeme od drugega pravila naj bi obstajale v okviru
državnih strateških usmeritev na področjih materialnih in
nematerialnih infrastruktur (promet, zveze, prostor, energetika, varstvo okolja, izobraževanje, zdravstvo, kultura, državno
upravljanje ipd).
Ministrstvo za znanost in tehnologijo meni, da predložena
izhodišča in usmeritve pomenijo potrebno in zadostno podlago za programirano vpeljavo sprememb v nacionalni raziskovalni politiki, sprememb, ki bodo omogočale, da se
s potrošnjo javnih sredstev v raziskovalni sferi dosega večje
razvojne in druge učinke te sfere v korist Slovenije. S tem se
utrjuje vladna ekonomska in socialna politika.
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