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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga sklepa v zvezi z nadaljnjim postopkom 
reforme lokalne samouprave   

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga sklepa v zvezi z na- 
daljnjim postopkom reforme lokalne sa- 
mouprave na 9. izredni seji, dne 8. 6. 
1994, na podlagi 166. in 173. člena po- 
slovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEPA 

1. Na podlagi sklepa Komisije za lokalno 
samoupravo, ki ga je sprejela v skladu 
s 141. členom poslovnika Državnega zbo- 
ra na 40. seji, 30. maja 1994, v zvezi 
z neuradnimi izidi referenduma za usta- 
novitev občin 29. maja 1994, pripravi Vla- 
da Republike Slovenije na podlagi objav- 
ljenega uradnega poročila Republiške 
volilne komisije o izidih referenduma za 
ustanovitev občin 29. maja 1994 čimpreje 
strokovno analizo izidov referenduma, 
izhajajoč pri tem iz ustavno in zakonsko 
opredeljenih ciljev reforme lokalne sa- 

mouprave, strokovnih podlag za oprede- 
litev referendumskih območij (Posebna 
številka Poročevalca Državnega zbora 
z dne 21. 2. 1994) ter odloka o določitvi 
referendumskih območij za ustanovitev 
občin (Uradni list RS, št. 22/94. Pri tem 
naj posebej pozorno analizira izide refe- 
rendumov na spornih referendumskih 
območjih, za katere je Državni zbor v od- 
loku o razpisu referenduma za ustanovi- 
tev občin (Uradni list RS št. 22/94 določil 
alternativna referendumska vprašanja. 
Hkrati naj vlada analizira tudi izide refe- 
rendumov na tistih spornih referendum- 
skih območjih, za katera sta Komisija za 
lokalno samoupravo (s sklepom) in 
Ustavno sodišče (z odločbo), v skladu 
z II. točko odloka o določitvi referendum- 
skih območij za ustanovitev občin, odlo- 
čila, da se v postopku izvedbe referendu- 
ma izvede glasovanje na način, da bo 
možno ugotoviti rezultate glasovanja za 
posamezen del referendumskega ob- 
močja oziroma za posamezno naselje ali 
krajevno skupnost oziroma njun del. 

2. Vlada Republike Slovenije Pr'PraVljne 
proučitvi možnih rešitev delovne skLfh0. 
Državnega zbora za usklajevanje «n 

dišč reforme lokalne samouprave, ki J 
vodi poslanec Anton Peršak, predlog _ 
šitev glede nadaljnjega poteka re'°,|teV 
lokalne samouprave, v predlogu ,e^. 
naj oceni ustreznost zakonodajne ure 
tve področja lokalne samouprave in po 
predloge za njene morebitne P0,re

kon. 
spremembe in dopolnitve, zlasti Z8K 
skih rešitev glede načina financ'rar?')Dt)i- 
kalnih skupnosti in kriterijev za Pna

(av(. 
tev posebnega statusa občin ter za9° 
Ijanja enakomernejšega regionain » 
razvoja. 

Hkrati s tem naj uskladi tudi tempo P 
prave spremljajoče zakonodaje s tem.' 
posveti posebno pozornost uskladitvi 
šitev v zakonu o lokalni samoupraV' j 
v predlogu zakona o upravi v njeg 
pripravi za tretjo obravnavo. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga sklepa o ponovitvi postopka in o rokih za 
izvedbo postopka za določitev referendumskih območij v občini Koper 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga sklepa o ponovitvi 
postopka in o rokih za Izvedbo postopka 
za določitev referendumskih območij 
v občini Koper in delu občine Sežana na 
20. seji, dne 26. 5. 1994, na podlagi 173. 
člena poslovnika Državnega zbora spre- 

jel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Strokovne službe naj proučijo možnost, 
. da se v občini Koper in delu občine Seža- 

na izvede referendum teden dni Pr®l L| 
7.1994), kot je to predvideno v rok „vjh 
za izvedbo opravil za oblikovanje n ^ 
občin in izvedbo lokalnih volitev na 
močju občine Koper in delu občine => 
na (31. 7. 1994). 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi soglasja k dopolnilu programa Družbe za avtoceste 
v Republiki Sloveniji za leto 1994     

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi soglas|a k dopolnilu progra- 
ma Družbe za avtoceste v Republiki Slo- 
veniji za leto 1994 na 20. seji, dne 6. 6. 
1994, na podlagi 173. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da glede na 
določbe zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za gradnjo avtocestnega omrež- 
ja v Republiki Slovniji (Uradni list RS, št. 
46/93) zagotovi 10% več sredstev za ures- 

ničitev celotnega programa izgradnje av- 
tocest v smeri V - Z vključno z odsekom 
Maribor - Murska Sobota - Lendava. 

2. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da zagotovi 
ustrezno pogodbo med DARS-om in Me- 
stom Ljubljana o 25% sofinanciranju iz- 
gradnje vzhodne avtoceste od Malene do 
Šentjakoba in del severne obvozne ceste 
od Tomačevega do Zadobrove. 

3. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da v pro- 
gram izgradnje avtocestnega sistema 
Slovenije uvrščen odsek Pesnica-Mi- 
klavž-Slivnica, uvrsti spremembo tako, 

da bo pričetek gradnje v letu 199® 'J' ^ 
v letu 1997 kot predlaga DARS. P'8« V 
mora finančna konstrukcija izgra°"' n\c> 
toceste Pesnica -Miklavž -Siii t. 
vsebovati vključitev izgradnje aVt vapj8 
nega vozlišča s priključki za navez0 

mariborskega mestnega cestnega 8 

ma na avtocestni sistem. 
• nfl'8* 4. Državni zbor Republike Slovani)® ji, 

ga Vladi Republike Slovenije, da 0 ^ 
decembra 1994 predloži Državnem" ^ 
ru načrt preusmeritve težkega tovo^ 
cestnega tranzita preko Slovenije " 
leznice, oziroma omejevalno P0'1 '„ji# 
žima tranzitnega prometa na slov® 
cestah do konca desetletja. 

poročevalec, št. 2 



travni2 Republike Slovenije je ob 
Kg. "V* Predloga zakona o žrtvah voj- 
isij j.®*1"8 - prva obravnava na 20. 
^ovn^ka h i994' na podlagi 185. 
^^besedHue9aZb0raSPre)el 

STALIŠČA in sklepe 
u,iavni >k |0n 0 »

ZDOr ocenjuje, da je predlagani 
<dlaq 

Zrtvah vojnega nasilja primerna 
V ob 8 pripravo predloga zakona za 

JAUŠČA in sklepi 
!*gynega zbora ob obravnavi predloga zakona o žrtvah vojnega nasilja 

člena 
v na- 

2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo upošteva 
pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

3. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo prouči 
možnost, da se za žrtev vojnega nasilja 
šteje oseba, nad katero je prisilni ukrep 
trajal najmanj tri mesece. Ob tem ostane 
tretji odstavek 3. člena predloga zakona 
nespremenjen. 

4. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo prouči 
možnost, da se žrtvam vojnega nasilja 

zagotavlja zdravstveno varstvo, predpisa- 
no v obsegu za vojne invalide ob upošte- 
vanju njihovega premoženjskega stanja. 

5. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo upošteva 
pravico do posebne dobe v trajanju do 9. 
5. 1945 za vse žrtve vojnega nasilja. 

6. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo uvede pra- 
vico do upokojitve pod ugodnejšimi po- 
goji za tiste žrtve vojnega nasilja, ki so 
bile v času trajanja nasilnih dejanj oz. 
prisilnih ukrepov mlajše od 15 let. 

Si 

IN SKLEPI 
Dgga zbora ob obravnavi predloga zakona o vojnih veteranih 

Snavi ^ePublike Slovenije je ob 
Slh _pr*dloga zakona o vojnih ve- 

3. iT ff** obravnava na 20. seji, 
upnika H na P°d,agi 185. člena 

'8ni besed'!"693 zbora spre'el v na* 

Stališča in sklepe 

! 3a ]e
Vn' *k°r Republike Slovenije me- 

'Virli la9ani zakon o vojnih vete- merr*a podlaga za pripravo pred- 

loga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo upošteva 
vse pripombe Sekretariata za zakonoda- 
jo in pravne zadeve. 

3. Predlagatelj naj prouči možnost, da 
pridobi status vojnega veterana oseba, ki 
je v pripravah na vojaško agresijo in voj- 
no za Republiko Slovenijo opravljala vo- 
jaške dolžnosti za obrambo Republike 
Slovenije in oseba, ki je v policijskih eno- 

tah opravljala naloge s področja varnosti 
RS. 

4. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za 
drugo obravnavo ponovno prouči vse do- 
ločbe zakona z vidika njihove skladnosti 
z 18. členom ustavnega zakona za izved- 
bo Temeljne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije in za- 
gotovi, da bodo vojnim veteranom zago- 
tovljene pravice v obsegu in pod pogoji, 
ki so jih uživali na podlagi sedaj veljavne 
zakonodaje. 

Žvl?ČA IN SKLEPI 
k !!®gazbora ob obravnavi predloga zakona o vojnih invalidih 

^Publike Slovenije je ob 

wPrv« Ot 
£dr£na Po _ 

6s8dH 3 Z^0ra sPrejel v nasled- 

ili lavi r "epublike Slovenije je ob 
- Pr®dloga zakona o vojnih In- 

l 1994 a obravnava na 20. seji, dne na Podlaai 185. člena dosIov- 

A IN SKLEPE Tališč 

S 0>r ocenjuje, da je predlagani 
'nih invalidih Drimerna podla- L Prihfl "" ,,,va,'Uiii piiiMCina puuia- 

aVr,&Vo Prec|loga zakona za drugo 

>-,>i Pripravi zakona za drugo 
0riort

UP°^,eva mnenje Sekretariata aaio in pravne zadeve. 

ugotavlja, da je potrebno 
i rSI i!? in kriterije ocenjevanja 
l^ato . Va'idnosti v Republiki Slove- 
ifyW,al Vlada Republike Slovenije 
Apfi aniu strokovnih institucij do 1. 
sJO(Jrc,A-av! sistemske'spremembe na 
'i. in jih predloži Državnemu 

Oržavni zbor ugotavlja, da nekatere vrste 
invalidov še niso doktrinarno in strokov- 
no ustrezno opredeljene v obstoječi za- 
konodaji, zato naj Vlada Republike Slo- 
venije do konca leta 1994 predloži Držav- 
nemu zboru informacijo o stanju na po- 
dročju, ki bo podlaga za nadaljnje zakon- 
sko urejanje tega vprašanja. 

Predlagatelj zakona naj pri pripravi bese- 
dila zakona za drugo obravnavo v pre- 
hodnih določbah tudi za vojne invalide 
predvidi enotne kriterije ocenjevanja in- 
validnosti, kot veljajo za vse druge invali- 
de, ne glede na vzrok nastanka invalid- 
nosti. 

4. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo natančneje 
opredeli, kateri vojni invalidi s stalnim 
prebivališčem v tujini imajo pravico do 
invalidnine, dodatka za posebno invalid- 
nost in dodatka za pomoč in postrežbo, 
ko se nahajajo oz. bivajo na območju 
Republike Slovenije. Enako naj se uredi 
tudi za njihove družinske člane. 

5. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo vključi 

v opredeljevanje določene stopnje inva- 
lidnosti tudi okvaro duševnega zdravja. 

6. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo pri zagotav- 
ljanju zdravstvenega varstva invalidov 
predvidi možnost upoštevanja premo- 
ženjskega stanja posameznega upravi- 
čenca. 

7. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo pripravi 
takšne rešitve, da bo dodatek za pomoč 
in postrežbo in ortopedski dodatek za 
vojne invalide zagotovljen v enaki višini 
kot za druge invalide, ki so upravičeni do 
tega dodatka. 

8. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo prouči in 
ugotovi ali so potrebna in smiselna vsa 
pooblastila ministrstva za odločanje o za- 
devah, ki vplivajo na obseg in kvaliteto 
pravic invalidov. 

9. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo prouči 
možnost izenačitve družinske invalidnine 
po padlem borcu z družinsko invalidnino 

poročevalec, štjJ22- 
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po drugi umrli osebi, ki je upravičenec po 
določilih tega zakona. 

10. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo v zakon 
vključi tudi mobilizirance v nemško, itali- 
jansko in madžarsko vojsko med drugo 
svetovno vojno. 

11. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo ponovno 
prouči vse določbe zakona z vidika njiho- 
ve skladnosti z 18. členom ustavnega za- 

kona za izvedbo Temeljne listine o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slo- 
venije in zagotovi, da bodo vojnim invali- 
dom zagotovljene pravice v obsegu in 
pod pogoji, ki so jih uživali na podlagi 
tedaj veljavne zakonodaje. 

12. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
besedila za drugo obravnavo prouči ali je 
osnova za odmero invalidnine vojnega 
invalida še ustrezna (63.800,00 SIT). 

13. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 

besedila za drugo obravnavo Pr° 
v zakon ustrezno vključi pravico do P 
nanja invalidnosti ukradenim otro1< ■ 
če so postali invalidi zaradi vojnin 
godkov in v zvezi z njimi. 

14. Predlagatelj zakona naj pri P"?] |n 
besedila za drugo obravnavo Prou„.oa 
v zakon ustrezno vključi pravico vo|I ^ 
invalida, da mu država krije strošlKe i^ 
spevkov za pokojninsko, invalrJjinii 
zdravstveno zavarovanje za osebo, * 
nudi postrežbo in pomoč. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, spremenjene s protokoli št. 3, 5 in 8 ter 
dopolnjene s Protokolom št. 2 ter njenih protokolov št. 1, 4, 6, 7, 9, 10 in 11  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o ratifikaciji 
Konvencije o varstvu človekovih in te- 
meljnih svoboičin, spremenjene s pro- 
tokoli it. 3, 5 in 8 ter dopolnjene s Proto- 
kolom it. 2 ter njenih protokolov it. 1, 4, 
6, 7, 9,10 in 11 na 20. seji, dne 31. 5.1994, 
na podlagi 173. člena poslovnika držav- 
nega zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

1. Vlada Republike Slovenije na prvo je- 
sensko sejo Državnemu zboru dostavi in- 
formacijo s spiskom zakonov, ki jih bo 
treba spremeniti zaradi uskladitve s to 
konvencijo in drugimi akti Sveta Evrope. 

2. Odbor za notranjo politiko in P 
dje naj kot pristojno delovno telo P'l^ 
pregled prioritet glede sprejemanja_ 
nodaje, ki jo je treba uskladiti z Evr k jp 
konvencijo o varstvu človekovih Pr f0. 
temeljnih svoboščin, spremenjeno 
tokoli št. 3, 5 in 8 ter dopolnjeno s 
kolom št. 2 ter njenimi protokoli 
6, 7, 9, 10 in 11. 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o matični evidenci zavarovancev 
in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja   

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o matični 
evidenci zavarovancev in uživalcev pra- 
vic iz pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja - prva obravnava na 20. seji, 
dne 1. 6. 1994, na podlagi 185. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Državni zbor sprejema predloženo 
besedilo zakona o matični evidenci zava- 
rovancev in uživalcev pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja - prva 
obravnava kot osnovo za pripravo pred- 
loga zakona za drugo obravnavo. 

2. Državni zbor predlagatelju za* 
laga, da pri pripravi predloga uji- 
o matični evidenci zavarovance* ^a|jd- 
valcev pravic iz pokojninskega 'JJrayn»<° 
skega zavarovanja za drugo 
odpravi manjše pomanjkljivosti 
sko tehnične narave. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o usklajevanju denarnih , 
nadomestil za čas porodniškega dopusta, denarnih nadomestil za čas odsotnostl 

z dela zaradi bolezni nad 30 dni, denarnih nadomestil za primer brezposelnosti« 
pokojnin in zajamčene plače 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o usklajeva- 
nju denarnih nadomestil za čas porodni- 
škega dopusta, denarnih nadomestil za 
čas odsotnosti z dela zaradi bolezni nad 
30 dni, denarnih nadomestil za primer 
brezposelnosti, pokojnin In zajamčene 

plače - hitri postopek, na 20. seji, dne 1. 
6.1994, na podlagi 173. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

SKLEP 

. „»m®; 
Predlog zakona o usklajevanju ^„pir 
nadomestil za čas porodni§k09 
sta, denarnih nadomestil za čas ^ je- 
sti z dela zaradi bolezni nad rflZpo*®, 
narnih nadomestil za primer 0 te'^' 
nosti, pokojnin in zajamčene P1 

tri postopek se ne sprejme. 

poročevalec, št. ^ 



       

!ALIŠČA in sklepi 
v^ega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih naročilih 

**avn»^bor ^ePublike Slovenije je ob 
^lh pr#dl°g« *«kona o Javnih na- 

P™" obravnava, na 20. seji 
i)i isc ?. ora dne 30. 5. 1994, na pod- 
l&ra,-' , .ena poslovnika Državnega I8l v naslednjem besedilu 

STALIŠČA in sklepe 

ffJa oh9 zakona o javnih naročilih 
PriDra vnava' 'e Primerna podlaga 

^vnav predlo9a Z£,kona za drugo 

Sa ' 9ateli naj Pri pripravi predloga %0 ,a drugo obravnavo upošteva 
%n 'i,; 9re za izredno pomemben 
Hovat 93 'e tfeba zelo premišljeno 
'tia "ttradi možnosti, da lahko vsa- 
^ne(j0f°Polna zakonska dikcija oziro- 
ma sDr

e nost omogoča korupcijo in 
Nroejjj'a'oće ne9ativne Pojave na 

Sa >l?5ate'' nai Pri Popravi predloga 
''SI Oro 5'1

ru9o obravnavo prouči mož- 
Ssmi®i ovan'a določbe 1. člena 
?*nih da.bi bil dan poudarek na 
^odria; ra.Vnar»jih naročnikov v postop- 

'e lavnih naročil. 
I. p 

a9atelj naj pri pripravi predloga 

zakona za drugo obravnavo prouči mož- 
nost preoblikovanja določila 3. člena 
v tem smislu, da bi moral naročnik za vsa 
javna naročila skleniti pisno pogodbo 
s ponudnikom, izbranim na podlagi jav- 
nega razpisa za izbiro izvajalca brez 
omejitev ali javnega razpisa za izbiro iz- 
vajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-* 
sobnosti. 

5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo prouči mož- 
nost preoblikovanja in precizneje razdela 
vsebino določbe 5. člena tako, da bo 
izključena vsakršna možnost manipulira- 
nja oziroma podkupovanja ter razsipanja 
z družbenim premoženjem. Skladno 
s takšno usmeritvijo naj se iz besedila 
izloči primere, zajete v tretji in četrti ali- 
nei tega člena. 

6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo prouči mož- 
nost uskladitve v 6. členu opredeljenih 
pogojev za neposredno oddajo javnega 
naročila z obrazložitvijo, ki za te primere 
predvideva tudi pogajanja, kar pa v kon- 
kretnih rešitvah ni izpeljano. 

7. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo prouči mož- 
nost vključitve vprašanja oddajanja kon- 
cesij v zakonsko besedilo. 

8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo, upoštevajoč 
reformo lokalne samouprave, dopolni 
predzadnji odstavek 8. člena v tem smi- 
slu, da bo pred pričetkom javnih razpisov 
vlada potrdila obseg in vrsto del na pred- 
log pristojnega ministrstva oziroma pri- 
stojnega organa lokalne skupnosti, 
v skladu z določili zakonov o proračunu 
in finančnih načrtov. 

9. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo vključi med 
merila in kriterije za izbiro izvajalcev tudi 
certifikat kakovosti. 

10. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo predvidi smi- 
selno uporabo določb tega zakona tudi 
za oddajo državnega premoženja v na- 
jem oziroma prodajo državnega premo- 
ženja. 

11. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo upošteva 
mnenje in konkretne pripombe ter opo- 
zorila Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

12. Predlog zakona pripravi predlagatelj 
in ga predloži Državnemu zboru v mese- 
cu juliju 1994. 

^Igga zbora ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju pranja denarja 

^Vrij ?K 

'i "lavi RePublike Slovenije je ob 
Jhi B, Predl°ga zakona o prepreče- 
jNav« denaria - druga in tretja 
i%i i>ina 20 sei''dne 8-6-1994' na 

a Som- "ena poslovnika državnega el®l v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Vlada Republike Slovenije naj po spreje- 
mu zakona o preprečevanju pranja de- 
narja pripravi in objavi ustrezno informa- 
cijo o spremembah finančnega poslova- 

nja v organizacijah iz 2. člena zakona, 
s katero bo o novostih zakona seznanila 
najširšo javnost. 

i*Clf9a zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
sodnih taksah 

iSavi Republike Slovenije je ob Podloga zakona o spremem- 
™ - driVn Vah zakona 0 »odnih tak- ■- 9a obravnava na 20. seji, dne 
SSka'n3 P°dla9' 173- in 185. člena 

^ bes Z^0ra sPreie' v na- 

SKLEP 

I. 
'iN 4 

?at»0na 0 spremembah in dopol- 
% "ao sodnih taksah se vrne 

bii^oricČ onodaine9a postopka ter 
K^ike I. m besedilu, ki ga je Vlada 

"o o« . ni'e Podložila 4. 3. 1994 Pravi splošna razprava. 

II. 

Po opravljeni ponovni razpravi je Državni 
zbor sprejel 

STALIŠČA IN SKLEPE 

t. Predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o sodnih taksah, ki ga 
je Vlada predložila Državnemu zboru dne 
4. 3. 1994 se po opravljeni prvi obravnavi 
sprejme kot primerna podlaga za pripra- 
vo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj upoštevajoč predloge 
delovnih teles Državnega zbora ustrezno 
zmanjša višino taks, določenih v tarifnih 

številkah 19., 20., 21., 22. in 23. 

3. Takse za prijavo terjatev upnikov v ste- 
čajnem postopku naj se opredelijo v rela- 
tivnem znesku oziroma v določenem od- 
stotku od višine prijavljenih terjatev. 

4. V predlog zakona naj se vključi plačilo 
takse za primer likvidacije. 

5. Komanditno delniško društvo naj se 
glede obveznosti plačila taks izenači 
z delniško družbo. 

6. Predlog zakona za drugo obravnavo 
naj Vlada Republike Slovenije predloži 
v čim krajšem možnem času. 

poročevalec, št. & 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o organizaciji in delovnem 
področju ministrstev   

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o organiza- 
ciji in delovnem področju ministrstev 
- druga obravnava na 20. seji, dne 31. 5. 
1994, na podlagi 173. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
b",dilu SKLEP 
1. Predlog zakona o organizaciji in delov- 
nem področju ministrstev za tretjo obrav- 
navo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Vlada Republike Slovenije naj v treh 
mesecih pripravi projekt prostorske raz- 
mestitve 54-letih državnih uradov, direk- 
cij, inšpektoratov in uprav v Sloveniji. 
(Izvedba tega sklepa ne zahteva dodatnih 
proračunskih sredstev.) 

3. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da ob pri- 
pravi predloga zakona o organizaciji in 

delovnem področju ministrstev Pr|Pja 
tudi analizo stanja na področju delova i 
inšpekcijskega nadzora, ter prodstav' 
žavnemu zboru svoj predlog / .* <je- 
problemov v zvezi z nekoordinirani"1 

lom republiških inšpektoratov, neU' 'nJ 
nim vodenjem posameznih inšpekcij . 
prvi stopnji (požarna, delovna inšpfl* jn. 
ter predlog vodenja in koordinacij« a 
špekcijskega nadzora po uveljavit* 
kona o upravi in tega zakona. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o samoupravnih narodnih 
skupnostih   

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o samou- 
pravnih narodnih skupnostih - druga 
obravnava na 20. seji, dne 31. 5.1994, na 

podlagi 173. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o samoupravnih ^ 
nih skupnostih za tretjo obravnavo k 
pravi Vlada Republike Slovenije. 

narod" 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravi 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o upravi 
— druga obravnava na 20. seji, dne 31. 5. 
1994, na podlagi 173. člena poslovnika 

državnega zbora sprejel v naslednjem Predlog zakona o upravi za tretjo < 
besedilu navo pripravi Vlada Republike Slo 

SKLEP 

DODATNA SKLEPA 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravi 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi Predloga zakona o upravi 
— druga obravnava na 20. seji. dne 31. 5. 
1994. na podlagi 173. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da ob tretji obravnavi pripravi 
amandma na 100. člen predloga zakona 
o upravi, ki bo vseboval natančnejšo raz- 
mejitev pristojnosti med občino in dr- 
žavo. 

2. Vlada Republike Slovenije ®nfifiiii 
tretjo obravnavo posredovati DrMvo 
zboru mnenje Inštituta za javno "v $ 
Pravne fakultete v Ljubljani. o 
variantnih rešitvah delitve pristojn 

STALIŠČA IN SKLEPI 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisanimi prispevki 
štejejo za plačane  

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o pogojih, 
pod katerimi se kmetom zmanjšani ali 
odpisani prispevki štejejo za plačane 
— prva obravnava, na 20. seji, dne 31. 5. 
1994, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Predlog zakona o spremembah in do- 
polnitvah zakona o pogojih, pod katerimi 
se kmetom zmanjšani ali odpisani pri- 
spevki štejejo za plačane je primerna os- 
nova za pripravo predloga zakona za dru- 
go obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo prouči in 
ustrezno upošteva mnenje Sekretariata 
za zakonodajo in pravne zadeve. 

3. Predlagatelj naj pri pripravi P .^i otr 
zakona za drugo obravnavo Pre |nv* 
veznost Zavoda za pokojninsko ^ in 
lidsko zavarovanje, da po uveli 
izvedbi določb tega zakona P^Lnin'^ 
žanje prispevne stopnje za P° J zar3 

in invalidsko zavarovanje, in sice 0k"I' 
deleža sredstev, za katerega " 
ninski sklad razbremenjen na P° 
ga zakona. 

poročevalec, št. 6 
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SKLEP 

davnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Žjfrona o gospodarskih družbah  

obraHn' zbor Republike Slovenije je ob 
bih in Prec"oga zakona o spremem- 
Dm, ,? "^Polnitvah zakona o gospodar- 
ile oIlu bah ~ h,,rl poatopak na 20. seji, 
Poji . 5- 1994, na podlagi 173. člena 
'lednj Državne9a zbora sprejel 

sanih v sodni register po določilih 408. 
člena zakona o gospodarskih družbah. 

v na- 

SKLEP 

Slavni zbor nalaga Vladi Republike 
n6mfniJ®' da pripravi in predloži Držav- zboru analizo stanja subjektov vpi- 

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike 
Slovenije, da pripravi in predloži Držav- 
nemu zboru analizo stanja subjektov, za 
katere je Agencija Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo že izda- 
la soglasje za vpis lastninskega preobli- 
kovanja v sodni register, pa tega preobli- 
kovanja še niso vpisala v sodni register. 

3. Državni zbor nalaga Vladi Republike 

Slovenije, da prouči problematiko obvez- 
nega organiziranja delniških družb tudi 
v postopku lastninskega preoblikovanja 
podjetij, če število družbenikov preseže 
števio 50, ter možnosti vgraditve v zako- 
nodajo roka 60 dni za obvezen vpis last- 
ninskega preoblikovanja v sodni register 
od dneva, ko subjekt lastninskega preo- 
blikovanja prejme soglasje Agencije Re- 
publike Slovenije za prestrukturiranje in 
privatizacijo, in pripravi ter predloži Dr- 
žavnemu zboru v obravnavo in sprejem 
v roku 30 dni ustrezne spremembe veljav- 
ne zakonodaje. 

^LEP 
javnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe 
^ Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt slovenskih 

Seznic/A 

obr ni zbor Republike Slovenije je ob 
g., ^nfvi predloga zakona o ratifikaciji 
^oti e Pogodbe med Republiko 
tto I" Evropsko investicijsko ban- 
JO , .Proi«kt slovenskih železnic/A na 

®*JI. dne 25. 5. 1994, na podlagi 173. 

člena poslovnika Državnega zbora spre- 
jel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo- 
venije, da ustanovi strokovno skupino 

priznanih mednarodnih pravnikov, jezi- 
koslovcev in strokovnjakov iz drugih po- 
dročij, ki bo skrbela za kakovost prevo- 
dov mednarodnih pogodb, ki jih ratificira 
Državni zbor in so objavljena v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

sklep 
drž* lenega zbora ob obravnavi predloga zakona o zavarovalnicah 

0^. 
^'avn' Zbor Republike Slovenije je ob Podloga zakona o zavaroval- 
ne druga obravnava na 20. seji, 

'*'• 5. 1994, na podlagi 173. člena 

poslovnika državnega zbora sprejel v na- Pred|og zakQna Q zavarova|nicah za tret. 
slednjem besedilu j0 0bravnav0 pripravi Vlada Republike 

SKLEP 
Slovenije. 

I IN STALIŠČA 
^ega zbora ob obravnavi predloga zakona o poslovnem registru Slovenije 

% zbor Republike Slovenije je ob 
Sifoni' predloga zakona o poslov- 

na j? s,ru Slovenije - prva obravna- 
'85. t|"' seji, dne 31. 5.1994, na podlagi 
Prejel a Poslovnika Državnega zbora naslednje 

s*lepe in stališča 
!' FVerji 
"|0y6rij °9 zakona o poslovnem registru 

J® je ustrezna podlaga za pripravo 

zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj glede na večje število 
zbornic (združenj poslovnih subjektov) 
do druge obravnave prouči primernost 
določbe 13. člena predloga zakona, da 
sta v komisiji za razvrščanje po dejavno- 
stih predvidena le dva predstavnika 
zbornic. 

3. Predlagatelj naj do druge obravnave 
v zvezi z možnostjo uvedbe registra »kdo 

ima koga« poda naslednja pojasnila: 

- uporabnost takega registra (uporabni- 
ki, korist glede na stroške in probleme 
glede izvajanja...); 

- mnenje, kdo bi v okviru državnih orga- 
nov upravljal s tem registrom: 

- teze o tem, kako naj bi tak register 
zakonsko uredili. 

dl --C5UA IN SKLEPI 
v -^ega zbora ob obravnavi predloga obrtnega zakona 

N 
%*bor Republike Slovenije je ob 
JlUrv, Predloga obrtnega zakona 
*94, n®"ravnava na 20. seji, dne 30. 5. a Podlagi 185. člena poslovnika 

državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 
 \    

1. Državni zbor Republike Slovenije v prvi 
obravnavi sprejema predlog obrtnega za- 

poročevalec, št. 
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kona kot primerno osnovo za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona za drugo obravnavo prouči in 
ustrezno upošteva pripombe Sekretari- 
ata za zakonodajo in pravna zadeve ter 
Obrtne zbornice Slovenije. 

3. V zvezi z nedovoljenim in nezakonitim 
opravljanjem dejavnosti naj predlagatelj 
prouči možnost uvedbe dodatne kazen- 
ske sankcije, in sicer varstveni ukrep 
odvzema blaga in delovnih priprav, ki so 
bile uporabljene pri kršitvi. 

4. Predlagatelj zakona naj ob drugi 
obravnavi predloga zakona Državni zbor 
Republike Slovenije seznani s predlo- 
gom liste A in liste B iz 2. oziroma 3. 
člena predloga zakona. 

5. Predlagatelj naj preuči možnost, da 
izdajajo obrtna dovoljenja in vodijo regi- 
ster obrti območne obrtne zbornice. 

6. V zakonu naj se predpiše, da vlada da 
soglasje samo k tistim določam statuta 
Obrtne zbornice Slovenije, ki zadevajo 
izvajanje javnih pooblastil zbornice po 
tem zakonu in k višini nadomestila za 
zaračunavanje storitev za izvajanje javnih 
pooblastil. 

7. Za delovanje območne obrtne zborni- 
ce naj določi sredstva skupščina območ- 
ne obrtne zbornice, za izvajanje javnih 
pooblastil, poverjenih območni obrtni 
zbornici, pa naj zagotavlja sredstva Obrt- 
ne zbornica Slovenije. 

8. V zakonu naj se določijo: predpisi ozi- 
roma podzakonski akti, ki so poleg že 
naštetih potrebni za njegovo izvajanje; 

kdo jih izda in roki za izdajo (Postop 

izdaje obrtnega dovoljenja, način opra'' 
Ijanja mojstrskih izpitov, vsebina ucn 
pogodbe, vodenje obrtnega registra). 

9. Predlog zakona za drugo obraVjf^f| 
pripravi predlagatelj ter ga preo ° 
v obravnavo Državnemu zboru RepuDii 
Slovenije v mesecu juliju 1994. 

II. 

Državni zbor zadolžuje Vlado RePu^!.'|n^ 
Slovenije, da v roku treh mesecev preo 
ži celovito poročilo o delovanju 'n®P,er 
cijskih služb na ravni vlade kot celote 
oceno stanja na področju malega 90SP 
darstva z opredelitvijo vseh perečih p 
blemov (siva ekonomija, zamudne 0° 
sti, vodenje poslovnih knjig, idr.) in 

mulativnih ukrepov za razvoj tega P 
dročja gospodarstva. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi obvestila Temeljnega sodišča v Kranju, Enote 
v Kranju v zvezi s poslansko imuniteto poslanke državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi obvestila Temeljnega sodišča 
v Kranju, Enota v Kranju v zvezi • po- 
slansko imuniteto poslanke Državnega 
zbora, po drugem odstavku 83. člena 
Ustave Republike Slovenije na 20. seji, 
dne 8. 6. 1994, na podlagi drugega od- 
stavka 38. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

SKLEP 
K 145/93-20, z dne 15. 3. 1994. * !3l 
Z vloženim obtožnim predlogom T0rT'.M 

Državni zbor Republike Slovenije na pod- 
lagi drugega odstavka 83. člena Ustave 
Republike Slovenije ter prvega in druge- 
ga odstavka 22. člena zakona o poslan- 
cih v zvezi z obvestilom Temeljnega so- 
dišča v Kranju, Enote v Kranju opr. št. 

nega javnega tožilstva (opr. št. Kt „ij 
zaradi izvršitve znakov kaznivega oej ^ 
ogrožanja javnega prometa po člen1u 
III in I KZ Republike Slovenije ne P Rg. 
imunitete poslanki Državnega zbora ^ 
publike Slovenije gospe Jani Primož 
dovoli nadaljevanje kazenskega 
stopka. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi zahteve Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enote 
v Ljubljani v zvezi z vloženo zasfebno tožbo zoper poslanca državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi zahteve Temeljnega sodišča 
v Ljubljani, Enote v Ljubljani v zvezi 
z vloženo zasebno tožbo zoper poslan- 
ca Državnega zbora, po drugem odstav- 
ku 83. člena Ustave Republike Slovenije 
na 20. seji, dne 3. 6. 1994, na podlagi 
drugega odstavka 38. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel v naslednjem 
besedilu 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na pod- 
lagi drugega odstavka 83. člena Ustave 
Republike Slovenije ter prvega in druge- 
ga ostavka 22. člena zakona o poslancih 
v zvezi z zahtevo Temeljnega sodišča 
v Ljubljani, Enota v Ljubljani z dne 10. 3. 
1994 zaradi vložene zasebne tožbe v ka- 

zenski zadevi opr. št. I K 3/94 zaradi K ^ 
nivega dejanja žaljive obdolžitve P ,j( 
nu 108/111, II in I KZ Republike s'°^eg8 
prizna imuniteto poslancu Di'za 
zbora Republike Slovenije gospoo 
Hvalici in ne dovoli začetka kazen 
postopka. 

poročevalec, št. 
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redlog zakona o GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPUBLIKE SLOVENIJE 

^ 0 SLOVENSKI NARODNI ZASTAVI - EPA 335 

gretja obravnava 

^Republike Slovenije je na 87. seji dne 26. maja 1994 
o'i'a besedilo: 

8iii?!DL0G ZAKONA O GRBU, ZASTAVI IN HIMNI REPU- 
STAVi SL°VENIJE TER O SLOVENSKI NARODNI ZA- 

19Va") 9a poSiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 19/4- 

Sto* j-195- Clena poslovnika Državnega zbora Republike 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 
- Miha KOZINC, minister za pravosodje, 
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravo- 
sodje, 
- Divna POTOCAR, svetovalka Vlade Republike Slove- 
nije. 

JMlog zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni 

določbe 

1. člen 

^DsilUre'a 9fb. zastavo in himno Republike Slovenije ter 
narodno zastavo. 

2. člen 

n himna Republike Slovenije (v nadaljnjem 
'Slovenj zastava in himna) označujejo pripadnost Repu- 

in himna se smejo uporabljati le v obliki in 
t«. s,a določeni v ustavi Republike Slovenije in v tem 

S 

na način, ki je določen s tem zakonom. 

3. člen 

u narodarOC'na zas*ava označuie pripadnost sloven- 

s 
Si6mnarodna zastava i® beio-modro-rdeča zastava. 

Se širino 'n dolžino zastave je ena proti dve. Barve 
iarv

Vrs,e po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča. a zavzema po širini tretjino prostora zastave. 

zastavo, z zastavami italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti, z zastavami lokalnih skupnosti, z vojaškimi 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 oziroma slovenske narodne zastave ni dovo- 
ljeno uporabljati, če so poškodovani ali po zunanjosti nepri- 
merni za uporabo. 

Grba, zastave oziroma slovenske narodne zastave ni dovo- 
ljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se 
krni ugled Republike Slovenije. 

8. člen 

Grba,zastave ali njunih sestavnih delov oziroma slovenske 
narodne zastave ter besedila in notnega zapis melodije 
himne; se ne smejo zavarovati ali uporabljati kot znamka, 
model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev. 

Prejšnji odstavek se ne nanaša na kolektivne znamke, katerih 
nosilci so ministrstva ali Vlada Republike Slovenije. 

Shodna zastava se sme uporabljati le v obliki, ki je "■GRB 

in,y ustavi Republike Slovenije ter na način, ki je 8 tem ; 1 zakonom. 9. člen 

4. člen 
Grb se uporablja: 

S likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba, 
Sel ®lovenske narodne zastave ter besedilo in notni 

a'l® himne so sestavni del tega zakona. 

5. člen 
Ne 

kitica pesmi Franceta Prešerna »Zdravljica«, 
r®mr|Z zk°rovske istoimenske skladbe skladatelja 

6. člen 

®" zastava ob uradnih priložnostih postavljena, 
*'roma izobešena skupaj s slovensko narodno 

1. V pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih držav- 
nih organov; 

2. za označevanje državne meje, na območju mejnih preho- 
dov in na objektih organov mejne kontrole; 

3. v prostorih in na poslopjih, v katerih je sedež državnih 
organov, kot tudi v prostorih teh organov; 

4. v prostorih in na poslopju predstavništva Republike Slove- 
nije v tujini in na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavni- 
štva uporablja, v skladu z mednarodnimi pogodbami, predpisi 
in običaji države, v kateri je predstavništvo, oziroma s pravili 
in prakso mednarodne organizacije, pri kateri je predstavni- 
štvo; 

5. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov organov lokal- 
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rtih skupnosti, kadar opravljajo posamezne naloge oziroma 
določene zadeve iz državne pristojnosti; 

1. na poslopjih, v katerih je sedež predsednika rePuff 
sedež državnega zbora, sedež državnega sveta in sedež vi» 

6. v pečatu, štampiljki ter oznakah dokumentov samoupravnih 
skupnosti, podjetij in drugih organizacij ter posameznikov, ki 
imajo javno pooblastilo, kadar opravljajo posamezne naloge 
oziroma določene zadeve iz državne pristojnosti; 

7. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, 
ki jih uporabljajo predsednik republike, predsednik držav- 
nega zbora, predsednik državnega sveta , predsednik vlade, 
ministri ter vodje predstavništev Republike Slovenije v tujini; 

8. na vabilih, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, 
ki jih uporabljajo poslanci, člani državnega sveta in funkci- 
onarji ter uslužbenci državnih organov ; 

9. v drugih primerih in ob pogojih, ki jih določa zakon. 

2. na območju mejnih prehodov; 

3. na poslopju predstavništva Republike Slovenije v ,ui'n!|! 
na prevoznih sredstvih, ki jih vodja predstavništva uP®7.in,i 
pri opravljanju uradne dolžnosti, v skladu z mednaroa 
predpisi in običaji države, v kateri je predstavništvo, o»r ,(| 
v skladu s pravili in prakso mednarodne organizacij«' 
kateri je predstavništvo; £ 
4. na ladjah in na drugih plovilih; z zastavo so ozna'.?n'n ni 
letala in druga javna prevozna sredstva, ob pogoji"1 

način, ki jih določajo predpisi. 

13.člen 

10. člen 

Grb se lahko uporablja: 

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

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 poslopjih, v katerih so uradni prostori organov lokalnih 
skupnosti; 

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

11.člen 

Če se grb Republike Slovenije uporablja 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 upo- 
rablja ob uradnem obisku voditelja tuje države oziroma poob- 
laščenega 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 razvrščeni 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; 

5. če so grbi in znamenja razporejeni v skupine - na čelu 
skupine. 

III. ZASTAVA 

12. člen 

Zastava je stalno izobešena: 

Zastava se izobesi: 

1. Ob praznikih Republike Slovenije, in sicer: 
- na dan 8. februarja, Prešernov dan, slovenski 
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. 

, čle"8 i f 
Zastava se v primerih iz prejšnjega odstavka tega 
besi na poslopjih, v katerih so uradni prostori dr*aV jr# 
nov, organov lokalnih skupnosti, lahko pa tudi na riin®f' 
javnih objektih, na stanovanjskih hišah ter na drugin f 
nih krajih; zastava je izobešena ves čas praznikov. 

2. ob uradnem slovesu od predsednika republike, P' 
nika državnega zbora oziroma predsednika državn«9 ^ 
kadar odhaja iz Republike Slovenije na obisk v tujo o 
ob njegovem sprejemu, ko se vrne v Republiko Slo* 

3. ob uradnem prihodu voditelja tuje države ali P^koS1' 
nega predstavnika mednarodne organizacije v 
venijo oziroma, ob slovesu pri njegovem odhodu iz n r 
Slovenije; 

i# 
4. na dan žalovanja, ki ga določi Vlada Republike Sl"ve 

to spuščeno na pol droga; 

5. v drugih primerih ob pogojih in na način, ki j"1 

zakon. 

V primerih iz 1., 4. in 5. točke prejšnjega odstavka '69^ 
je poleg zastave lahko izobešena tudi slovenska ^ 

i« 

tK 

zastava; na območjih, kjer živita italijanska 
narodna skupnost, je izobešena tudi zastava nai 
nosti 

14. člen 

Zastava je lahko izobešena: 

1. ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih tva|i 
tekmovanjih, humanitarnih, vojaških in drugih Prir®r0d5,8Ij 
javnih shodih, na katerih se Republika Slovenija P 0pi£ 
oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili 
takšnih shodov; 

peP1 
2. ob praznikih lokalnih skupnosti; 

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

4. v drugih primerih, če uporaba zastave ni v naspr0' 
zakonom. ,J 

ii ^ Zastava je lahko izobešena za označevanje poslop h Qlg) 
so sedeži ministrstev ali drugih državnih organov 
lokalne skupnosti.  ^ 
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"Porahr1 'n 2as,avo so označena prevozna sredstva, ki jih * oijajo predsednik republike, predsednik državnega 
' Predsednik državnega sveta in predsednik vlade. 

V ' J^erih jz 2., 3 jn 4 točke prvega odstavka tega člena, se 
i, ?h*as,ave lahko izobesi tudi slovenska narodna zastava; 
(jrJ

3rn°čjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska 
Ki na skupnost, je izobešena tudi zastava narodne skupno- 

15. člen 

16. člen 
t( j6 

Se? ava FtePut>like Slovenije izobešena poleg kakšne ,rani jastave' mora bi,i' 9ledano od spredaj, vselej na levi s«..' l2lemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani 
!uie države ali mednarodne organizacije, kadar je ta 

5iro 
lz°bešena ob uradnem obisku voditelja tuje države 

tij, a Pooblaščenega predstavnika mednarodne organiza- 

^ i® 2 
v6č dS,ava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema fodj-pSJ'roi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, 

"■ "d spredaj, drog z zastavo Republike Slovenije 
pred drogovi teh zastav. 

Šivava Republike Slovenije izobešena skupaj z dvema 
"Vedi* ^stavama, mora biti zastava Republike Slovenije 

|6 7 
SimiaStava ^ePublike Slovenije izobešena skupaj z več Ustavami, je zastava Republike Slovenije: 
,te s 
V da đru9e zastave zvrščene v krogu - v sredini kroga ' 'o je razločno videti; 

r°9a- ^ru®e 2as,ave zvrščene v polkrogu 
tes 

v sredini 

' druge zastave zvrščene v koloni - na čelu kolone; 

.druge zastave zvrščene v vrsti - na prvem mestu 
<lroma, gledano od spredaj, na levi strani; 

ipin|° 
druge zastave razporejene v skupini - na čelu 

17. člen 

gwr
#j izobešena na drogu, morajo biti barve zastave 

1% Ln*; 0c* zgoraj navzdol po temle vrstnem redu: bela, 
'*ve v? 9rb mora biti, gledano od spredaj, na levi strani levem zgornjem delu. 

18. člen 
«J" $|(W narodna zastava izobešena na drogu, morajo »"»-»r-s /\ C i rt rt rt t rt rt r rt i rt rt t # —» /-J rt I ♦ rt m I rt s 'em r-5astave razporejene od zgoraj navzdol po temle 6"u: bela, modra, rdeča. 

19. člen 

So8C c'v'9a 'n spušča, izobeša in snema oziroma pre- 
aii 0

rac'n'b priložnostih z običajno počastitvijo, v skladu °ziroma predpisi o pozdravljanju zastave. 

'""N« 

l 20.«„ 

aii *L3'a v S^'a(^u s ,em zakonom, svečano in usklajeno ' s katerimi navzoči pozdravljajo himno. 

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

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

21. člen 

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 pooblašče- 
nega predstavnika mednarodne organizacije v Republiko Slo- 
venijo in ob slovesu pri njegovem odhodu iz Republike Slove- 
nije; 

3. pri polaganju vencev, ki jih polagajo uradni predstavniki 
Republike Slovenije oziroma predstavniki tujih držav ali med- 
narodnih organizacij ob spomenikih, na pokopališčih ter na 
drugih podobnih krajih. 

22. člen 

Himna se lahko izvaja: 

1. na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamu- 
jejo 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 pred- 
stavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in 
običaji takšnih shodov; 

3. na pogrebu osebnosti, ki ji Republika Slovenija izkazuje 
posebno čast; 

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

23. člen 

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

24. člen 

Himna se izvaja ob izkazovanju običajne počastitve v skladu 
z običaji. 

V. NADZORSTVO 

25. člen 

Izvajanje določb prvega odstavka 8. člena in tretjega odstavka 
20. člena tega zakona nadzoruje organ tržne inšpekcije. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

26. 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 zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzo- 
rec ter za označevanje blaga ali storitev grb, zastavo ali njune 
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sestavne dele, slovensko narodno zastavo ter besedilo in 
notni zapis melodije himne (prvi odstavek 8. člena); 
3. če izvaja himno z namenom tržnega oglaševanja oziroma 
zaznamovanja storitev (tretji odstavek 20. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaz- 
nuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje fizična 
oseba, ki stori prekršek iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega 
člena. 

27. 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 Republike 
Slovenije (drugi odstavek 7. člena). 

Z 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 f"Z'Cn8 

oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

28. člen 
Podrobnejše predpise izda; 

1. Minister za obrambo — za uporabo grba in zasta"® 
v obrambnih silah, 
2. Minister za promet in zveze - za uporabo grba in zasta« 
na ladjah in drugih plovilih, na letalih ter na drugih ja*"11 

prevoznih sredstvih. 
29. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 

- Zakon o himni Republike Slovenije (Uradni list SRS, *'■ l4/ 

90), 
- 11. in 13. točka 8. člena in 4. točka 12. člena 
o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, 
42/86 in 8/90). 

30. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem l|Slu 

Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji zbora dne 19. 
4. 1994, po opravljeni drugi obravnavi predloga zakona 
o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski 
narodni zastavi, sprejel sklep, da predlog zakona za tretjo 
obravnavo pripravi predlagatelj. Na tej podlagi in na podlagi 
drugega odstavka 195. člena poslovnika državnega zbora, je 
predlagatelj pripravil celovito besedilo predloga zakona 
s sprejetimi amandmaji in z obrazložitvijo sprememb v bese- 
dilu členov, ki so bili predloženi za drugo obravnavo. 

V besedilo predloga zakona so vključeni vsi amandmaji, ki so 
bili sprejeti v drugi obravnavi predloga zakona. Besedilo pred- 
loga za tretjo obravnavo se zaradi tega po vsebini razlikuje od 
besedila pripravljenega za drugo obravnavo v naslednjem: 

1. V skladu z amandmajem k 3. členu, so v tretjem odstavku 
tega člena črtane besede: »in z vsebino«. 

2. V skladu z amandmajem k 7. členu, sta v drugem odstavku 

tega člena črtani besedi -in dostojanstvo«. 
jictB^ 

3. V skladu z amandmajem k 13. členu, je v zadnjem ° „rO0 
tega člena pred besedami »izobešena tudi zastava "a 

skupnosti« črtana beseda »lahko«. 

4. V skladu z amandmajem k 14. členu, je v zadnjem oo• ^ 
tega člena pred besedami »izobešena tudi zastava "a 

skupnosti« črtana beseda »lahko«. 
trta tO& 4. V skladu z amandmajem k 21. členu, je črtana cei"" 

tega člena. 
a 5. V skladu z amandmajem k 25. členu, je besedilo teg 

spremenjeno tako, da se glasi: 
. tretji 

»Izvajanje določb prvega odstavka 8. člena ^ 
odstavka 20. člena tega zakona nadzoruje organ tržne 
c i je.« 
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PRILOGA 

/ 

m s r v 
vč naj vsi na -ro - di. ki liro - |W-nč do • <!a ■ kal' dan. da 

^OMETRIJSKO, likovno ter barvno pravilo za oblikovanje slovenske 
^Rodne zastave 

bela 

MODRA 

s 

Dolžina zastave je 2 x Urina 

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. 

SCOTDIC CODE 777 - INTERNATIONAL COLOR CODIFICA- 
TION SYSTEM (2034) 
Bela - N-1 N95 
Modra - N-46 N722509 
Rdeča - N-23 No74014 
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Trodimenzionalna podoba grba je razdeljena v gornji kon- 
kavni in spodnji konveksni del. Med njima je izveden mehek 
prehod, ki poteka diagonalno z leve in desne strani po zunanji 
stranici lika Triglava. Grafične linije grba tudi pri trodimenzi- 
onalni izvedbi določa »Geometrijsko pravilo za risanje grba«. 

BARVNO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

GEOMETRIJSKO, LIKOVNO TER BARVNO 
PRAVILO ZA OBLIKOVANJE ZASTAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Dolžina zastave je 2 x Širina 

Zastava Republike Slovenije je belo-modro-rdeča 
narodna zastava z grbom Republike Slovenije. ^aZir^J^e * 
širino in dolžino zastave je ena proti dve. Barve za ^ 
vrste po temle vrstnem redu: bela, modra, rdeča. »sa

v 
zavzema po širini tretjino prostora zastave. Grb Je ^ 
zgornjem delu zastave tako, da se središčna toc be|e 1» 
pokriva s točko 1/4 dolžine zastave in točko st kateri 
modre barve. Grb sega z gornjo polovico grba, na 
zvezde, v belo polje, z drugo polovico pa v modro pou ' 
grba je 1/3 širina zastave. ,-nDlF^ 
SCOTDIC CODE 777 - INTERNATIONAL COLOR ^ 
TION SYSTEM (2034): 

Bela - N-1 N95. 
Modra - N-46 N722509. 
Rdeča - N-23 No74014. 
Zlatorumena N-6 N197512. 

Grb Republike Slovenije ima obliko ščita. V sredini ščita je na 
modri podlagi lik Triglava v beli barvi, pod njim sta dve valoviti 
modri črti, ki ponazarjata morje in reke, nad njim pa so v obliki 
navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šestokrake 
zvezde. Ščit je ob stranicah rdeče obrobljen. 

Barve: 
Zlatorumena N-6 N197512, zvezde. 
Bela N-1 N95, Triglav. 
Modra N-46 N722509, podlaga in dve valoviti črti. 
Rdeča N-23 No74014, obroba ob stranicah. 
SCOTDIC CODE 777 - INTERNATIONAL COLOR CODIFICA- 
TION SYSTEM (2034). 
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r«edlog zakona NACIONALNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA 

lEPA 304 - DRUGA OBRAVNAVA 

vjada Republike Slovenije je na 88. seji dne 2. junija 1994 
Uravnavala in sprejela: 

-PREDLOG NACIONALNEGA RAZISKOVALNEGA PRO- 
GRAMA. 

iQVarr! 9a pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa 
.ri^i0 Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21/4- 
S| Cena poslovnika Državnega zbora Republike 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, 
- CIRIL BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zna- 
nost in tehnologijo. 

og zakona nacionalnega raziskovalnega programa 

izdelal Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in 
potrdila Vlada Republike Slovenije kot podlago za NRP. 

Izhodišča in usmeritve NRP zato dajejo interpretacijski okvir 
za razumevanje in razlaganje NRP in se jih v dokumentacij- 
skem smislu uporablja kot prilogo k NRP 

Jredi 

"vod 

ra2iskovalni program (v nadaljevanju NRP) je 
*razvn'' i nacionalne razvojne strategije in vladnih politik 
ra^voi cil''in vP,ivi' katerih skupen namen je spodbujati I v gospodarsko in socialno uspešno družbo. 

Porngllii? uPravljalsko neposredno ne obvladuje mnogih CILJI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI 
Jur|ai n deiavnikov. k* 'eže' v mreži mednarodne vpetosti, iina j?t

r°s'ora naše upravljalske pristojnosti. Tovrstna okoliš- 
ka strategiranju razvoja povečuje pomen povečeva- ati okor evan'a fleksibilnosti ter maksimalne prilagodljivo- 
st to na naćin' k' omogoča in ohranja družbeno istovet- Br Politično državno suverenost. 

*is0^!ena sposobnost ima v svojem jedru raznovrstno in 
u$ta 

levno znanie oz- kvalificirane ljudi na vseh ravneh 
^rov«k!Vah druibe- Raziskovalno usposobljeni in delujoči vion0 

ki Potencial igra v tem oziru izredno pomembno 
'v več smereh: 

star^?S,avina intelektualnih zmogljivosti postavlja kriterije 
'ulture racionalnega obnašanja in se uvršča v osrčje 

- terj^va k strokovnemu presojanju v procesih odločanja in 
ciljev i„°m°9oča uresničljivost sicer interesno utemeljenih v ln Projektov, 

koj0|g.s,av'ja bistveni del razvojnega 
^dravr a izobraževanja in dobršn.     
liah, nairazličnejših materialnih in nematerialnih proizvod- 

delovanja, temelj viso- 
dobršno število vodstvenega 

V zlasti razvojne vloge raziskovalne dejavnosti je 
Jd onih°d mno9'h procesov znotraj te dejavnosti in še bolj 
%|(Ur zunaj nje. Med temi ji gredo v prid naraščajoča 
i9r,ie i?1Ca' ki i2vira iz povečevanja ponudbe čez povpraše- 

'lina i?sar se ro'eva pritisk na kakovost, dalje opredeljena 
^tur ^repi odgovornost, ter sprememba gospodarske 'Oievj ® v korist manjših in bolj gibkih enot, iz česar se 

brSnfi Onalnost. Obratno pa usmerjenost pozornosti 
''Cun ®a gospodarskih voditeljev v lastninjenje, tudi na 
Nta^°ine9a Poslovodenja sistemov, dalje razpadanje 
I^ISna i inte9riranih razvojnih in tehnoloških skupin ter [vBiiL® ln kadrovska šibkost množice novih malih enot 
Sh postavljajo visokostrokovne kadre iz stro- 

Staj 
%iel 

S|stemskega normaliziranja slovenske družbe sicer 
Nerii0do,goročnost ravnanja, prav zato pa terjajo jasno 
2?^ot h c'e'ovania države, kjer je to možno in potrebno 

' državne strategije sledi omenjenemu napotilu na nr04i orzavne strategije 
raziskovalne dejavnosti 

''N 88 NRP naslanja na izhodišča in usmeritve, ki jih je 

Splošne cilje raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju RD) 
določa Zakon o RD: širjenje in poglabljanje znanstvenih spoz- 
nanj, 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 uresničeva- 
nje v okviru razpoložljivih javnih sredstev ter spodbud za 
angažiranje zasebnih sredstev. 

Dolgoročni cilji v raziskovalni dejavnosti 
Temeljni dolgoročni cilji so: 

- povečanje uporabe znanj za gospodarski, socialni, kulturni 
in okoljevarstveni razvoj Slovenije; 

- Slovenija v času približno deset let razvije močno, znan- 
stveno usposobljeno in po kakovosti mednarodno primerljivo 
jedro raziskovalcev za delo v znanosti in v zahtevnem razvoju 
(okoli 5000 visoko usposobljenih raziskovalcev, ki pokrivajo 
vsa temeljna področja ved, ali približno 0,25% prebivalstva, od 
česar vsaj 3 tisoč znanstveno raziskovalno delujočih poln 
delovni čas, rangov docenta oz. z njim primerljivih in višjih. 
Gospodarske in druge uporabniške organizacije oz. njihove 
asociacije naj bi imele zaposlenih v razvoju okoli 10.000 
strokovnjakov oz. čez 2 % vseh zaposlenih); 

- dolgoročno Slovenija pokriva vse temeljne znanstvene dis- 
cipline in osvaja moderne raziskovalne in spoznavne metode, 
in sicer na mednarodno primerljivi kakovostni ravni. 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. 

Temeljni cilji se uresničujejo z dejavnostmi za doseganje 
naslednjih ciljev na področju raziskovalnega sistema in poli- 
tike: 
- trajno potekanje projekta vzgoje vrhunskega, raziskovalno 
usposobljenega strokovnega kadra pretežno za pretok v upo- 
rabniške organizacije, v manjši meri pa za obnavljanje in 
nadomeščanjevrhunskih raziskovalcev v akademskih usta- 
novah; 

- 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 
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povečujeta uporabo in racionalnost, glede tovrstne infra- 
strukture. Med prednostne dolgoročne investicije na 
področju RD spadata izgradnja univerzitetne knjižnice v Ljub- 
ljani in optične komunikacijske akademske mreže; 

- okrepljena včlenjenost RD v mednarodna omrežja in sheme 
sodelovanja ter popolna internacionalizacija znanosti in 
deloma visokega izobraževanja. Težišča sodelovanje se bo 
premikalo na industrijsko razvojne programe in projekte kot 
predhodnico gospodarskih kooperacij, na projekte infrastruk- 
turnega povezovanja z Evropo, obmejno sodelovanje in regij- 
sko povezovanje s posebnim poudarkom na vlogi malih naro- 
dov in izmenjavi njihovih izkušenj glede raziskovalnih siste- 
mov in politik; 

- integriranje evaluacijskih sistemov na univerzah in v znano- 
sti na zahtevni mednarodni ravni in na tej osnovi doseganje 
sposobnosti za identifikacijo vrhunskih strokovnjakov na 
nacionalni ravni, z odprtimi razpisi za učiteljska in razisko- 
valna mesta; 

- okrepitev RD v zasebnem in državnem sektorju gospodar- 
stva in negospodarstva in s tem normalno komuniciranje 
podjetništva, uprave in drugih uporabnikov z akademsko razi- 
skovalno sfero; 

- pospeševanje in povečanje pretoka raziskovalcev oz. razi- 
skovalno usposobljenih strokovnjakov iz akademske sfere 
v uporabniške organizacije in institucije za prenos znanja in 
tehnologij, prilagojene tudi za potrebe malih in nastajajočih 
podjetij, z upoštevanjem večje regionalne enakomernosti; 

- povečan vpliv raziskovalne sfere na določanje družbene 
razvojne strategije kakor tudi na razvojne načrte podjetniških 
in drugih uporabniških organizacij. Državna uprava in državni 
zbor bosta v ta namen prednostno zaposlovala postdiplom- 
sko usposobljene strokovnjake, povečala število naročenih in 
sofinanciranih raziskovalnih in razvojnih projektov ter drugih 
študij, potrebnih kot strokovne podlage za državno odločanje, 
in uvedla razne oblike organiziranega svetovanja stroke oz. 
dialoga s stroko; 

- državna podpora uporabniški sferi, da poveča svoj vpliv na 
usmerjanje delovanja akademske raziskovalne sfere, zlasti 
s podporo izboljšanju strukture in kakovosti 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 do leta 2000; od tega naj se polovico oz. 
čez 1.25 % BDP zagotavlja iz javnih virov, ostalo pa iz zaseb- 
nih. V ta namen je potrebno z davčnimi olajšavami in drugimi 
razvojnimi ugodnostmi v gospodarski politiki spodbuditi 
zasebna vlaganja v raziskave in razvoj ter v raziskovalno 
infrastrukturo in v ta namen razviti sistem (zasebnih) ustanov 
in javnih skladov ter povečati črpanje sredstev iz tujine, zlasti 
v okviru shem tuje tehnične pomoči in z neposredno prodajo 
RD storitev tujim naročnikom. 

Za doseganje navedenih ciljev se vzpostavijo pogoji za nadalj- 
nji razvoj visokošolskega izobraževanja na slovenski obali, 
usmerjenega zlasti v proučevanje sredozemskih prostorov in 
podpiranje vsakovrstnih stikov in povezav Slovenije z njimi, 
ter pogoji za mednarodno delujoče podiplomsko izobraževa- 
nje v Ljubljani. 

Srednjeročni cilji v raziskovalni dejavnosti 

Srednjeročni cilji neposredno usmerjajo aktivnosti države za 
uresničevanje dolgoročnih, okvirno v časovnem obdobju 
1994 - 1997: 

vnotel1 

- v prihodnjih letih se bo vzpostavilo osnovno rav 
v razvoju strok glede na kakovost in strateško Prer~L <ji 
potrebnost po obsegu. Pri preračunu potrebnosti g j|f 
zadostno težo korelaciji med uspešnimi ali uspeha zrn ^ 
grupami proizvodov in storitev tako gospodarstva ko j 
spodarstva ter med strokovnimi področji, p°trebn'nj lo, 
hov razvoj, proizvajanje, trženje in modeliranje ter voo i ^ 
sistemov. Uravnoteženost gre dosegati tudi z vidika ve 
skupin: velike tvegajo postajati predrage, majhne pa 
nesposobne za izpeljavo zahtevnejših projektov; 

- oblikuje se nova programska struktura ciljnih raz's^g(Ml 
programov, kot interdisciplinarnih problemsko u'^nro 
strokovno koordiniranih celot raziskovalnih in razvoj" 
jektov, ki podpirajo doseganje ciljev nacionalnega p0"1 ^ 
jih sofinancira država preko več resornih ministr ra(T)e,> 
nost bodo imele pobude za ciljne raziskovalne Prog jonain 
podpirajo nacionalne cilje, kakor jih opredeljujejo na jgjf 
programi ali strategije, ki jih sprejemajo Državni zt>or,

d avStv« 
posamična ministrstva (zlasti na področjih okolja, za 
kmetijstva, obrambe, kritičnih tehnologij); 

- v enakem obdobju se izdela in začne izvajati načrt 
cije družbeno razvojno potrebnih, a prešibkih delov' l0i 
valnih zmogljivosti. Znanstveno vrednost pokaže 
noprimerjalna ocenitev, družbeno potrebnost P^jsm^ 
razvojne presoje, in sicer iz okvira državnih strateški" ^ 
tev in na podlagi strokovnih strateških študij giban) P fj(v4|i 
in doma, ter naročniško povpraševanje po njihovih ® lr8un< 
Država vsako leto opredeli točke, spoznane kot p 
vitalizacije; gCe. 
- vpelje se in sistematično izvaja poostreno periodičnoj 
njevanje mednarodne znanstvene vrednosti ter ap ^ 
uspešnosti slovenske raziskovalne sfere po skupina 
novah, vključno s pomočjo tujih ocenjevalnih skup 

nfOl • 
- izboljšati je treba metodologije za izbiranje sku^'l'n uttfi|j 
tov in ustanov za javno (so)financiranje in v ta naV^ vS©t>ov®' 
ekspertni sistem, ki bo temeljil na avtonomiji st£ ,!oristno5 

vrednotenje družbene potrebnosti in gospodarske ^ sveto- 
ter racionalne izvedljivosti projektov. V sodelova"J .m pre°* 
valnimi organizacijami in ministrstvi se v met°<W' * K0''5! 
vsem operacionalizira kriterije gospodarske in y uporaB" 
nosti uporabnega raziskovanja ter začne s polno te1 d«* 
Ijati kazalec mednarodne odmevnosti znanstven » raZvM° 
Ministrstvo, odgovorno za znanost in tehnologijo. y upv 
metodologijo merjenja gospodarskih in drugih u_c

t_vrstnrt 
rabe rezultatov razvojnih raziskav in spoznanja iz jol"' 
stalnega analiziranja učinkov raziskav upoštevalo p 
nju zlasti tehnološko razvojne politike države. 

& 
Pri vzgoji vrhunskega strokovnega podmladka se b°t' 
nosti odvijale v smeri naslednjih ciljev: ^ 

- zajem v projekt usposabljanja mladih raz i sk9Ya'i|fraj5a^? 
obsegu prilagodi izhodu (letno okrog 200 os. ' 0dpira JJn 
povprečni čas podiplomskega usposabljanja m P ^ drU9>(1 
hovo zaposlovanje v gospodarskih podjetjih ° s(<oValce 
uporabniških organizacijah ter motivira mlade razi 
ustanavljanje novih podjetij; , 

stroK^" 
- zajem novih mladih raziskovalcev glede na 
področja se ravna po naslednjih kriterijih: 

- kakovost skupine, kjer se odvija delo MR; ^ 
- dosedanja uspešnost skupine pri usposabljanj jn 
- velikost pretoka MR v uporabniške ustan? .0 na ^ 
tovrstnih ustanov za usposabljanje, ki zajema de 
tivnih programih; 

■g rti"2 09 
- formalno se omogoči in dejansko PosP0^aniZ8 

gospodarskih družb in drugih uporabniških ° =kovnjaK kiH 
same kandidirajo pri sebi zaposlene mlade str 
podiplomsko raziskovalno usposabljanje Prl ^ jnt®' 
organizacijah, z delom na projektih v razvoj 
svojih organizacij; n) 

- ministrstvo, pristojno za znanost, bo spoi dbuja'0 uvi 
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novih oblik podiplomskega izobraževanja, predvsem doktor- 
skega študija brez predhodnega magistrskega študija; 

~ pri neposredni podpori podiplomskih študijskih programov 
bo financiranje usmerjeno predvsem v bolj interdisciplinarne 
Podiplomske študijske programe, ki imajo udeležbo uglednih 
'ujih strokovnjakov, vsebinsko pa se nanašajo na problemska 
ležišča Slovenije; 

~ povečalo se bo število podiplomskih študentov in podaljšal 
Povprečni čas njihovega usposabljanja v tujini; 

~ Slovenija mora znatno povečati število v svetu uveljavljenih 
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 stro- 
kovnjakov tudi iz bivših jugoslovanskih in vzhodnoevropskih 
dežel. 

Naslednja vrsta ciljev služi močnejšemu preusmerjanju razi- 
skovalnih zmogljivosti v uporabno raziskovanje in razvojne 
storitve: 

~ vzpostavitev mreže infrastrukturnih centrov, zlasti tehnolo- 
gih in inovacijskih v vseh regijah, ljubljanskega in maribor- 
skega tehnološkega parka ter agencij za prenos znanja na 
univerzah in v javnih (raziskovalnih) zavodih; 

~ vzpostavi in vteče se delovanje tehnološkega razvojnega 
sklada, ki opravlja tudi vlogo agencije za prenos znanja. 
Zakonsko sistemsko se uredi status in funkcija zasebnih usta- 
nov na področju RD, še posebej zasebnih fundacij. Ustanovi 
se Slovensko znanstveno fundacijo za podporo znanstveno 
Raziskovalnih projektov in projektov vzgoje vrhunskega 
kadra; 

r v sodelovanju med ministrstvi in zbornicami naj se spod- 
nja interes gospodarskih družb po povpraševanju po razi- 
skovalnih in razvojnih storitvah. Z zakonodajo, ki ureja 
delovna razmerja, se bodo povečale spodbude za inovativ- 
nost zaposlenih v podjetjih in prenos znanja iz raziskovalnih 
0r9anizacij v gospodarsko in drugo uporabo, spodbude za 
laganja v razvoj pa s spremembami v davčni zakonodaji; 

"" z davčno in carinsko politiko ter s podporo pretoka razisko- 
valnih kadrov v uporabniške organizacije, predvsem v gospo- 
darska podjetja, se bo spodbujalo nastajanje in ohranjanje 
razvojnih enot v uporabniških organizacijah in oblikovanje 
Njihovih skupnih raziskovalnih zavodov ali gospodarskih 
družb; 

Podpreti je treba sodelovanje raziskovalnih organizacij 
s svetovalnimi pri programiranju usmeritev v uporabne razi- 
skave in pri organiziranju, izvajanju in uporabi rezultatov 
Razvojnih projektov; koordinacija ministrstev bo uvedla meto- 
jO'ogijo spremljanja dejanskih rezultatov (gospodarskih, 
?®Poslitvenih, okoljevarstvenih, socialnih, makroekonomsko 
""ančnih ipd) uporabe raziskovalno-razvojnih dosežkov; 

"Slovenija bo vpeljala statistiko raziskovalne dejavnosti in 
etnološkega razvoja, kakor jo poznajo dežele OECD. 

Na Področju raziskovalne Infrastrukture se med prednostne 
UvrŠČajo naslednji projekti: 

I'določitev odgovornosti različnih državnih teles za razvoj in 
delovanje knjižnično informacijskega sistema in sistema 
j^anstveno-tehničnega informiranja v Sloveniji, s poudar- 
im na nabavi tuje znanstvene in strokovne literature, moder- 
niji organizacij in vpeljavi vzajemne katalogizacije; 

T dovršitev izgradnje klasične akademske mreže preko 
"NES-a; 

rj *ačetek izgradnje optične akademske mreže kot sestavine 
.'^venskega dolgoročnega optičnega komunikacijskega 

za - povezave s svetom; 

- dograditev in opremljenje Biološkega središča; 

- gradnja Univerzitetne knjižnice Ljubljana; 

- kompletiranje sistema raziskovalnih zavodov, tako po šte- 
vilu kot po raznovrstnosti njihovih pravno-statusnih oblik in 
lastništva; 

- vzpostavitev raziskovalne inštitucije za raziskovanje Istre 
s poudarkom na usmerjanju v mediteranski prostor, s sede- 
žem na slovenski obali; 

- vzpostavitev oddelka Inštituta za narodnostna vprašanja za 
raziskovanje problematike madžarske narodnosti in regional- 
nega sodelovanja, s sedežem v Lendavi; 

- financiranje materialnih stroškov individualnega razisko- 
valnega dela visokošolskih učiteljev izvaja ministrstvo, pri- 
stojno za visoko šolstvo, financiranje raziskovalnih oddelkov 
in inštitutov ter rektorjevih skladov na državnih univerzah in 
znanstvenih skladov na državnih inštitutih pa izvaja ministr- 
stvo, pristojno za znanost in tehnologijo. 

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 kakovosti in relevance raziskovanja oz. znanja. Jedro 
tega sistema zajema: 

1. zaostreno ocenjevanje znanstvene kakovosti skupin, vodij 
skupin in ustanov; 

2. zaostreno ocenjevanje družbene razvojne relevantnosti 
strok, zlasti uporabnih raziskav oz. projektov; 

3. Ciljne raziskovalne programe za uresničevanje ciljev naci- 
onalnega pomena; 

4. programe vitalizacije strok večjega razvojnega pomena za 
Slovenijo, strok, ki relativno močneje zaostajajo za razvojem 
vede v svetu; 

5. naročniško financirane programe oz. projekte tehnolo- 
škega in drugega razvoja. 

Z uporabo primerno izpeljanih kriterijev za določitev obsega 
in usmeritve javnega (so)financiranja raziskovalnega potenci- 
ala v srednjeročnem obdobju se bo le-ta restrukturiral v bolj 
kakovosten in dejanskemu povpraševanju po razvojnih stori- 
tvah bolj prirejen raziskovalni potencial. Ti kriteriji so name- 
njeni ocenjevanju projektov in projektnih skupin ter ocenjeva- 
nju raziskovalnih skupin in inštitutov na podlagi minimalnih 
standardov znanstvene oz. raziskovalne kakovosti in organizi- 
ranosti. Samo tako strukturiran je ekonomsko dopustna dol- 
goročna infrastrukturna naložba Slovenije in kot taka tudi 
nujna nacionalna investicija. 

Kriteriji na področju temeljnih raziskav morajo izrecno meriti 
mednarodno veljavo slovenskih znanstvenikov, z uporabo 
kazalcev mednarodne odmevnosti in drugih meril povezano- 
sti z vitalnimi raziskovalnimi tokovi po svetu. Ti kriteriji veljajo 
za vse stroke, z upoštevanjem, da gre pri strokah, ki se 
ukvarjajo z »lokalnim« predmetom raziskovanja, strogo meriti 
metodološko vrednost stroke in strokovno relevanco pri izbi- 
ranju predmeta ali vidika raziskovalnega opazovanja. 

Kriteriji kakovosti strokovnjakov na področju uporabnih razi- 
skav so enaki, dodatno pa se uvaja strokovno iskanje korela- 
cije 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. 

V prehodnem obdobju pomanjkanja kapitalske zmožnosti slo- 
venskega podjetništva bo država neposredno in posredno na 
področju uporabnih raziskav podpirala predvsem predkonku- 
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renčne projekte, hkrati pa tudi ti. podjetniške razvojne pro- 
jekte 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 projek- 
tov. Država bo zaradi povečanja učinka pri trošenju prora- 
čuna v ta namen koordinirala razvojno podporne politike 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 razisko- 
valna politika poseže z neposrednimi odločitvami le v ugotov- 
ljenih in strokovno preverjenih naslednjih primerih oz. pri 
naslednjih stanjih: 

- na področjih, ki so mednarodno primerjalno manj kako- 
vostna: 
- z identifikacijo področja preko mehanizmov ocenjevanja 
kakovosti, glede obsega pa z ozirom na strokovno ocenjena 
gibanja razvoja v svetu, z ozirom na potrebe univerze po 
učiteljih in z ozirom na povpraševanje uporabnikov po stori- 
tvah teh strok; 
- način posega: - pospešena vzgoja vrhunskih kadrov v tujih 
centrih; 
- pridobitev vrhunskih posameznikov iz drugih dežel; 
- 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 družbe- 
nega 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 pod- 
lago za dejavnosti v družbenih infrastrukturah, kot so izobra- 
ževanje, zdravstvo, državna uprava, podjetniški management, 
urejanje prostora, nacionalna naravna in kulturna dediščina, 
varstvo okolja oz. služijo identificiranju in razvijanju potreb- 
nih tehnologij za navedena in gospodarska področja. 

Raziskovalni kadri 

V odnosu do raziskovalcev se kombinirata politika usposab- 
ljanja novih in politika vplivanja na njihovo prehajanje na 
druga, zlasti razvojna, podjetniška in vodstvena mesta v deli- 
tvi dela. Druga politika se nanaša na vse raziskovalce, razen 
tistih vrhunskih, ki izpolnjujejo mednarodne kriterije za aka- 
demsko delovanje in izražajo ambicije po akademskem delo- 
vanju. Povprečno naj bi raziskovalec delal pretežno z držav- 
nimi 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 razi- 
skovalcev (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 zaleto dni (pri doseganju doktorata 
znanosti), da se poveča hitrost pretoka in z manjšimi sredstvi 
dosega enako velik kadrovski izplen. 
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Dolgoročno bo velik prispevek k pospešeni vzgoji vrhun^S 
strokovnega kadra pomenila ureditev rednega Pod'P°ne 
skega usposabljanja, ukinitev magisterija kot obve 
vmesne stopnje na poti do doktorata ter uvedba novih v^o 
strokovnih šol ob fakultetah, pa tudi ustanovitev drugih n° 
visokošolskih zavodov. V okviru projekta gre povečati P 
prečni čas usposabljanja MR v tujini in povečati usPešn°bni- 
obseg zaposlovanja MR v gospodarskih in drugih upor3 

ških organizacijah. V ta namen se uvede stimulacijske uk K 
za oblikovanje novih podjetij in za prehajanje v obs<°J 
podjetja - s sistemom davčnih spodbud, delno caso 
zamejenega subvencioniranja plač raziskovalcev, ki se t v^ 
slijo v podjetjih, z dajanjem državnih sredstev v RD v zaKI-jP j, 
časovno omejen ugoden najem novim podjetjem, s spr 
njanjem državnih sredstev v kapitalske vložke v podjetjin 
druge načine. 

Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, v sodeloVj?5i(0 
z drugimi ministrstvi in zbornicami organizira infornn®^^ 
mrežo inventivne in kadrovske ponudbe iz RD za 'nter

f7.n|<ci- 
v gospodarstvu in negospodarstvu. Podpiralo bo ,'u .„o 
onalno ekonomistično, zlasti poslovniško funkcio ,fl 
doizobraževanje raziskovalcev, sistematično predvsem m ^ 
strateško poslovno dodatno usposabljanje menagerjev 
skovalnih organizacij. 

Na univerzah bo država podpirala uvedbo mednarodnih^^ 
sov za študijske programe, za nastavljanje učiteljev zia. 
podiplomski stopnji, utrjevanje mednarodnih meril in * ^ 
renče pri habilitaciji. V okviru materialnih možnosti Sio ^ 
podpira, vsekakor pa dopušča, nastajanje tuje in za gi0. 
konkurenčne ponudbe podiplomskega izobraževala n 
venskem, hkrati pa bo finančno podpirala podiplomsu (, 
braževanje manjšega dela najbolj sposobne populacije 
strokah na odličnih centrih po svetu. 

Država bo sofinancirala in drugače podpirala prakso s6 
nih izobraževalnih obveznosti prostih let za učitelje, cen. 
v tem času raziskovalno angažirajo v tujih raziskoval" 
trih ali razvojnih oddelkih domačih podjetij. 

Država bo pospeševala prezaposlovanje raziskovalcev '^(rani 
demskih ustanov v ti. uporabniške organizacije .horga- 
podjetij in na strani raziskovalnih skupin v raziskovalni 
nizacijah. 

Raziskovalna infrastruktura in raziskovalna oprema 

Raziskovalna infrastruktura zajema nabavo in vzdrž® rnifl 
raziskovalne opreme, vznikanje in delovanje infra1stN* jj|p. 
centrov (instrumentalnih, tehnoloških in drugih), gist®"1 

delovanje tehnoloških parkov, knjižnični informacijski jj# 
in sistem znanstveno-tehnološkega informiranja ( .„ih 
KIS/SZTI) ter statusno-pravno preoblikovanje razlS 0(,|jk4 
organizacij (v javne raziskovalne zavode in druge s(()r|. 
Služi temeljnim in uporabnim raziskavam, razvojnim 
tvam in strokovnemu izobraževanju. 

bičajn° 
Instrumentalni centri so organizirane enote, 0 ^<\- 
v sestavi že obstoječih organizacij, ki razpolagajo z 
skimi sklopi raziskovalne opreme ter kvalificiranim °jonain" 
za njeno raziskovalno in drugo uporabo. Namen je f3 0pref6 

maksimiranje uporabe opreme ter povečanje učini „wjnaflc'' 
glede na finančne vložke zanjo. Država si glede na (soj p" 
ranje opreme lahko pridrži lastniško pravico oz. v 
upravljanju centra, da lahko vpliva na čimboljsoki 
naprav. S temi centri se zagotavlja pridobivanje apa st(,ri- 
omogočajo napredek v znanosti in drugih strokovn ^ jo 
tvah in katerih cena se giblje praviloma od nekaj sto ^t 
nekaj milijonov dolarjev. Pogoje komercialnih storite 
analize) določa upravitelj centra. ^ 

Tehnološki centri služijo izvajanju zahtevnih t©hnolfu
KJ> 

vojnih storitev, po katerih obstaja povpraševanje prouPin. "f 
niških organizacijah, pa tudi v okviru raziskovalnih s ^ 
so vključene v razvojne projekte. Praviloma nastane) 
beniško povezavo zainteresiranih gospodarskih,, f« 
nih in drugih organizacij. Država lahko podpira n'' a0nsl< 

niziranje in delovanje z nekajletnim padajočim za« 
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Jožkom sredstev, s plačilom dela stroškov storitev centra 
naročnikom projektov, ki uporabljajo storitve centra ali pa 
'neposredno udeležbo sredstev v premoženju centra. Namen 
j® omogočiti razvojno usmerjenim uporabnikom, zlasti 
Podjetjem, zanesljiv dostop do kakovostnih razvojnih storitev, 
"določenem časovnem obdobju, tudi pod komercialno tržno 
ceno. 

Praviloma država sodeluje pri investicijah v veliko razisko- 
aino opremo neposredno s subvencijami ali z oprostitvami 

°aiatev, srednja in drobna oprema pa se nabavlja v okviru 
'roškov znanstvenih ali razvojnih projektov. Država v obsegu 
*°je udeležbe sredstev uveljavlja svoje lastništvo in upravljal- 

no vlogo. 

®,r°ški za opremo in potrošni material se znižujejo s pomočjo 
opisov in s pomočjo skupne nabave večjih količin za več 
Porabnikov iz raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva. 

(taw?,rstV0, Pristojno 2a znanost in tehnologijo, bo z močjo 
w>)financerja opreme vplivalo na vsklajevanje naročil in to 
zla i° poverial° najugodnejšim posrednikom preko razpisa, asti pa službam javnih (raziskovalnih) zavodov. 

•totemu znanstvenega in tehničnega informiranja država 
koJnanc'ra osnovno nabavo tuje znanstvene in druge stro- 
0m®''terature, vključno z osnovno standartoteko, razvijanje 
v^

režja knjižnic oz. dokumentacij v smislu povezovanja 
rac'8t8rn' P°s,av'ianje in delovanje skupnega kataloga, bolj In,), nalno vključevanje v mednarodna omrežja ipd. Prednost 

racionalna nabava tuje periodike v obliki klasičnih in 
p.°~err,ih prenosnikov ter on-line poizvedovanje v tujih 
ja °®tk°vnih zbirkah. Namen sistema je zagotoviti populaci- 
6im udentov, dijakov, raziskovalcev, učiteljev in razvojnikov 
'del Ceneiši dostop do potrebnih informacij za doseganje in 'orna/ uporabo znanja. 

^iskovalne organizacije predstavljajo prostorska, tehnično 
C**. informacijska in administrativno poslovna okolja za 
delo nemo,eno raziskovalno, razvojno in izobraževalno 
Pom razis^ova'cev oz. njihovih skupin. Povečeval se bo 
iska n ^r'teriia racionalnosti in podjetniške sposobnosti pri 
8ke 'u. trga storitev zunaj klasičnega državnega proračun- 
lnj?

a financiranja. Država bo pospeševala vznikanje zasebne 
'ure Ve' P°m©mbnejšim sklopom institucionalne infrastruk- 
drJ Pa dajala status javnih raziskovalnih zavodov v smislu 
m-jHih inštitutov ali s koncesijami združbam v zasebni ali meSani lastnini. 
DrJ 
lavnn?' inš,itut (v sedanji pravni ureditvi javni raziskovalni 
ra*isk lahko postane z odločitvijo Vlade RS ali DZ RS tista p0g^ovalna organizacija ali njen del, ki izpolnjuje določene 

ko!«4'' obseg raziskovalnega potenciala na določenem stro- vnem področju; 

f^^stvena odličnost potenciala in njegove inovacijske 

p0{J°^®n |strokovnega področja za aktualne in dolgoročne 

Zadovoljiva stopnja opremljenosti; 

'•»Ore323'18 Poslovna zmožnost vodstva organizacije, da si In Ugotavljati naročila za storitve tudi na nedržavnem trgu na skrbeti za kakovostno rast strokovnega potenciala. 
Dr* Vni inštituti so: 

- j?š,itut Jožef Štefan 
- uJ^iski inštitut 
- |.?j!,ut za novejšo zgodovino 
■» i. '"ut za narodnostna vprašanja 
- ini,?

nistični inštitut 
- za biologijo 

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 bo 
pod ugodnimi pogoji dajala v najem, v odkup ali v obliki 
kapitalskega vložka državno lastnino, ki jo ustvarja nacionali- 
zacija 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 51% 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 vla- 
gajo svoja sredstva. Proračunska sredstva plasira neposredno 
za (so)financiranje programov, projektov, centrov in (sofi- 
nanciranje programiranih in pogodbeno dogovorjenih stro- 
škov raziskovalnih organizacij, zlasti pri izpolnjevanju ti. usta- 
noviteljskih obveznosti. Razviti bodo načini posrednega vla- 
ganja preko udeležbe državnih sredstev v namenskih skladih 
za RD. 

Raziskovalne stroške se določa z normativi in standardi za 
stroške dela, materialne stroške in amortizacijo. Ceno dela 
določa zakonodaja oz. z njo vsklajen tarifni del panožne 
kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost. Kategorija 
amortizacije je v RD smiselna za stavbe, ukinja pa se za 
raziskovalno opremo, ki se praviloma nadomešča z investici- 
jami v nove generacije opreme. V prehodnem obdobju se 
uporablja metoda razširjenega združevanja amortizacije za 
tovrstne investicije. 

V primerih izgub javnih raziskovalnih zavodov država posre- 
duje na naslednje načine: 

- 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 odloči- 
tve o programski potrebnosti ali izvedbeni strokovni kakovo- 
sti državnih inštitutov. 

Metodologija pri (so)financiranju projektov in programov RD 
razlikuje štiri ravni stroškov, v odvisnosti od obsega laborato- 
rijskega dela, terenskega dela in drugih značilnosti, ki dejan- 
sko vplivajo na skupno ceno raznovrstnih projektov. 

SREDSTVA PO OSREDNJIH PROGRAMIH 

Javna sredstva za RD iz državnega proračuna naj bi v obdobju 
od 1994 do 2000 naraščala povprečno za 10 % (realno) letno, 
če bodo to dovoljevale proračunske možnosti. 

Sredstva iz proračuna RS za RD so namenjena naslednjim 
programom, ki so v letu 1993 prejeli naslednje odstotke vseh 
sredstev: 

PROGRAMI  ODSTOTKI 
- temeljne raziskave; 35 
- uporabne raziskave; 9 
- tehnološki in drugi razvoj; 12 
- usposabljanje mladih raziskovalcev; 21 
- informacijska infrastruktura; 7 
- raziskovalna oprema; 6 
- mednarodna dejavnost; 2 
- spremljajoče oz. servisne dejavnosti, 5 

na področjih naravoslovja, tehnike, biotehnike, medicine, 
družboslovja in humanistike. 

V letu 1993 razporeditev teh sredstev med področja ved oz. 
strok v RD je bila naslednja: 
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PODROČJA ODSTOTEK SREDSTEV 
NARAVOSLOVJE 
TEHNIKA 
BIOTEHNIKA 
MEDICINA 
DRUŽBOSLOVJE 
HUMANISTIKA 

20,25% 
44,21% 
10,40% 
9,93% 
8,25% 
6,93% 

Opomba: sredstva pomenijo seštevek sredstev za razisko- 
valne, razvojne in kadrovske programe in ne zajemajo sred- 
stev za raziskovalno in informacijsko infrastrukturo, investi- 
cije v stavbe, mednarodno dejavnost ipd. 

V prihodnjih letih se bodo razmerja spreminjala skladno 
z delovanjem naslednjih dejavnikov: 

1. mehanizem merjenja znanstvene in strokovne kakovosti ter 
družbene (razvojne) relevance programov, projektov in insti- 
tucij; 

2. strateške odločitve države v okviru raziskovalne in razvojne 
politike o tem, katera področja v RD naj se podpirajo zaradi 
hitrejšega razvoja. V ta namen se uporabi nove instrumente 
- ciljne raziskovalne programe in programe vitalizacije. 

Glede na institucionalno shemo raziskovalnih organizacij gre 
po dolgoletnem povprečju do 45% vseh sredstev visokošol- 
skim organizacijam, do 50% inštitutom, drugo pa drugim 
tipom organizacij in za administriranje raziskovalnega si- 
stema. 

Sredstva iz proračuna RS se bodo po osnovnih programih 
v prihodnje gibala kakor sledi: 

- temeljni raziskovalni program: sredstva stagnirajo na dose- 
ženem. Ko se začne proračun povečevati, njihov delež rahlo 
upada, ko proračun doseže 1% od BDP, začne delež naraš- 
čati, dolgoročno bistveno naraščati; 

- 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 pro- 
jekt, sredstva postanejo v glavnem vračljiva, razvijejo se novi 
načini podpiranja projektov (garancije države na bančne in 
druge kredite, subvencije obresti najetih kreditov ipd). Pred- 
nostno naj se obravnavajo predkonkurenčni tehnološki pro- 
jekti; 

- program usposabljanja raziskovalcev: sredstva se ohra- 
njajo na doseženi stopnji, naraste delež za podporo prehaja- 
nja v uporabniške organizacije oz. za tvorjenje novih podjetij; 

- infrastrukturni programi denarno stagnirajo, srednjeročno 
porastejo sredstva za raziskovalno opremo in nabavo strate- 
ške tuje znanstvene in strokovne literature. 

Način delitve proračunskih sredstev za RD: 

- velika večina preko razpisov in projektov; 
- manjši del ( s težnjo naraščanja v prihodnjih letih do 
četrtine vseh) preko financiranja fiksnih in režijskih stroškov 
v raziskovalnih zavodih in drugih (infrastrukturnih) zavodih; 
- zelo majhen del (v obsegu do 5 % vseh) preko financiranja 
materialnih stroškov individualnega raziskovalnega dela oz. 
spremljanja razvoja strok visokošolskih učiteljev, v pristojno- 
sti Ministrstva za šolstvo. 

S prilagoditvijo zakonodaje se bo del sredstev iz proračuna 
namenjal za RD preko fundacij in nacionalnih svetov za razi- 
skave in razvoj za znanstvene raziskave in preko tehnolo- 
škega razvojnega sklada za prenos tehnoloških dosežkov 
v gospodarsko uporabo. Pri raziskoval no-razvoj no usmerje- 
nih projektih sega finančna udeležba države do 75 % stroškov 
za predkonkurenčne projekte, za podjetniške razvojne do 50 
% sredstev za celoten projekt, nameni pa se lahko razisko- 
valni skupini oz. raziskovalcem, ki ustrezajo kriterijem profe- 
sionalne kakovosti, zaposlenim tako na akademskih razisko- 
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valnih ustanovah kakor v gospodarskih družbah. V»aK ^ 
proračun MZT določi obseg sredstev za ti. individualna 
cijske projekte. 

Vpelje se stalen pregled nad celoto proračunskih 
RD po vseh vladnih resorjih in izpelje koordiniranje raz 
politik vladnih resorjev. 

Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, org ^ 
službo za evidence in nadzor in s tem okrepi naaz ^ 
namenskostjo porabe svojih sredstev za raziskovalno namenskostjo porabe svojih 
nost. 
Glede vprašanja zgornje meje zaslužka raziskovalca . 
verzitetnega učitelja iz državnih sredstev preko razlicn 
strstev kot virov prihodka se ohranja sedanja omeijj® trgo, 
plače in se s tem spodbuja angažiranje na podjetn|S* 
kjer lahko zaslužek presega omenjeno mejo brez ° ^|h 
Spodbuja se motivacijo za vlaganje in usmerjanje 
sredstev v razvojne in raziskovalne namene, in s'cer

h^ us|8' 
zakonodajo, zakonsko ureditvijo ustanavljanja zaseD 
nov na področju raziskovalne dejavnosti, sprostitvijotanov. 
sti za interno in eksterno privatizacijo raziskovalnm ,jtn6gi 
zlasti podjetij, in ureditvijo sožitja profitnega in nep< 
poslovanja v raziskovalnih zavodih. 

Mednarodno tehnično pomoč se bo usmerjalo tudiJ^posti i" 
ske in druge storitve za področje raziskovalne deja' |nejs 
poskušalo povečati obseg mednarodnega razis* 
delovanja s sofinanciranjem iz tujih virov. 

KRATKOROČNI. CILJI 
0if 

Nacionalna raziskovalna politika udejanja NRP 
določitve kratkoročnih ciljev kot akcijskih opredeli ^no 
nosti in z delitviio ororačunskih sredstev za RDi P nosti in z delitvijo proračunskih sredstev za 
kriterijem iz IU NRP in določilom NRP. 

red*" 
Osnovne kratkoročne cilje in za njihovo uresničevanj ^ z(1an* 
dene ukrepe in dejavnosti za leto 1994 grupi^ if1 jn'°r" 
stveno politiko, tehnološko politiko in metodološk 
matično podporo. ^ 

Znanstvena politika zajema znanstveno razisk°|5|[ov0n''' 
gram, v tem okviru precejšen del uporabnega ra* g(nr^! 
program usposabljanja raziskovalnega kadra in Pr<?-jj|<o P 
skovalnega opremljanja, kjer se prepleta s tehnoi 
tiko. 

Glavni cilji in dejavnosti: 
r$ 

1. Zaostritev ocenjevanja znanstvene kakovosti n°tveno 
skovalnih projektov, prijavljenih na razpise znans 0jeK<°' 
skovalnih projektov in raziskovalno razvojnih ^jnarOd 

v toku leta so že izraziteje uporabljeni kazalci me 
odzivnosti raziskovalcev; ^ 

2. Začetek izvajanja projekta mednarodne in domač® ^0» 
cije znanstvene vrednosti posamičnih raziskovalen v 
vključno s skupinami in organizacijami, v SloveniJ • 

e tji"' 
3. Začetek projekta vitalizacije na področjih biolog') ■ 
nike in družboslovja; ^ 

4. Oblikovanje ciljnih raziskovalnih programov: 
Ija, urejanje prostora, narodno vprašanje, ku,t" ana,5 ,tr 
naravni zemeljski viri, gozd, zemlja (podeželje), j1' str» 5 
vanje, promet, zdravje, obramba, kritične tehn°|09 s 
gija razvoja Slovenije. V sodelovanju z Državnim. 
se posebej podpre razširitev zgodovinopisnih razis 
polpretekle zgodovine; ^ 

5. Prilagoditev projekta usposabljanja mladih 
s prehajanjem na štipendiranje novo zajetih, z orj6"* gi 
njihovega kandidiranja neposredno s strani up ' ,j5tij\ 
organizacij, z uvedbo delnega subvencioniranja P g pro°'j 
se zaposlijo v uporabniških organizacijah, s skrbjoo ^ gM 
tivno zaposlovanje usposobljenih raziskovalcev 
tvijo zajema novih na ravni iz projekta izišlih razis 
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Povečanje pristojnosti in samostojnosti nacionalnih razi- ■ "•ovalnih svetov pri ministrstvu, pristojnem za znanost in 
"hnologijo; 

1 Iaf
ri'a90di,ev metodologije ocenjevanja projektov, razisko- 

1 tJ s^uP'n ter raziskovalnih organizacij zahtevam v IU NRP , Značilnostim posamičnih strokovnih področij, toda tako, 
o Se ohrani enaka zahtevnost meril, na podlagi Pravilnika 

J m,n|nrialnih standardih znanstvene kakovosti. 

t°l°*ka politika temelji na programu spodbud za tehno- 
*a<s' ,ra2voi' s katerim država vzpostavlja večje število načinov ■ °'lr|anciranje uporabnih in razvojnih raziskav za tehnolo- 

• J !n drugi razvoj. Tehnološka politika se vklaplja v vladno 
j a,egijo razvoja gospodarstva in v industrijsko politiko. 

®'®vni cilji in dejavnosti: 

likava predloga za tehnološko politiko, vsklajeno z indu- 
Slou in 9°spodarsko razvojno politiko Vlade Republike 

^'Očitav tehnologij kritičnega gospodarskega, okoljevar- 
PiisnP3, ®nergetskega in komunikacijskega pomena, za .Pjevanje katerih bo država uporabila obstoječe načine 

• 'shn i an'a' ,zdelava oz- prenovitev kriterijev za določanje i °'°9ij. ki zaslužijo državno podporo; 

iki/h2P0Stavitev in sofinanciranje novih ter obstoječih tehnolo- 
ških ?entrov' ki bodo izpolnili pogoj družbeništva uporabni- raziskovalnih organizacij ter pospešitev oblikovanja 

°'oških parkov v Ljubljani, Mariboru in na Obali; 

■ !ainndtludi,ev a9encij ali centrov za prenos znanja na univer- i tov 2;, 'avn'h raziskovalnih zavodih ter izdelava pravnih okvi- 
S ® njihovo delovanje v okviru pravnega urejanja inovacij- 

'a Procesa; 

: ieđba redno potekajočih evalvacijskih študij v okviru ■ iirjhn n'a 0kspertnega sistema Slovenije, kot orodja za boljšo 
"tovai °bstoiečega znanja in za usmerjanje aplikativnih razi- 
r,9uh ■ ,er razvojnih programov, zlasti glede procesov 
"69a 'a dru*bene modernizacije, strategiranja družbe- i^oja ter merjenja učinkov tehnoloških razvojnih pro- v 'n spremljanja tehnoloških trendov po svetu; 

s&anizirani® in podpora organiziranju ti. »poslovno razi- 
<«h konferenc« po posameznih strokovnih področjih in 
'°9ov 9°sPodarstva in negospodarstva, z izmenjavo kata- siori(vP°nudbe in povpraševanja po raziskovalnih in razvojnih 

1. p 
""lih ,ržen)u ponudbe raziskovalnih, razvojnih, sveto- 
a0rnaerneritvenih ipd. storitev s strani fakultet in inštitutov na **** trgu, vključno z dajanjem prednosti domači tovrstni 61 pri državnih nakupih, in na tujih trgih; 
8, h 
l°sii ?'avna promocija raziskovalne ponudbe slovenske zna- 
Ssr'Seni v Ljubljani ter na izbranih tujih razvojno r,en'h sejmih; 
8. Vp ,. 
0r9am»aVa razv°inih spodbud za vlaganja podjetij in drugih acii v razvojne projekte in raziskovalne kadre; 

Vn i- 
lostj ®''ava sistema spodbud in uveljavitev zakonskih mož- 
>°(jrot

a oblikovanje zasebnih in mešanih fondacij na clu raziskovalne dejavnosti. 
Pri pr 
Vp*oJI in oblikovanju znanstvene in tehnološke politike 
SrT^ih cj|iev in deiavnosti se bo okrepilo sodelovanje 

v S|Q
nih druStev in združenj, zlasti Zveze inženirjev in tehni- Si^enije, Zveze inovatorjev in Poslovne skupnosti razi- 

So s organizacij, zbornic in ministrstev. Upoštevana 
Sij; P°znanja in predlogi iz vladnih in lokalnih razvojnih 

8r razvojno usmerjenih skladov in fundacij. 

jdp*! Politiki terjata močno metodološko in informatično 
l,Vn® točke: 

1. Dokončanje pregleda nad raziskovalnimi skupinami oz. 
organizacijskimi oddelki v RD ter nad njihovim delom in 
stanjem; 

2. Začetek dela na katalogu ekspertov na Slovenskem; 

3. Sistematično dopolnjevanje pregleda nad raziskovalci, teh- 
nološkimi strokovnjaki in univerzitetnimi profesorji iz sloven- 
ske diaspore; 

4. Dokončanje prve verzije kataloga raziskovalne opreme in 
centrov v Sloveniji; 

5. Prilagoditev ekspertnega sistema raziskovalnih polj, vzpo- 
stavljanje novih, predvsem interdisciplinarno usmerjenih, 
v vlogi informacijskih celic za ocenjevanje kakovosti razisko- 
valcev in skupin, njihovih pobud, predlogov projektov, 
kadrovskega širjenja, opremljanja z infrastrukturo ipd. Ohra- 
nja se sistem individualnih domačih in tujih recenzentov, 
s pritegnitvijo ocenjevalcev tudi iz vladnih, gospodarskih, 
strokovnih teles oz. z upoštevanjem njihovih strateških usme- 
ritev; 

6. Izdelava razvojno usmeritvenih dokumentov na področjih 
naravoslovja, tehniških ved, biotehniških ved, medicine,druž- 
boslovja in humanistike; 

7. Ureditev položaja javnih raziskovalnih zavodov in razčišče- 
nje ter sprejem minimalnih standardov kakovosti za znan- 
stveno raziskovalno in tehnološko razvojno usmeritev kot 
kriterijev za njihov izbor ter evalviranje; 

8. Ureditev lastniškega vprašanja neprofitnih in profitnih razi- 
skovalnih organizacij ter postavitev kriterijev, po katerih bo 
država odločala o odtujevanju svoje lastnine raziskovalnim 
zavodom oz. delom zavodov, pri katerih Vlada poda soglasje, 
da se preoblikujejo v gospodarske družbe; 

9. Sprejem zakona o izgradnji Univerzitetne knjižnice v Ljub- 
Ijani; 

10. Sprejem zakona o SAZU; 

11. Sprejem zakona o inovacijah v delovnem razmerju; 

12. Sprejem zakona o meroslovju; 

13. Sprejem zakona o standardizaciji; 

14. Izdelava podrobnega letnega načrta dela in financ Ministr- 
stva za znanost in tehnologijo za proračunsko odločanje 
o sredstvih za leto 1994; 

15. Izdelava, dodelava in skupna objava pravilnikov, ki urejajo 
procedure za razpise, opredeljujejo kriterije, določajo 
obrazce ipd. za programe ministrstva, pristojnega za znanost 
in tehnologijo, in sicer v letu 1994 še naslednjih: 

- Pravilnik o sofinanciranju mednarodnega znanstvenega in 
tehnološkega sodelovanja 
- Pravilnik o postopku in merilih za ugotavljanje statusa in 
o subvencioniranju tehnoloških centrov 
- Pravilnik o podeljevanju štipendij in drugih oblik pomoči 
MZT 
- Pravilnik o vključevanju in usposabljanju mladih raziskoval- 
cev v raziskovalne in visokošolske organizacije ter v podjetja 
in druge uporabniške organizacije 
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
znanstvenih in strokovnih periodičnih publikacijah 
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
znanstvenih monografij 
- Pravilnik o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje 
znanstvenih in strokovnih sestankov 
- Pravilnik o ciljnih raziskovalnih programih 
- Pravilnik o pogojih in metodologiji izbora in financiranja 
razvojnih projektov izumiteljev. 

Intenzivna mednarodna dejavnost na področju RD služi pod- 
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piranju 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 medna- 
rodne tokove in evropske integracije. 

V ta namen ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, 
poglablja stike z nosilci izobraževalnih in znanstveno razisko- 
valnih programov znotraj Evropske unije (okvirni program EU, 
TEMPUS) in v drugih evropskih programih (COST, EUREKA). 
Na dvostranski ravni krepi stike s centri mednarodne odlično- 
sti v razvitih državah ter v večjih državah v razvoju. Veliko 
pozornost posveča interregionalnemu sodelovanju in stikom 

v obstoječih regionalnih grupacijah (Alpe Jadran, Sred"' 
Evropa). 

V letu 1994 se za navedeno politiko uporablja Pr°[£?(«|IW 
sredstva v skupni višini 13,3 mrd SIT v MZT ter do 15% 

vsote skupno še na postavkah drugih ministrstev. 

Državni zbor bo vsako leto obravnaval letni načrt name
k
n

0
S
;j|ot 

in obsega porabe proračunskih sredstev za razis*avaj« 
dejavnost ter poročilo o uresničevanju NRP. W 
sestavni del razprav in odločanja o NRP. V letu branjt 
Državni zbor obravnaval oba dokumenta ob tretjem 
NRP. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor je na svoji 19. seji 21.4.1994 na prvi obravnavi 
predloga nacionalnega raziskovalnega programa sprejel sta- 
lišča in sklepe, s katerimi je podprl pripravo programa za 
drugo branje in podal predloge, ki naj predlagatelj upošteva 
za dopolnitev besedila. Ti predlogi se nanašajo na naslednje 
zadeve: 

- institut financiranja individualnega raziskovalnega dela uči- 
teljev na univerzah 
- izobraževanje mladih raziskovalcev v tujini 
- preimenovanje raziskovalnega polja javno zdravstvo 
- vključevanje strokovnjakov zunaj središč v raziskovalni 
program 
- opredelitev tehnologij nacionalnega pomena 
- sodelovanje raziskovalne dejavnosti pri oblikovanju strate- 
gije razvoja RS 
- vključevanje raziskovalne dejavnosti v posodabljanje teh- 
nologij in sodobno proizvodnjo 
- inštitut za raziskovanje Istre v Kopru 
- inštitut za madžarsko narodno skupnost v Lendavi 
- inštitut za poslovno logistiko. 

Razen tega Državni zbor naroča, naj predlagatelj upošteva 
mnenja njegovega sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve, seznani Državni zbor s podatki o proračunskih sred- 
stvih za leto 1994 in preda zboru besedilo za drugo branje 
v mesecu maju letos. 

V besedilu za drugo branje upoštevamo vsa stališča in mnenja 
Državnega zbora, in sicer smiselno razporejeno po celotnem 
besedilu (zaradi lažjega spremljanja smo vnešene spremembe 
oz. dopolnitve zapisali z velikimi črkami), razen predloga, da 
naj se ustanovi poseben inštitut za poslovno logistiko. 

To utemeljujemo s tem, da se s tematiko poslovne rosj"jj it 
ukvarjajo na obeh ekonomsko-poslovnih {a* na & 
Fakulteti za organizacijo dela, s specialnimi vidiki ," ^0, 
tehniških fakultetah in na več samostojnih inštituti- ^ p) 
da naj se država raje odzove na iniciativo stroke, ^ sf 
izoblikovala in ponudila v presojo po običajnih P°'? nr2$vri$ 
je namreč zgodilo v ostalih dveh primerih iz stališe u 
zbora. 

nO ^ 
Glede opredeljevanja tehnologij, ki zaslužijo držaj ^ # 
vojno podporo, smo v besedilo vnesli obveznost, $ 
hovo specificiranje izpelje, navedli oblikovanje C 
ciljnega programa kritičnih tehnologij prav s 'a'"3 

zavezali predlagatelja, da v okviru strategije ra .mov" 
darstva in industrijske politike ponudi predlog a0si 
politike Vlada RS. Šele v prihodnje bo m°9oC^ 
povedanega državno odgovorno specificirati 
posamične tehnologije. 

f 
Zahtevo po seznanitvi Državnega zbora s . 
zom proračuna za raziskovalno dejavnost zai.m 
v fazi drugega branja z navedbo podatkov o raza 
stev v proračunu za leto 1993 po glavnih Pr°9rarP!ll/e 3. 
po šestih skupinah ved, razporeditev v smislu zarite 
22. člena zakona o raziskovalni dejavnosti P3 J?. 
v samem proračunu Republike Slovenije za leto 19&* 

Pri oblikovanju besedila za drugo branje so bile „ ^ 
tudi nekatere pripombe iz mnenja Državnega 
predlog nacionalnega raziskovalnega programa 
15. 12. 1993 in ga podprl. 

Zmago Jelinčič, poslanec 
Slovenske nacionalne stranke 

DOPOLNITEV PREDLOGA ZAKONA 
O PODZEMNIH JAMAH ZA HITRI POSTOPEK 
Dne 6. 5. 1994 sem v prvo obravnavo vložil predlog 
zakona o podzemnih jamah. Dodatno, na podlagi 
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93), predlagam, da 
državni zbor sprejme zakon po hitrem postopku. 

Obrazložitev: 

V tretjem členu predloga zakona je določeno, da so 
vse jame naravno javno dobro in naravno bogastvo. 

V 37. členu je zato določena omejitev lastninsk 
pravice na zemljiščih, v 40. členu pa je določeno, 
z dnem uveljavitve tega zakona država SI oven U 
postane lastnik funkcionalnega zemljišča jame, • 
frastrukturnih objektov, naprav oziroma omreži. 
v jami ter mobilnih in drugih sredstev v družbe 
lasti. Zaradi takšnih določil nekateri posameznj* 
želijo privatizirati ta sredstva in objekte in hwi 
s postopki za lastninjenje. Zato bi bilo nLiin°... 
zakon sprejeti po hitrem postopku saj je zaS;L0 
javnega dobra nedvomno mogoče šteti za 
potrebo države, zato je utemeljen predlog, da 
žavni zbor predlagani zakon sprejme po 
postopku na podlagi 201. člena poslovnika drza 
nega zbora. . . . , 

Zmago JELINČIČ, '■ 

poročevalec, št. 22 
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Informacija o problematiki dodelitve prostorov bivše vojaške bolnice 

Mladika  

V zvezi z vašim dopisom št. 612-93/93-3 z dne 8. marca 
1994 vlada pošilja »Informacijo o problematiki dodelitve 
Prostorov bivše vojaške bolnice Mladika«, s prilogo Stro- 
kovna ocena primernosti lokacije in objektov kompleksa 
"Mladika«, za namene državnih upravnih organov ali za 
Muzejsko dejavnost. 

Kompleks bivše vojaške bolnice »Mladika« v kareju med Pre- 
snovo, Šubičevo in Levstikovo ulico že dlje časa čaka na 
pokončno ureditev v skladu z veljavnimi sklepi Vlade Repu- 

jke Slovenije in že sprejetimi dogovori. Utemeljitve doseda- 
in postopkov pri urejanju prostorske problematike kom- 

P'sksa Mladike, ki izhajajo iz te informacije in iz sklepov za to 
Pristojnih državnih organov, podajamo v nadaljevanju. 
P«AVNA PODLAGA 

'osamosvojitvi je Skupščina Republike Slovenije sprejela 
stavni zakon za izvedbo temeljne ustavne listine o samostoj- 

j?sti m neodvisnosti RS (Ur. I. RS št. 1/91-1), ki v 1. odstavku 9. 
v&n do,oća' da Republika Slovenija prevzame v upravljanje Premično in nepremično premoženje, s katerim so na 
te »miju RS do uveljavitve tega zakona upravljali zvezni organi 

Poveljstva, enote in zavodi JLA. Med premoženje, ki ga je 
Usto''3'3 soc*' ,ucJi kompleks Mladika, v smislu zgoraj 
v8r%6ne đoloćbe pa ima Pravico upravljanja Republika Slo- 

dnsM'Svet Skupščine Republike Slovenije je na svoji 132. seji 
nam- 11, 1991 določil Tierila za upravljanje z nepremični- 
Slo ' v'.u9°sl°vanske armade, ki so prešle v last Republike 
v un8n'ie' Le"ti v 2- ,oćki določajo da se nepremičnino daje 
ne Porabo praviloma najugodnejšemu ponudniku, razen če se 
p0^

ac,ov°ljuje potreb, ki so nacionalnega ali republiškega 
I mena, o čemer odloča IS Skupščine RS. V tem okviru 
nov sve< rešu)e '"d' Prostorske probleme republiških orga- na predlog Ministrstva za pravosodje in upravo. 
Na 
Rs

08n°vi gornjih določil in sklepov je Izvršni svet Skupščine 
r8' 

ot.Pristojni organ za odločanje o upravljanju premoženja 
Publike Slovenije, na 143. seji dne 28. 12. 1991 na predlog 

*tolHrstva 23 obrambo sprejel sklep, da se izroči objekt 
je v? v uPorabo Ministrstvu za zunanje zadeve. Nadalje 
skl« ?3 RePublike Slovenije na svoji 147. seji dne 23.1.1992 kool!'3' da Ministrstvo za pravosodje in upravo prevzeme 
rabi 30')0 Pogovorov z Mestom Ljubljano o nadaljnji upo- 
Vk, vseh vojaških objektov v Ljubljani. V koordinacijo so bili 

predstavniki vseh zainteresiranih ministrstev in 
da prestavniki Mesta Ljubljane. 

(y|a 

bili t6S,anku koordinacije 3. 4. 1992 so navzoči (udeleženi so 
oh ' naivi^ji prestavniki Mesta Ljubljane) sprejeli sklep, da 

°roa 1 "Mladika« nameni za potrebe republiških upravnih 
nam °V' pri čemer se v P™',a2i adaptira objekt A (licej), ki se ko- ®1?' Ministrstvu za zunanje zadeve. S sklepi sestanka 
biv«ik ac'i® i® bil realiziran tudi sklep Vlade v zvezi z uporabo Slh vojaških objektov z dne 23. 1. 1992. 

bJ^dbo o zemljiškoknjižni izvedbi prenosa nepremičnin 
p0(jl SFRJ na Republiko Slovenijo (Ur. I. RS št. 61/92) je na 
pre 1. člena te uredbe prešlo vse premično in nepremično 
RS p, eni® bivS® SFRJ na ozemlju RS v državno premoženje 
"redh -e na nav®deno določbo ustavnega zakona in citirane 
klike c 'e kompleks Mladika prešel med premoženje Repu- 
kot 

s'ovenije, kar pomeni, da Republika Slovenije nastopa 
iezaneo v r^orebitnem postopku denacionalizacije. iil,«;0 Ljubljana namreč lahko kot upravičenec - v kolikor bo 

Mesfa Pravno nasledstvo s predvojnim lastnikom objekta w n° občino ljubljansko - uveljavlja vrnitev objekta. Glede 
anja nepremičnin ZAkon o denacionalizaciji v 2. členu 

posebej določa, da - v primeru, da vrnitev premoženja ni 
možna, denacionalizacija obsega plačilo odškodnine v obliki 
nadomestnega premoženja, vrednostnih papirjev ali v denarju 
(odškodnina). Glede na citirani sklep 143. seje Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije o namembnosti Mladike, bo 
morala Republika Slovenija kot zavezanec v postopku ugo- 
varjali ovirio za vrnitev nepremičnine v naravi in predlagati 
drugo obliko odškodovanja - nadomestnega premoženja. 
Predlaga za ugovor o vrnitvi v naravi je podana v 1. točki 1. 
odstavka 19. člena Zakona o denacionalizaciji. Po tej določbi 
nepremičnine ni mogoče vrniti, če služi za opravljanje dejav- 
nosti državnih organov, kar je razvidno iz citiranega sklepa IS 
SRS. Glede na pravno in dejansko stanje je torej Republika 
Slovenija, v katere premoženju je kompleks Mladika, po pri- 
stojnem organu odločala o upravljanju v skladu z zakonskimi 
določbami. 

Ne glede na javnost vseh citiranih zakonov, odredb in sklepov 
je pri Mestu Ljubljana ves čas navzoča tedenca po vrnitvi 
celotnega kompleksa mestu, glede namembnosti pa je bilo 
v preteklosti že obilo različnih predlogov, ki so jih bolj ali manj 
prepričljivo zagovarjali nekateri znani arhitekti. 

PREDVIDENA UREDITEV KOMPLEKSA MLADIKE 

Mladika, Fabianijevo delo s preloma stoletja, predstavlja kvali- 
tetno mestno arhitekturo z dvema značilnima palačama 
v danem okolju. Pod tem skupnim imenom namreč običajno 
razumemo celoten kompleks, ki ga sestavljata dva večja 
objekta (nekdanji dekliški licej in internat Mladika), ter dva 
manjša provizorija. Celotna uporabna površina (brez provizo- 
rijev) znaša 5.400 m2, ki jo je z izrabo podstrešja liceja še 
dodatno povečati za ca. 700 m2. Kompleks leži v območju 
prehoda s strnjene mestne zazidave v mestni park in temu 
primerno, kljub nekoliko večjim volumnom obeh objektov, 
spoštuje zazidavo mestnih vil v zelenju. Stavbi sta dovolj 
sodobno zasnovani, da ne bi bili potrebni zahtevni posegi 
v njuni arhitekturni gmoti, da bi ju prilagodili novi namembno- 
sti, kot se to običajno dogaja pri preurejanju historičnih 
objektov, kot so na primer baročni dvorci in podobno. 

Utemeljitve, da sta stavbi po svoji originalni zasnovi primer- 
nejši za nekatere dejavnosti, so plod laičnega razmišljanja in 
ne zdržijo resnejše strokovne presoje. Čeprav je bil licej 
zgrajen kot šola in sosednja Mladika kot internat, takratne 
zahteve in normativi današnjim potrebam šolstva gotovo ne 
ustrezajo več, zato je sklicevanje na pogodbeno obvezo iz leta 
1920 (občina se je takrat obvezala, da bo licej uporabljala 
edino kot šolo) bolj ali manj enostransko. Tudi utemeljevanje, 
da so veliki razredi v originalni zasnovi poslopja primernejši 
za muzejsko dejavnost in da bi v te namene bili potrebni le 
manjši gradbeni posegi, ne drži. Tako licej kot Mladika sta bila 
v skoraj stotih letih uporabe deležna tako številnih preuredi- 
tev, da vzpostavitev originalnega stanje nikakor ni majhen 
poseg. Poleg tega sta oba objekta v času uporabe s strani 
bivše JLA slabo vzdrževana, ob izpraznitvi deloma namerno 
poškodovana, svoje pa je prispevalo tudi zavlačevanje z adap- 
tacijo v zadnjih dveh letih. Že površen ogled objektov kaže na 
potrebo po zamenjavi kompletnih tlakov (zaradi neprimerno- 
sti uporabljenih materialov, uskladitve višin, itd.), temeljiti 
sanaciji stenskih in stropnih ometov v celoti, obnovi instalacij 
(tako cevnih kot elektro), ki so zastarele in neuporabne, pre- 
veriti je potrebno tudi protipotresno varnost objektov glede 
na današnje predpise. Objektov iz navedenih razlogov torej ni 
mogoče sanirati »na hitro« in v nobenem slučaju z majhnimi 
stroški. Primerjava ekonomičnosti posameznega projekta pa 
je seveda možna le na podlagi izdelanih idejnih projektov in 
investicijskega elaborata. 

Trditev, da je »Slovenski etnografski muzej najbolj primeren, 
najbolj plemenit in tudi najbolj ustvarjalen bodoči uporab- 
nik«, je vprašljiva. S predvideno preureditvijo liceja za potrebe 
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Ministrstva za zunanje zadeve in Mladike za potrebe Ministr- 
stva za šolstvo in šport bi objektoma zagotovili potrebno 
reprezentativnost in uglajenost, kar se neposredno veže tudi 
s pojavnostjo naše države v svetu. Praksa v zahodnem svetu 
namreč kaže, da so ustanove, ki simbolizirajo nacionalno 
suverenost (mednje poleg parlamenta, predsednika republike 
in vlade nedvomno sodi tudi ministrstvo za zunanje zadeve) 
običajno koncentrirane v mestnem središču. Osrednji upravni 
objekti so pomešani med centralne kulturne ustanove, kot so 
muzeji, galerije, gledališča, itd., dopolnjujejo pa jih diplomat- 
ska predstavništva, vsako zase v samostojnem reprezentanč- 
nem objektu. Poleg tega so osrednji upravni objekti običajno 
tudi arhitekturno nadpovprečno ambiciozno zasnovane 
stavbe. 

Obstoječa lokacija Ministrstva za zunanje zadeve na Gregor- 
čičevi ulici vseh teh možnosti ne daje, medtem ko je kompleks 
Mladike za te namene v danih možnostih optimalna rešitev. 
Sorazmerno veliko pripadajoče zemljišče pomeni tudi mož- 
nost ureditve za protokolarne dogodke, ki so vezani na zuna- 
nje površine, dokaj enostaven je dostop z vozili, sorazmerno 
velike so možnosti za parkiranje, itd. S tako ureditvijo bi tudi 
kakovostno dvignili celotno območje ob Prešernovi ulici, ki bi 
nam vsaj delno nadomeščalo tako zaželeno (a žal za zdaj 
nedosegljivo) veleposlaniško četrt. In ne nazadnje: s preuredi- 
tvijo za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve se Fabijanijeva 
dediščina ne zapira za javnost, temveč se zaradi svoje nove 
funkcije še bolj poudarja in predstavlja tudi tujini. 

Ob vsem naštetem ne gre pozabiti, da je v neposredni pove- 
zavi z usposobitvijo kompleksa Mladika za Ministrstvo za 
zunanje zadeve in Ministrstvo za šolstvo in šport tudi rešitev 
za številne druge državne upravne organe, ki delajo v nemo- 
gočih razmerah. Pri tem naj omenimo predvsem Ministrstvo 
za kmetijstvo in gozdarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor in 
Ministrstvo za kulturo. Njihovo problematiko je namreč 
mogoče urediti ob minimalnih preureditvah obstoječih 
poslovnih površin državne uprave, seveda pa šele po vselitvi 
Mladike. 

Za adaptacijo objekta je bilo že izdelanih nekaj idejnih načr- 
tov, ki predvidevajo umestitev Ministrstva za zunanje zadeve 

ter nekaterih vladnih uradov, vse po zahtevah iz za^k 

1992. Ne glede na dogajanja v zadnjem letu menimo 
sklep o dodelitvi Mladike predvsem Ministrstvu za zunanj8 

zadeve tudi danes enako utemeljen in je njegova rea ^ 
nujna. Vsi doslej sprejeti sklepi o namembnosti tega * ^ 
pleksa so bili logična posledica dogajanja od osamosv

ka|<rj- 
dalje, poleg tega so pravno povsem utemeljeni in ni mKa 

nega razloga za njihovo spreminjanje. 

Kakršnikoli drugačni sklepi, sprejeti na nivoju 
Mesta Ljubljane, so seveda povsem v nasprotju z dosefla i 
dogovori in tudi s sedanjim pravnim stanjem glede laS" orjh 
objekta in so zato za Vlado RS kot partnerja v razgo ^ 
neobvezni. Poleg tega pa so sklepi na nivoju mesta po 
in odvisni od izida postopka denacionalizacije in ne d1 

vplivati na odločitve vlade. 

Pri preverjanju primernosti lokacije za upravno ali za 
dejavnost je Servis skupnih služb vlade dodatno zapr za 
strokovno pomoč neodvisno institucijo, to je ^akL!j 
arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo - Šolo za arnit ^ 
Strokovna ocena primernosti, ki jo je izdelal prof. o'- 
Košir s sodelavci, je priložena pričujočemu gradivu. 

cti 
Seveda se ob vseh teh utemeljitvah zavedamo pomem j3 
reševanja problematike kulturnih institucij ter zagota 
ustreznih prostorov za njihovo normalno delovanje. 

rj|. 
Med najaktualnejšimi problemi poleg Slovenskega e,l?°^flcl* 
skega muzeja velja opozoriti na vprašanje depojev tren ^ 
onalk (Moderne galerije, Narodnega muzeja in Narod" 
verzitetne knjižnice), ateljejev za likovne ustvarjalce I'0, 

Hkrati Vlada Republike Slovenije opozarja na števi^Jnfi, 
bleme v zvezi s prostorsko problematiko republiških up 
in drugih organov, ki še ni ustrezno rešena. 

Upoštevajoč potrebe, ki jih predstavniki Slovenskega 
grafskega muzeja navajajo v svojih zahtevah po ust1?* jgj|dH 
ciji, bo Vlada Republike Slovenije poiskala možnosti * 
objektov v Ljubljani. 

PRILOGA 
Strokovna ocena primernosti lokacije in objektov kompleksa Mladika za namene državnih organov' 
muzejsko dejavnost 

1. ORIS PROBLEMA 

Zastavljeno vprašanje o namembnosti lokacije in objektov 
nekdanje vojaške bolnice (v četverokotniku med Prešernovo, 
Šubičevo, Levstikovo in Veselovo) zahteva nedvomno vse- 
stransko obravnavo. Gre za problem, ki ima korenine v poseb- 
nih zgodovinskih okoliščinah, prisotnih že tako dolgo, da se 
jih marsikdaj sploh ne zavedamo več. Za javno mnenje, ki ni 
dovolj temeljito poučeno, to ni nepomembno. Gre za lokacij- 
ske in organizacijske poudarke in preudarke, ki jih je mogoče 
zares dobro razumeti le tako, da osvetlimo ves presenetljivo 
dolgotrajni proces, katerega rezultati so. 

Zato bomo v prvem delu kritičnega pretresa pregledali zani- 
mivi razvoj ljubljanske arhitekture za kulturne in upravne 
ustanove, končali pa z analizo konkretnih (tehnološko pro- 
gramskih) zahtev obeh interesentov. Prepričani smo, da lahko 
ravno takšna historična retrospektiva vzpostavi tisto širino 
razprave, ki se zdi za strokovno tehten pristop edino plodna, 
ki pa jo doslej praviloma pogrešamo. Prav tako se zdi od sile 
značilno, da imamo, denimo, odlično raziskan zgolj razvoj 
ljubljanske »mestne hiše«, drugih (deželnih ali državnih) usta- 
nov pa ne   In če se ob tem spomnimo na površnost, 
s kakršno so se lotili (že pred precej destletji) rekonstrukcije 
ljubljanskega gradu, nas sporne posledice te prenove sploh 
ne morejo posebej presenetiti. 

Tudi v primeru, ki ga bomo tu proučevali, velja pojasniti 

rtiirK® 
precej predsodkov in nesporazumov, celo banalno ter m 
ških. Vsi govore o Mladiki, pa mislijo objekt, inta^j 
Licej; Mladika je sosednja stavba, nekoč dekliški zv^ 
oziroma osnovna šola... itd. Viri in glavna literatura ^ 
z našo obravnavo pa so na kratko našteti v zaKJ 
poglavju te ocene. 

2. RAZVOJ LJUBLJANSKIH ADMINISTRACIJSKIH ZG" 
IN ARHITEKTURE ZA KULTURO 

iUfi® 
Vsaka družbena struktura se v času poistoveti s r . 
arhitekturno urbanistično strukturo. Pri nas enak0 

god: zametke teh posebnih arhitektur pa sledimo 00 
začetka Ljubljane (kot mestne naselbine). 

Osnovno družbeno relacijo srednjega veka, ki nas tu 
namreč odnos »fevdalec: mesto«, odzrcalita dve st 
(pod)zvrsti: fevdalčev grad (kot kontrolno in stra 

rišče) z dvori (kot gospodarskimi obrati) in zb,ri® r05t«J 
(občinsko) večo meščanov, na začetku praviloma na P ^ pj 
V Ljubljani je lokacije za vse to mogoče ugotoviti 'l-oji, 
nastanku oziroma ustanovitvi mesta (v 13. st.). Grad s 
stoji (še danes, nedvoumno dokumentiran z °nnf,La« (JE 
1144), dvor (smotrno) brani severni vogal »novega trg # 
je danes univerzitetni rektorat), »komun« pa se odda.n0g3 
na stikališču vseh treh »trgov« (Starega, ^ejn0 'r 
Novega), skratka, »pod trančo« (vendar dobeseon 
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. šele od takrat, ko tukaj dejansko pozidajo stavbo za 
mestne oblasti). 

^stav ustreza zaključni stopnji »dinastičnega teritorial- 
aa" fevdalizma (12./13. st.)- Ko se začno organizirati fev- 

-dežele« (13./14. st.), pa se težišče politične premoči 
odnos »deželni knez: deželni stanovi«, pri čemer se 

'"cira tudi več specifičnih upravnih organov, denimo: 
H0v9

lavar in vicedom (kot namestnik deželnega kneza). 
(»Dtij dobii° nazadnje tudi precizno profilirano arhitekturo 
Ws m s' ): vicedom svojo »fištamijo« (»vicztumbs- iju." J- 1478), mesto novo mestno hišo (»rotovž« = Rat- 
ijJ 484 in deželni stanovi deželno hišo (»lontovž« - Land- 
lta{: nedvomno dokumentirano 1511 (oziroma šele 1524/ 
iL:' 'o se zelo dobro ujema z ustanovitvijo ljubljanske 
'oknnA a,i 1642>- Ljubljana je tedaj (prav s temi posegi) 
^IsoHk dolo^er>a kot deželno težišče (in potemtakem tudi jJ a°°no nacionalno središče). 
^ i® mirkolokacija novosti. Vicedomski urad (imeno- 
dej6|6 "burg.., ker v njem stanuje ob občasnih obiskih 
fc0r deželni knez) zgradijo na lokaciji nekdanjega 
•Ofnem in deželno hišo na drugem koncu glavne ulice 
«o |Ja tr9a«, namreč Gosposke. Ta postane za domala štiri 

/kakšna upravno reprezentančna ulica, posebno 
se sem seli deželni glavar (ki dotlej stoluje na 

»koraj J ,uriaSki knežji dvorec (po 1660 sezidan v bližini 
^ '?'e'je starejšega turjaškega grofovskega dvorca). 
i«ga je postavljena na najbolj razširjenem delu glav- 
SeTes,ne9a ,r9a". koder ostane vse do danes. To je 

tako odlično portretira Valvazor (1689). Sijajna 
k) mestne hiše sledi v letih 1717/1719 (Gregor 

Dovolimo si tu navidezno zastranitev! V 15./16. st. se torej 
izoblikujejo in razmestijo vsa glavna predstavništva politične 
oblasti (na deželni in mestni ravni), v 16./17. st. pa pada 
zametek sodobnih kulturnih in izobraževalnih zavodov, kate- 
rih usoda se začne s prvimi zanimivo prepletati, predvsem 
v zvezi z manj ali bolj zaostrenimi odnosi med deželnim 
knezom oziroma monarhom in deželnimi stanovi, pa tudi 
z mestnimi ustanovami. 

Stanovi poskrbe za protestantski višješolski študij (1563/1582/ 
1598), ki ga knežja rekatolizacijska reakcija nadomesti z gim- 
nazijo v šentjakobskem jezuitskem kolegiju (1597/1603/1773. 
Operozi (1693/1725) so zaslužni za zidavo semenišča (»Colle- 
gium Carolinum« 1708/1717), kjer je tedaj urejena najstarejša 
ljubljanska javna knjižnica (1725). V zvezi z gledališko dejav- 
nostjo tekmujejo jezuiti, stanovi in mesto. Z »razsvetljensko« 
modernizacijo in centralizacijo avstrijske monarhije (vice- 
doma nadomesti državni okrožni urad leta 1747) politični 
pomen stanov sicer očitno upada, toda tu še zmerom storijo 
največ, saj prezidajo svojo jahalnico pred »fištamskimi vrati«, 
kjer stoji današnja Filharmonija, v gledališko dvorano za 
osem sto gledalcev (1765)! Ko je jezuitski red likvidiran z odlo- 
kom papeža Klementa XIV. (1773), požar pa (najbrž nenak- 
Ijučno!) uniči objekte kolegija (1774), zgrade tam »reduto«, ki 
rabi za mestno zabavišče in stanovsko zborovalnico, medtem 
ko preselijo višješolske študije nazadnje v ravnokar izpraz- 
njeni frančiškanski samostan (1788/1790) - na predlog 
Antona Tomaža Linharta. Ta »licej« združuje tedaj dejavnosti 
gimnazije, knjižnice in muzeja; fasado mu, istočasno kot na 
lontovžu, obnove po postbaročno v letih 1784/1786/1790 
(Jožef Schemerl)! 



Ljubljanske javne institucije, ki nas tukaj zanimajo, so ob 
zatonu fevdalizma locirane značilno smotrno. Upravne 
zgradbe so (glede na naravo svojega poslovanja) logično 
zgoščene, kulturni zavodi, ki so enako logično locirani precej 
bolj sproščeno (da ne rečemo aleatorično), pa zato niso niti 
najmanj zapostavljeni. Enako lokacijo funkcij ohranja 
obdobje Ilirskih provinc (1809/1813), enako režim kneza Met- 
ternicha (1814/1848). 

V Prešernovem času se koncentracija funkcij in lokacij javne 
administracije zgolj stopnjuje - njena stebra sta (poleg poli- 
cijskega ravnateljstva v objektu današnje baletne šole v Got- 
ski) gubernij in kresija (nameščena v zgradbe bivšega meš- 
čanskega špitala 1816/1849); nekaj kasneje so preurejene 
v okrožno sodišče celo Križanke (1850/1899). Na Kongresnem 
trgu se zida družabno in kulturno zbirališče meščanstva: 
Kazina (1835/1837). 

Toda čedalje tesnejše okolje srednjeveškega mesta postane 
končno pretesno. Razselitev kulturnih ustanov, koncentrira- 
nih v licejskem poslopju, v samostojne objekte se začne že 
pred potresom, v času tako imenovane oktroirane ustavnosti 

v zadnjem obdobju francjožefovske Avstrije (1860/1» 
inische Baugesellschaft (ki jo ustanovijo točno v letui 
borznega poloma 1873) oskrbi razmeroma veliKOP",, 
urbanistični okvir (na terenu med Slovensko in Pres 
Sem selijo najprej muzej, imenovan »RudolfinuT, 
1885), potem pa zgrade še Opero (1890/1892) in*a,Ats|j 
(ki jo ustanovijo 1861) Narodni dom (1893/1896)-1 0 
posluje dotlej v hiši nasproti Kazine). Na mestu (1 
lega deželnega gledališča postavijo sedanjo ri|na 

takrat še kot »Tonhalle« (1889/1891). 

Velike zasluge za nove stavbe ima znani potres 
bo že stota obletnica. Takrat nastaneta, po* pq6/ltB.» 
z dvotirnim upravnim sistemom, vladna palača ( 
deželni dvorec (1899/1902). V »vladno palačo« (na J;a(jia(i 
se seli iz turjaškega knježjega dvorca in njegovi" ^ 
suita državnih organov (= deželna vlada z deželm"1 

nikom in predsedstvom), v »deželni dvorec« kot'i ^ 
tovža in redute (na mestu vicedomske hiše) pa »jsfi 
(deželni zbor, deželni odbor in deželni glavar), a® s 
namesti v novi »sodni palači« (na Miklošičevi) s°a'Ljj|(i 
nilnico (1898/1902). Na Prešernovo se seli tudi dire^1 
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lii ki " s 9lmer )e dovolj jasno (in tudi logično), v najboljši 
J, ® '®nski tradiciji, zakoličeno novo območje javne admini- 
ust v Ljubljani. Starejše objekte postopoma prepuste 
4oi=l/tVarn za kulturo. Na izpraznjeni lokaciji redute se zida 
tuai bifni 1900/1901). V Narodnem domu nadomesti neak- »ino čitalnico »Narodna galerija« (1925), na zemljišču knež- 

dvorca pa zraste končno Plečnikova NUK (1936/1940), 
asnoz »Moderno galerijo« (Ravnikar 1937/1941). 

rio« Prinese pomembne novosti. Po eni strani neodvis- 3 a samo fiktivno: večina realne oblasti se centralizira 
L? L?radu. pa ostane vrsta dotlej administracijskih objektov 
Uniu e,ne vsebine. V deželni dvorec se nemudoma vseli l (1919). Kako simbolična zmaga kulture nad osovra- 
in ? "nemško« državo! Za glavne urade »oblasti« (1927/1929) 
vtt?

a"ovine« (1929/1941) v enotirnem balkanskem sistemu 
Prod 2ac,°Sča »vladna palača«, saj je tedaj turjaški dvorec 
Mu?«! mes,u (1935), ki uredi v njem svoj muzej (1937)! nojti ka kultura nadomešča odsotnost politične suvere- 

&ni 'udno, če smo Slovenci, ki si izbojujemo svojo delno 
Šh. ,nost (1945), za to prostorsko nezadovoljivo opremljeni: 
love ,a začne zasedati v Kazini, dokler si ne dogradi 
"eiša avbe na Subičevi (1960), kar je doslej edina ambicioz- !nafn

nov09radnja tega tipa pri nas (gotovo ne nalašč, ampak 
'"litBkt0 s'mbolično: kot začelni pendant palače CKZK): kot linij n!iUra kultivirano hladna, nekam »liktorska« (a la Piacen- 
turnjjj tradicionalnih reprezentančnih stavb pripadeta kul- 
^ov*Uoanovam dva kapitalna primerka: SAZU dobi stari (Ig^^ečnik pa tik pred smrtjo končuje adaptacijo Križank 

tvjrio Pridobitvi absolutne suverenosti (z osamosvoji- 
iretj Vo|no 1991) se sreča država z istimi zadregami kakor 
dobeJ^''"štiridesetimi leti - ko vrsta bivših sekretariatov 
>6nski 'ez no^ preraste v prava ministrstva, prvič v slo- 
NjJJOodovini. Stavbe za državne upravne dejavnosti imajo 
Tonj . no tudi reprezentančno in s tem celo simbolno vlogo, 
juje fu ršno laskanje birokraciji, temveč faktum, ki uteme- 
"'ihko^ anie države... tako na ravni zelo konkretne V|tosti kot na ravni abstraktne simbolike. 

ERNOVA CESTA IN FABIANI. FABIANI IN MLADIKA. 
r3h H 

test n i? 150 postala Prešernova, ena najlepših ljubljanskih 
''Prton en birokratski ghetto, ni na mestu. Taka »upravno ®Q0 ®n,ančna ulica« ima glede na to, kar smo ugotovili 
Po J| k'1 tukaj navsezadnje s častitljivo tradicijo uteme- 

h0i?rriov'nsko pravico - toda najprej je treba pojasniti kaj dejstev. 

Ne ^[6^ernove ceste (kot najnaravnejše bližnjice oziroma 
6^6) |Ieđ tržaško in Celovško) potegne prvi inž. Wagner 

Hern °benem razparcelira ves prostor med Slovensko in 
fcldobT0- ® tem si Krainische Baugesellschaft (in mesto!) 

Radosten manevrski prostor za svoje graditeljske 
50 6 'in špekulacije: to jima je dovolj). Kako se začne ta 
Š0Dj *azidovati, smo omenili v zvezi z gradnjo muzejskega 
w6|jla (Rudolfinum) 1885. še opozorilo: glavno muzejsko 

^rnov °r'en,iran0 na vzbod, s pogledom na grad, ne na 
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SroK34*3, ki >u zasnuje po potresu 1895 (in sta si 
■^Oiirn 0S"^ zanimivo različna), pri čemer doda še zelo tj; tekstualni komentar. Tu (namreč med obema 
h'loino en'enima ces,ama' Slovensko in Prešernovo) vidi 
^ F>rej

S' 2a izoblikovanje ambicioznejšega mestnega trga. 

n °dnos ima do tega prostora Fabiani, lepo pokažeta 
nr" ■   .. . 

S5& 

hovo (ki jo vključi v svojo variacijo na temo Ringa) 
mestni prostor«... do 

,    (takrat so rekli »kotažno«) 
Hjjji' j Govoriti o viziji muzejske ulice (ki naj bi jo tukaj 

k U|Qai ^l\l JV f l^ljUVI v V* VJ W * 
|a ,e kot na prehodni »robni 

*ato z nizko in nezvezno (ta 

Jtj tunf. en) mestni arhitekt/realizator se Fabiani, ki vztraja 
Sir, '' skoraj dvajset let, zanima predvsem za prostor Ovensko in Miklošičevo (oziroma za Slovenski trg), 

fabiani) je torej samovoljna izmišljija. 

koder zida svoje največje meščanske hiše. Lokacija Liceja je 
tedaj najbrž dokaj naključna stvar, parcela pa se zazida v več 
etapah, ker zgradijo najprej trakt ob Prešernovi (1906/1907), 
nekaj kasneje trakt ob Šubičevi (gradbeno dovoljenje je 
izdano leta 1910) in končno še internatsko stavbo, imenovano 
Mladika (1910/1912). Kdo je projektant prizidka, ni nedvo- 
umno (Pozzetto trdi, da načrti niso signirani), Fabiani pa se 
(ob svojem zadnjem ljubljanskem obisku 1960) menda niti 
noče spomniti, da bi bil avtor celotne zasnove (!). Avtor 
internatskega objekta je zanesljivo mestni arhitekt Ciril Metod 
Koch, ki sezida tudi novo policijsko direkcijo na Prešernovi 
(SBL I 1932, 481). 

4. PROSTORSKA PROGRAMA INTERESENTOV 
Interesenta za vselitev v kompleks sta (navedena po abecedi) 
državna uprava (MZZ in MŠŠ: MINISTRSTVO ZA ZUNANJE 
ZADEVE in MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT) oziroma 
SEM (SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ). Na razpolago sta 
dala gradivo (prostorski program), ki ga obravnavamo v istem 
(= abecednem) vrstnem redu. 

(a) Gradivo državne uprave (MZZ in MŠŠ) obsega: 
(1) podroben prostorski program potreb (z navedbo kvadra- 
tur) ter 
(2) poskus preveritve, kako bi se ta program vključil v'licejski 
objekt (enako z numeričnimi podatki). 
(b) Gradivo SEM, ki so ga predložili kabinetu predsednika DZ 
(Državnega zbora) RS predstavniki protestnega zbora (03. 03. 
1994), pa obsega: 
(1) beležko razgovora predstavnikov protestnega zbora 
z namestnikom predsednika DZ, 
(2) elaborat SEM s sedmimi argumenti za pridobitev obravna- 
vanega kompleksa (v dveh variantah in s poskusom približne 
preveritve programa s tremi tlorisi nekdanjega liceja, toda 
brez kvadratur) in 
(3) »muzealno shemo prostorskih potreb« (z osnovnimi 
numeričnimi podatki). 
(c) Program MZZ obsega tele delovne sklope: 
* kabinet ministra (s tremi uradi državnih sekretarjev), 
* upravo za politične odnose (ki ima šestero sektorjev), 
* upravo za varovanje interesov RS (z dvema sektorjema), 
* samostojne službe (z osmimi oddelki) in 
* posebne (tehnično varovane) prostore. 
Brez komunikacij in sanitarij znašajo njihove čiste koristne 
površine skupno 2.268.00 m . Prostori niso zelo raznovrstni, 
tako da njihovo razvrščanje in (pre)oblikovanje nikakor ni 
(pre)zahtevno. 

(d) Program MŠŠ obsega tele delovne sklope: 
* kabinet ministra (z dvema svetovalcema), 
* šest sektorjev (z referati) in 
* šest samostojnih služb. 

Brez komunikacij in sanitarij znašajo njihove čiste koristne 
površine skupno 1.619.00 m2. Kvadrature prostorov so normi- 
rane in standardizirane (v skladu z izračuni pisarniških povr- 
šin glede na delovno mesto, pohištvo in prehode). 

(e) Program SEM (oziroma tako imenovana »muzealna shema 
prostorskih potreb«) pa predvideva tele sklope: 
* prostore za obiskovalce (predvsem prostore za stalno raz- 
stavo okoli 7.500 predmetov), vključno s knjižnico in depojem 
knjig (za 25.000 enot), s tako imenovanimi izobraževalnimi 
delavnicami ter predavalnico (oziroma z »multikomunikacij- 
sko sprejemnico«), 
* prostore za upravo (in šest kustosov) ter 
* prostore za restavriranje oziroma konserviranje (s skupno 
štirimi delavnicami in drugimi pritiklinami). 

Potrebe po površinah so izražene takole: »...Za javnosti 
namenjeni del muzeja bi potrebovali vsaj okoli 3.000 m2, za 
interni del muzeja pa okoli 2.000 m2. V to zasnovo ni vključen 
temeljni depo muzealij... v stavbi bivšega uršulinskega samo- 
stana v Škofji Loki. Zavzema okoli 2.600 m2 površin... 
S stalno razstavo... bi bil precej razbremenjen, vendar ga 
tako zaradi nujne velike površine kot zaradi varnosti v vojnih 
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časih nameravamo obdržati izven Ljubljane...« (konec ci- 
tata). 
Dalje ponuja muzej dve varianti za razmestitev svojih muzealij 
(in strokovnih služb). V prvi varianti upošteva vse štiri 
zgradbe, ki so danes na parceli, v drugi varianti samo tri: brez 
bivšega internata (potemtakem brez »prave« Mladike). 
Podrobneje se ukvarja dalje le z drugo varianto, tako da 
združi v licejskem objektu razstavne in upravne prostore, 
v dvoriščni zgradbi pa namešča muzejski dokumentacijski 
center in zaplinjevalnico (ki sicer ni našteta v prej omenjeni 
»muzealni shemi prostorskih potreb«). Prostori so zelo razno- 
vrstni (specifični in heterogeni), omenjena je celo »...ob 
možnosti posebnega vhoda: reprezentančna restavracija, 
v najemu, s ponudbo tradicionalnih jedi, pod nadzorstvom 
muzeja...« (konec citata). Muzej potrebuje najzahtevnejšo 
instalacijsko opremljenost, ki naj zagotavlja (ustrezno kon- 
stantno in natančno določeno) prezračevanje, ogrevanje ter 
osvetljavo (eksponatov). 

S. OCENA KOMPATIBILNOSTI PREDLOŽENIH 
PROGRAMOV DRŽAVNE UPRAVE (MZZ IN MŠŠ) IN 
SLOVENSKEGA ETNOGRAFSKEGA MUZEJA Z REALNIMI 
PROSTORSKIMI KAPACITETAMI KOMPLEKSA MLADIKA 

Najprej nekaj osnovnih konkretnih podatkov: 

Celotna površina parcele meri približno 8.000 m2. Na
2
n}®L ii 

štiri zgradbe (s skupno tlorisno površino 2.200 m/ 1(58^ 
ostane za proste površine zelenic in dvorišča še okoli 
m2): 

* Objekt Liceja (v nekaterih dokumentih označen tutfjjjJ 
stavba »A«), trietažen in delno podkleten, s skupno upo ^ 
površino okoli 2.900 m2 (oziroma z bruto etažno P® j((f 
približno 3.900 m2); s preureditvijo podstrešja je m°* 113$ 
biti še okoli 600 m2 koristne površine (skupaj torej oko ,o( 
m2, od tega okoli 2.300 m2 čistih koristnih površin 1 ^ 
1.200 m2 komunikacij in sanitarij). Projektant obje*la l reij> 
tekt Maks Fabiani, torej je arhitekturni spomenik prv®* 

inle W|f 

* Stavba bivšega dekliškega internata in osnovne su ^ 
dika (v nekaterih dokumentih označen tudi kot staV orabn® 
enako trietažna in delno podkletena, s skupno UP vr$jnt 
površino približno 2.500 m2 (oziroma z bruto etažno P ovr|in 
okoli 3.700 m2, od tega okoli 1700 m2 čistih koristmn P 
in okoli 800 m2 komunikacij in sanitarij). 

* In še dva manjša provizorija: zidani enoetažni dvo 
zgradbi, ki ju je treba iz tehničnih in estetskih razlogo 
doma odstraniti. j 

H 



'Povzamemo: 

+ 5cn ie tedaj v obeh stavbah na razpolago okoli 3.500 
iht'h i = ® m2 uporabnih površin (od tega okoli 4.000 m2 

te' 
in koristnih površin in okoli 2.000 m2 komunikacij in sani- 

°ma tabelarično: 

čista kor. kom. + san. 
pov. 

ntto btto 

2.300 
1.700 

1.200 
800 

3.500 
2.500 

3.900+600 
3.700 

4.000 2.000 6.000 7.600+600 

L 
wS.rarT1 državne uprave (namreč obeh ministrstev: MZZ in 
Povrt- rabi 2-268.00 + 1.619.00 = 3.887.00 m2 (čiste koristne 
'^hk se da <ud' P° kontroli predloženih preizkusov 9 namestiti v obeh glavnih stavbah kompleksa Mladika. 

Tlorisa teh dveh stavb, ki sta organizirani kot sistem hodnikov 
in vzdolžno nanizanih sob (ali soban), sta v bistvu tradici- 
onalna tlorisa ambicioznejših administracijskih poslopij, tako 
značilnih za devetnajsto stoletje - torej brez težav uporabna 
za podobne namene tudi dandanes (brez prezahtevnih pre- 
zidav). 

Program SEM, kolikor sploh lahko govorimo o precizno profi- 
liranem prostorskem programu, ker nima natančnejše specifi- 
kacije kvadratur, pa predvideva minimalno 5.000 m2 (za 
interni in javni muzejski del, toda brez temeljnega depoja 
muzealij). Ze enostaven račun pokaže, da teh zahtev v obrav- 
navanem kompleksu ni mogoče uresničiti, ker so za prostor- 
ske kapacitete, ki so tu na razpolago, prevelike. Zlasti pa ne 
po varianti, ki jo ponuja SEM (brez Mladike, namreč namesti- 
tev zgolj v objektu nekdanjega Liceja). Tamkaj je za razstavo 
minimalno 7.500 eksponatov, kolikor jih omenja SEM, na 
voljo zgolj 2.300 m2, kar pomeni, da odpade na razstavni 
predmet povprečno 0,31 m 2 (»čistega«) tlorisa (oziroma kva- 
dratek okoli 55 x 55 cm, brez kakršnegakoli prostora za 
publiko). Obstoječih provizorijev ne kaže upoštevati, ker sta 
banalna, v vsakem pogledu vprašljiva, tedaj na rušenje obso- 
jena improvizacija. 

poročevalec, št. ^ 
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Razen te osnovne ugotovitve moramo opozoriti še na nekaj 
nadaljnjih premislekov in pomislekov: 
V stavbnem tipu, s katerim imamo opraviti, je izjemno težko 
urediti sodobnejši muzejski itinerar, ki je temeljni pogoj za 
čim smotrnejše funkcioniranje, kar nikakor ne bi šlo brez 
temeljitih adaptacij notranjščine; te bi bile radikalne tudi 
zaradi neizogibnih inštalaterskih posegov. Program dodatno 
zapletajo ideje o spremljajočih dejavnostih, kakršna je »... 
reprezentančna restavracija s ponudbo tradicionalnih jedi 
z oddajo v najem (!) ... pod nadzorstvom muzeja ...«. Nere- 
alna zamisel tako z vidika gostinske prakse kot glede na 
muzejske dejavnosti. Ali bo direktor muzeja sestavljal jedilnik 
in odrejal, kdaj bo lokal odprt? Ali v zvezi z ureditvijo zunanjih 
površin: »... na obdajajočem zemljišču je možna tudi .gospo- 
darska' delavnica - kmečki vrtiček in njiva za eksperimentira- 
nje s poljedelskimi kulturami ...« (konec citata). Vprašljivo je, 
če to res sodi v nedvomno izrazito meščansko elegantno 
intonirani prostor (Prešernove ceste). 
In navsezadnje je jasno, da prostorski problem SEM, kakor je 
dejansko izjemno pereč, z vsem tem nikakor ne bi bil 
dokončno rešen (dislokacija depojev ostaja!), nasprotno, pri- 
čakovati je nadaljnje improvizacije (oziroma strokovne in poli- 
tične probleme). 

6. SKLEPNA UGOTOVITEV 

Če povzamemo doslej ugotovljena dejstva, pokaže pretres 
kompatibilnosti obeh predloženih programov tole: 

(a) Programa MZZ in MŠŠ tu ne delata tehničnih ali tehnolo- 
ških težav, pa tudi vsebinsko se dobro skladata s širšo soseš- 
čino, ki se z njima lokacijsko logično zaokroža. 
(b) Program SEM ni povsem precizno dodelan, torej zbuja 
resnejše pomisleke (in pripombe) funkcijske, lokacijske in ne 
nazadnje skorajda semantične narave. 
(c) Sodobne muzejske prezentacije so zelo zahtevna reč naj- 
prej organizacijsko: itinerar mora biti zares privlačen, pred- 
vsem pa mora potekati povsem zvezno (zaporedno), brez 
vrnitev v prostore, kjer je obiskovalec že bil; potemtakem, če 
se le da, praviloma v eni ravnini - večetažne stavbe tega tipa 
so navadno novogradnje, adaptacije zgolj izjemoma. V Liceju 
predstavlja ozko grlo (eno samo javnosti namenjeno) stop- 
nišče. Zatem in gotovo ne nazadnje instalacijsko: saj so 
osvetlitev, konstantna vlaga, temperatura (itd.) za ogledova- 
nje in obstojnost muzealij bistvenega pomena. Zato se ne 
kaže slepiti, da bi bili posegi v primeru preurejanja obstoječih 
poslopij v muzej malenkostni - nasprotno, bili bi zelo zaple- 
teni; morda celo tako zelo, da bi bili v konfliktu s spomeniško 
in umetnostno pričevalnostjo objekta. 

Ambient Prešerffove ceste simbiozno opredeljuje dvoje arhi- 
tektur - za kulturo in za državno upravo. V severnem delu te 
ceste »monokulturno« dominira kultura, v južnem prevladuje 
uprava. Na Trgu republike vidimo razmeroma srečno sožitje 
najčistejše komercializacije, ki jo pooseblja Emonin Maximar- 
ket, financ, ki so politika (LB), in multifunkcionalne kulture 
(kot jo je moč videti in slišati v KDIC). Pri tem je funkcijsko 
nujno, da ostane državna uprava prostorsko tesno in trdno 
povezana, za dobro funkcioniranje muzejev pa to nikakor ni 
enako potrebno. Če si čisto konkretno pogledamno ljubljan- 
sko situacijo, vidimo, da dislociranost mestnega in narodnega 
muzeja ter muzeja novejše zgodovine ni hudo moteča 
- potemtakem pa tudi etnografski muzej ni skrajno nujno 
locirati tik ob zgodovinskega. 

Tu ne moremo mimo enega od splošnih argumentov SEM 
(točka 4): Etnografija kot temeljna veda v Evropi (prihodno- 
sti)? v Evropo bomo šli (Slovenci) učinkovito v prvi vrsti 
s svojo ekonomijo, tehnologijo in diplomacijo, oprto na histo- 
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riografsko znanstveno metodo - kakor se je (že) ne 
dogajalo, posebej ob diskusijah o ozemeljskih rn®ja |£j 
Slovenije! V tej osvetljavi je etnografija gotovo izraz"® n0l 
ško mobilizatorska navznoter, v okviru nacionalne sk p 
(Na domoznanski ravni), navzven pa (žal) samo ^ 
pomena. Denimo: ob morebitni razpravi realne nar°iveiii\ 
(nacionalne = državne) mejne linije v Istri, za ka,er0L ^ 
kako je občutljiva, bi lahko učinkovito pomagala P^gn 
jezikoslovje in historiografija oziroma geografija (z o ^ 
sko statistiko), narodopisje pa zgolj pogojno lsal - 
hiše tokraj in onkraj meje na isti način in tudi 
tlačijo menda oddavna enako...)! 

(d) Za SEM potemtakem predlagamo, da vendarle P^ 
ponovno preveriti, če res ne vidi nobene druge m0

ka|(r5ii«1 

da za vsako ceno sili v Mladiko (kot v »... rešitev, k ^ 
o arn'.«i bo več...«). Če si že ne upa misliti na docela novo ar ^ ^ » 

ki bi ga zares dolgoročno rešila, naj vsaj razmisli? 
z zadostno kvadraturo prostih in pozidanih Povr~Lne. 
etaž, ki bodo dejansko uporabljive za njegove nam 

■ ioW 
i dejansko uporabljive za njegove 

(e) Sklep je jedrnat: Kompleks Mladika je funkcijskoin 

sko, pa tudi stavbno varstveno in celo abstraktno. 
tično nedvoumno precej primernejši za državno up irj 
in MŠŠ) kot za SEM. jj 

% 
k 
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(04) Korošec, Branko: Ljubljana skozi stoletja (LJ ^ , ndo"^1 C 
(05) Pevsner, Nikolaus: A History of Building Types (L0 . ■"! 
& Hudson 1976) „„„are"'8™ fi1 

(06) Pozzetto, Marco: Max Fabiani: Ein Architekt der M0 , % 
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(8) Prelovšek, Damjan: Deželna hiša v Ljubljani v P0Zy|/XII1® % 
Zbornik za umetnostno zgodovino (LJ ZUZ nova vrsta X , J> 
str. 307/321)' „iie)l|S ^ 
(09) Savnik, Roman (ur.): KLS (Krajevni leksikon Slove" . w 
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(11) Valenčič, Vlado: Gradbeni razvoj Ljubljane od " m fiy 
železnice do potresa leta 1895 (LJ Kronika 3 1961.8,r-,rt (|J 

11 V, 
(12) Valenčič, Vlado: Prvi ljubljanski regulacijski nac , 
2 1967 str. 74/83) j«, 19.lil 
(13) Valenčič, Vlado: Ljubljansko stavbeništvo od sred« . i» 
20. stoletja (U Kronika 3 1970 str. 135/146) . tO 11 .1 
(14) Vilfan, Sergij: Zgodovina ljubljanske mestne nis® 'Sfe 
t958) M ,961) 
(15) Vilfan, Sergij: Pravna zgodovina Slovencev (LJ SM ^fj ^ 

Odlično informativno delo o preobrazbah upravnih str"*y Jj' 
tleh prispeva Viltan (1961). Kar tam še manjka, je " 'reZe H 
Slovencev (1979). O simbolnosti arhitekturnega tipa 
upravnih zgradb poučno piše Pevsner (1976). »K 

O Ljubljani in njenih javnih poslopjih je na razpolafl° ''!{ 
tura, vendar se podatki, ki jih je najti v nji, večkrat ne uj v8|0 ^ 
je treba kritično pretehtavati. Temeljne informacije P. Iti i ^ > 
(1971), Valenčič (196/1967/1970), zatem še Gestrin, * „ P% C 
(1984), pa Kopriva (1989) in Korošec (1991). P0r,gWS 

o mestni hiši Vilfan (1958), o deželni hiši Prelovšek,( Jud 
jevo biografijo in bibliografijo se doslej največ ukvarja' ^ 
Pozzetto (1983 ter 1988). Podatke o drugih arhitektih ) ^ 
SBL KoS'SV prof. dr. Fedja^ij, 4 ■ 

prof. dr. Peter Ga 
prof. dr. J°W&d 

prof. dr. Jož« 
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'gffl (gL 
v|ada letos nadaljevala z investicijskim 

j sinjem magistralnih cest?  

iC Km- 
UltnGER2INA, poslanec SKD, je 16.12.1994 vprašal: 

•kJ ''"it m vlada v letu 1994 nadaljevati Investicijsko vzdrže- 
>: t 'jtiu »B'8,ra'nih cest, ko je v proračunskem memoran- 
„p^nitn ? I#,° 1994 predvideno zmanjšanje sredstev v ta 
J'! °ca 10%? 

frS **'!• »»h *i''ule P°Prav"° magistralnih cest na način, ki se W _ ai "H celo z počasnejšim tempom, bodo slovenske 
»ostal, ubijalnlce voznikovi 

MC hiatratu 
)(iii | za PrOfiet in zveze mu odgovarja: 

' ',riiriftLn®vec,enernu poslanskemu vprašanju g. Miroslava 
^Do|0laSn'u'emo: 

fiih in .a sredstva za investicijsko vzdrževanje magi- 
Klia re9ionalnih cest (driavne ceste) že od leta 1980 ne 

.ne ohranjanja njihovih prometnih in varnostnih 
So ' n,ti ne zboljševanja oziroma rekonstruiranje pro- 
h l nar 4

r,nos,no kritičnih odsekov teh cest, ki se poveču- 
^ take njihovih prometnih obremenitev. Posle- 
l*I ka>9a odnosa do financiranja del na obstoječi cestni 
%jti i®|9 podatki, po katerih bi v letu 1990 morali takoj 
'ftOdo^ km državnih cest. Ta dolžina se letno povečuje 
Siti d k km in znaSa trenutno okoli 2200 km. Za presojo 

/ {%a\.
roblema. na katerega poslanec posebej opozarja 

it ^ - KjoVnosti Prome,a. naj navedemo, da smo v obdobju ril1 ^ obnovili samo 100 km cest ali po 25 km na leto. 

lili V n'n n'f državnih cest in finančne ocene potrebnih 
» korali kažei°, da bi samo za njihovo ciklično obnav- 

"! v'if| ie n V rePubl'škem proračunu zagotoviti več sredstev, 
(<«''ciisk ra2P°,a90 za vse dejavnosti na njih (redno in 

v°» "drž®vanje, rekonstrukcije in gradnje, brez 
listah h finančnih razmerah letni plani del na držav- 

(,0(1 S 9osd n? P.redstavljajo več operativne podlage strokov- 
®0ročnfi° 'en'u s cestami. ampak predvsem prilagajanje 

i' , °dlo*'e nevzdržnim finančnim pogojem. Ob takih pogo- 
i drjau

a lT'ed Se sprejemljivim krčenjem tekočega vzdrže- 
v" rekn ces' v korist minimalnega obsega obnovitve- 
nimi ns,rukcijskih del, vse v primerjavi z objektivnimi 

bi b"° v letu 1994 zagotovljenih za obnavlja- 
(h®°rai n manJ sredstev kot v preteklem letu, v kontek- 
V3°SDortVedenih Poda,kov za odgovorne subjekte v cest- i,:i iloi6ga 

s,vu ne pomeni nič drugega kot potrditev leta 
U jlleđno "era2umevanja njihovih opozoril, da lahko 
y » "adrt Casu pričakujemo razpad velikega obsega 
" j k^lbBn^k0' ces,i Gre za Posledice tehnoloških zakoni- 
"'j (h sestavin ceste, katerih postopno propadanje 
fjs Ji vnii,v v obdobju 12-15 let) znatno pospešijo še 
iSr^ahkrl' ,kot »e l0tošnji primer hitrih odjug. V takih 

Uy°*il na 'lo ukrep °meievanja prometa težjih (tovor- 
,j> ndciiVe<"'em delu državne cestne mreže za čas do 
i' l ^'"Venpr8 k°nstrukcije cest. Ob tem kaže poudariti, da 
j>' '(,^koHh

Cl'skirri' ukrepi lahko le delno prepreči povečeva- 
'■'* OPronarf0881' Zat0 lahko dolgoročneje pričakujemo 

S( aniR iPosameznih cest ali njihovih odsekov in stalno >. obsega potrebnih sredstev za sanacijo cestne 

/ 

C strinjamo z zahtevo poslanca, da mora investi- 
ra'1 te h n'e P°teka,i kontinuirano in pospešeno, še "očemo preseči posledice premajhnih vlaganj 
C*v®dn Ste iz Pre,eklih let- Vendar se realizacija take 
CvPoo° Zaustavi ob vprašanju možnosti njenega finan- 

"iu Dr razPOložljivih javnih financ. Dejstvo je, da so Odlaganih programov cestnega gospodarstva, ki 

po pravilu večkratno presegajo te možnosti, vedno »najkrajši 
konec- potegnile ravno obnove ceste zaradi nujnosti izvaja- 
nja tekočega vzdrževanja cest. Še pojasnilo, da se obnovi- 
tvena, deloma pa tudi tekoča vzdrževalna dela na cestah že 
nekaj let oddajo v izvedbo preko javnih razpisov in da zato 
večkrat ponavljani očitki o dragi gradbeni operativi ne morejo 
zgolj s stroškovnega vidika utemeljevati sedanjega stanja 
cest. 
2. V opisanih razmerah se ukrepi na posameznih cestah 
izvajajo v krajših dolžinah, kot bi to bilo potrebno ne samo 
s stališča stanja vozišča ceste, ampak tudi ob upoštevanju 
prometno-varnostnih elementov ceste. Posledice so zožitve 
ceste ob prehodu iz rekonstruiranega na stari del ceste, na 
kar je opozorjeno v poslanskem vprašanju za primer ceste 
skozi Vipavsko dolino. V takih primerih bi bilo po eni strani 
morda celo bolje samo obnoviti vozišče brez širitve ceste, kar 
pa po drugi strani ne predstavlja strokovno ustrezne rešitve 
glede na obseg in strukturo prometa, ki ga ta cesta prevzema. 

3. K vprašanju o predvidenem nadaljevanju obnovitvenih in 
rekonstrukcijskih del na magistralni cesti skozi Vipavsko 
dolino moramo pojasniti, da predlog programa za leto 1994 
v svoji fizični razdelavi še ni dokončno pripravljen. To iz 
razloga, ker se ob hitrem propadanju cest po odjugi vsakod- 
nevno pojavljajo potrebe za izvedbo dodatnih ukrepov na 
posameznih odsekih, ki presegajo obseg njihovega tekočega 
vzdrževanja. 

Kako poteka prenos družbenih kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov na sklad? 

BENJAMIN HENIGMAN, poslanec SKD, je na vlado oziroma 
pristojno ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo naslovnil 
vprašanje: 

Sprašujem kako poteka realizacije prenosa kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov v družbeni lasti na republiški sklad. 

Priče smo informaciji, da stvari ne potekajo tekoče. Kot 
poslanca me je o tem pismeno obvestila izpostava sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov iz Kočevja, ki pokriva občini 
Kočevje in Ribnica. 

Gre za zaplete v zvezi z Mercator KZ Kočevje. Prosim za 
pismeni odgovor oziroma poročilo, iz katerega bo razvidna 
dinamika prenosov, morebitne ovire in predlagane rešitve 
za prenos in gospodarno rabo kmetijskih zemljišč in še 
posebno gozdov. 

Odgovor je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije: 
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo nam je odstopilo 
v reševanje poslansko vprašanje gospoda Benjamina Henig- 
mana, poslanca SKD v Državnem zboru. 

G. Henigman sprašuje, kako poteka prenos kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov v družbeni lastnini na republiški sklad. Zani- 
majo ga tudi zapleti, ki so nastali v zvezi s tem z Mercator KG 
Kočevje. 

Na zastavljeno vprašanje podajamo naslednji odgovor: 
Glede na določilo 16. člena zakona o Skladu kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov Republike bi morali upravljalci kmetijskih 
zemljišč, kmetij in gozdov družbene lastnine, ki so na podlagi 
predpisov postali last Republike Slovenije, te nepremičnin do 
11.9. 1993 prenesti na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sklad). Večina upravljal- 
cev tega ni storila, čeprav je Sklad v ta namen pravočasno 
pripravil poseben računalniški program in ga poslal več kot 
300 upravljalcem. 
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Po izteku navedenega roka je moral v skladu z zakonom za 
prenos začeti skrbeti Sklad sam. Zagotovil si je sodelovanje 
vseh gozdnogospodarskih organizacij, skoraj vseh občin in 
kmetijskih podjetij. V primerih, ko dosedanji upravljalci niso 
bili pripravljeni na sodelovanje, je Sklad poiskal druge izva- 
jalce, ki bodo opravili dela v zvezi s prenosom nepremičnin. 

Predvidevamo, da bodo do konca meseca junija 1994 na 
Sklad preneseni vsi gozdovi v lasti Republike Slovenije in 
pretežni del kmetijskih zemljišč. 

V zadnjem času pospešeno prenašajo kmetijska zemljišča in 
gozdove na Sklad tiste pravne osebe, ki se lastninijo po zakou 
o lastninskem preoblikovanju podjetij in so morale na podlagi 
5. člena tega zakona izločiti iz svojih sredstev kmetijska zem- 
ljišča in gozdove v lasti Republike Slovenije. Sklad je doslej 
podpisal 20 pogodb o prenosu zemljišč s takimi pravnimi 
osebami. 

Delo v zvezi s prenosi ovirajo številne okoliščine, na primer: 

- neurejena evidenca o zemljiščih, 

- neusklajeni zemljiškoknjižni in katastrski podatki zemljišč, 

- neusklajeno zemljiškoknjižno stanje zemljišč z dejanskim 
stanjem, 

- neodmerjene ceste in funkcionalna zemljišča k objektom, 

- nedokončani komasacijski postopki, 

- veliki stroški, povezani s prenosom. 

Podrobnejša pojasnila v zvezi s prenosom kmetijskih zemljič 
in gozdov vsebuje poročilo o delu Sklada v letu 1993. 

Na drugi del vprašanja, ki se nanaša na MERCATOR Kmetij- 
sko gospodarstvo Kočevje d.d., pa pojasnjujemo naslednje: 

Mercator Kmetijsko gospodarstvo Kočevje kmetijskih zem- 
ljišč in gozdov še ni prenesel na Sklad, niti ni pokazal kakrš- 
nekoli pripravljenosti za sodelovanje s Skladom pri izvedbi te 
naloge. Sklad si je zato moral poiskati drugega izvajalca, ki bo 
izdelal evidenco o zemljičih in zbral dokumentacijo, potrebno 
za prenos. 

Vprašanja ob hišni preiskavi mariborskega odvet- 
nika 

JOŽE JAGODNIK |e na 17. seji državnega zbora, ki je bila 
konec februarja letos, postavil naslednje poslansko vpra- 
šanje: 

Mariborski odvetnik, gospod Ivan Gorjup je točno pred ted- 
nom dni doživel preiskavo svojih odvetniških prostorov na 
podalagl odredbe, ki jo zakon o odvetništvu sicer dovoljuje, 
so uslužbenci policije želeli pregled določenega spisa. To je 
zakonsko dovoljeno v 8. členu omenjenega zakona ob pri- 
sotnosti predstavnika odvetniške zbornice. Zanemarimo 
podrobnost, da si je to prisotnost odvetnik zagotovil sam. 
Slo pa je za to, da je bila hišna preiskava Izvedena še pred 
formalnim začetkom kazenskega postopka, s čimer je vsaj 
posredno kršeno določilo 84. člena ustave Republike Slove- 
nije. 

V tem primeru je šlo namreč za spise in dokumente, ki jih je 
odvetniku zaupal kllent - poslanec, ki pa mu prav za ta 
primer ni bila odvzeta poslanska imuniteta. 

Kako je torej mogoče, da sklep Državnega zbora očitno ne 
zavezuje drugih državnih organov, kajti preiskovalni sodnik 
temeljnega sodišča v Mariboru je odredbo o preiskavi izdal 
19. januarja 1994. več kot pol leta za tem, ko je bila klientu 
- poslancu podeljena poslanska imuniteta? 
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Ob tem je zelo zanimivo tudi dejstvo, da omenjeni od 
nastopa tudi v obrambi dveh osumljenih v tako In* 
»orožarski aferi iz mariborskega letališča.« 

Odgovorilo mu je ministrstvo za notranje zadeve: 

Uprava za notranje zadeve Maribor je v začetku l®'^ 
leta zbirala podatke o zamenjavi VINAGOVEGA zew^ f 
stanovanja in ugotovila, da obstaja razlog za surn _ 
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali pravic o ^ 
osebe, ki naj bi ga storile odgovorne osebe podjfl'J 

i dok< Pri zbiranju obvestil je bilo ugotovljeno, da ima uv,j'njiJ 
cijo o tem odvetnik g. Ivan GORJUP iz Maribora- ^ 

 : pisnega zahtevka sodišča. Knmino"^- 
je nato sestavila dopis za Temeljno sodišče Marino 1 ujtH 
so preiskovalnemu sodniku predlagali, naj qoP 
odredbo za preiskavo odvetniške pisarne g- 'van?vestil ^ 
Preiskovalni sodnik je odredbo izdal in o tem od 
stavnika odvetniške zbornice. 

kri""' 
Na podlagi odredbe št. KR 24/94 z dne 19. 1 
stična služba dne 19. 1. 1994 ob 12.45 stopila,» 
pisarno g. Ivana GORJUPA, kjer sta bila odvetnjK »■^ 
in predstavnik odvetniške zbornice g. Viktor Oi>1 

GORJUP jim je takoj dal na vpogled omenjeno 
cijo, ki so jo nato prefotokopirali. 

Na podlagi takšnega sodelovanja v prostori^ ^avt 
pisarne GORJUPA ni bila opravljena hišna P i 
katero je preiskovalni sodnik kriminalistični •- 
odredbo, saj je odvetnik g. GORJUP omog' aofli 
v spise, ki so bili navedeni v odredbi o preiskav|' wvi, 

n zapisnik o hišni p' .er j 
bilo napisano potrdilo o zasegu predmetov, !^ 
njeni zadevi ni bil sestavljen zapisnik i 
bilo napisano potrdilo o zasegu pi  ( )0|(l 
potrebna dokumentacija pridobljena v obliki >0« 

O politični propagandi za politično 
Neslovencev 

stran"0 

<a94«" 
ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 23. 3- 
naslovil naslednje vprašanje: Po Republiki Sl t§lojt 
politična propaganda za politične stranke ^ 
seveda pod pokrovom kulturnih dogodkov- d*' 
akcij poteka pod organizacijskim okriljem 
BiH v Republiki Sloveniji - Velenje,« In 
Sulkanovlča, delavca v velenjskem rudniku- 

(tOP1 

Po njegovi Izjavi za vsem skupaj stoji in *• 
kulturnih organizacij Slovenije iz Velenja. ^ 

Sprašujem Vlado, komu je v interesu ustaM'JjJ 
mocija tujih političnih organizacij v RS in Ml n« r 
sploh kaj bo, da se takšne In podobne zadev 
dogajale. 

Prejel je odgovor ministrstva za notranje zadev® 
• KI"" rfd Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja, da J® jsap v ^ 

BiH v Republiki Sloveniji, Velenje, Cesta l/p v 

društev, ki ga vodi Sekretariat za notranjesijaju 
11 

S; 
hf 

"avi 
% 
Jli, 

^1 

v v 

ga vodi Sekretariat za notranj« |( m 
Velenje, klub je bil registriran 4.12.1992. Iz Pr_,0y«w 
da se v Klub združujejo državljani Republik® kl)|tuf%,j 
državljani; namen in cilji društva so predvseirn 
niško in športno udejstvovanju - Hakija S"1 usts 
ustanovitelji društva. Po Zakonu o društvih ^ 
društva le državljani Republike Slovenije, cia .gy|i 
lahko tudi tuji državljan, če je tako določeno 
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I narti? 0 druS,vih n« daje pooblastila za opravljanja nadzora 
dri ii ovan'em društev. Registrski organ lahko ugotavlja, da , uStvo razvija dejavnost mimo pravil, le na podlagi upravi- 

ne zahteve fizične ali pravne osebe, ki je lahko stranka 
"Pravnem postopku. 

H j"     
jj ^§ni kadrovski ukrepi bodo izvedeni v zuna- 
5J jjjm ministrstvu? 
,m —   

lMGO JELINČIČ, je v Imenu SNS, 17. 2. 1994, vprašal: 
nf ».„D* I® kadrovska politika Ministrstva za zunanje zadeve, 
j* (|lr ®r kljub temu sprašujem, kako je lahko predstavnik za 
& »toi M'n'»trstva za zunanje zadeve nekdo, ki zanika verodo- 
ri« most uradnih publikacij Evropske skupnosti? 
5|j y 

»..'•'onskem razgovoru, dne 14. 2. 1994 sem gospoda 
"* Evrn"* "uPn"<a obvestil, da je Urad za uradne publikacije 
Ul ,jP«ke skupnosti s sedežem v Luksemburgu leta 1992 (pa 

m«l» i ln 'Z{,al zemljevid z vrisanimi državnimi 
Šinu evropskih držav na katerem je zarisana meja med 
m ®n'i° In Hrvaško na reki Mirni. Gospod Rupnlk mi je 

a Bru.ilf0r"' da 9® i® kolegica oziroma sodelavka MZZ iz 
,, u h 

a obvestila, da ta publikacija nima nobene teže in da 
j "^Privatna izdaja. 

w Ih«6' 'e od9ovor generalnega sekretarja zunanjega ministr- ||P a 8 prilogo: 

ji »prJ
e Poslanec DZ Zmago Jeličnič v svojem poslanskem 

Jj |^J"iu sklicuje na telefonski pogovor s predstavnikom za 
i1 ^leJir Antonom Rupnikom in ker je g. Rupnik s posebno 

!o0 °^vest'' ministra Peterleta o tem, kako se je poslanec 
tJbeiii?'3rn'' nani ot3 °menjeni priložnosti, sodimo, da lahko 

i ^ *0ra If najbolje pojasni vse okoliščine navedenega pogo- j( iik0r?°|'anca Jelinčiča s predstavnikom za tisk MZZ A. Rup- 
li "ien*' 3,0 1° prilagamo kot sestavni del odgovora na ome- n° Poslansko vprašanje. 

''iav'e"1 poslanskem vprašanju so navedene tudi nekatere (j n 9- Rupnika, ki jih on tako z beležko kot tudi sicer zanika, 
fWj£noremo sprejeti tega, da poslanec Jelinčič pripisuje g. 
(»Pusti jzmiš|iene izjave, ki bi ga lahko diskvalificirale 3 ^ '"ho Hrvate, saj so reveži«), 

^ lavajv^0 v ne sPrejema sumničenj poslanca Jelinčiča, ki 
i ^Ijesv *♦ na m'selikot da ni sodelavcem MZZ »interes Slove- 

l' ^lintjA s,var" Se manj je sprejemljivo podtikanje poslanca 
» v Poslanskem vprašanju piše, da »uslužbenci e Vedo, katero državo zastopajo«. 

Miloga 

^ietka 
. P "ika j® 0 napadih poslanca Zmaga Jelinčiča na Antona Rup- 

*unanjega ministra 

(|(i Sala1116 'e P° telefonu poklical novinar Dnevnika Roger 
$ ' s katerim se poznam že dolga leta in ki mi je zadnje 
jtf Sj. Pnnašal razna gradiva o odnosih med Slovenijo in 

J n* l : * prejšnjih pogovorih mi je že govoril o zemljevidu, 
^Vnn izdala komisija ES v Bruslju in ki ima vrisano 
Nar n"16'0 mecl RS in RH na Mirni. Prosil sem ga, naj mi 
J^Blin* bi takšen zemljevid, to pa tem bolj, ker je posta- 

ji že nekajkrat v javnosti z njim »mahal« in napadal 
i ^ K^Cai e.,er'eta ter politiko MZZ nasploh. Ko pa me je danes 
g o" ls,i R. Gogala, sem se mu takoj pohvalil, da sem si 
<K W4 na i?''evid ie sam Priskrbe|. da J0 tam zares vrisana 
Jr Sici rni' Rekel sem mu, da sem to takoj pokazal tudi 
i"'i f 55(HqV ki najbolje pozna razmere v ES v Bruslju, ki pa j/ ,%n Potrdila mojo lastno sodbo, da ne glede na to, kaj 
/ 2%(j|n*ern,ievid riše kot državno mejo, to ne more biti 
ifl' 2a prizadeti državi, ki se pač morata o tem sami 
P » e'i- 

S , a) tiinut nanjinega pogovora je novinar Gogala živčno 

izgovoril ime poslanca Jelinčiča, češ da je on tam zraven. 
Vendar je poslanec Jelinčič takoj zagrabil slušlko in me začel 
grobo nadirati, češ kaj si jaz vendar dovolim trditi, da ta 
zemljevid nič ne velja in podobno. V plazu njegovih očitkov so 
bile tudi kvalifikacije, da sem enako klečeplazen pred Hrvati 
kot moj minister Peterle, da ne vemo, za katero državo sploh, 
delamo in podobno. 

Poslanca Jelinčiča sem poskušal prekiniti. Že na začetku sem 
ga opozoril, naj me ne žali in izziva, saj vendar ve, da sem 
državni uradnik in da mi je že zato omejena možnost, da se 
branim pred poslancem, ki itak ima vse možnosti, da svoje 
pove v parlamentu in širši javnosti. Nobeno rotenje, naj ven- 
dar izbira besednjak in naj me ne sili v enak ton govorjenja, ni 
pomagalo, pa sem po kakšnih desetih minutah poslušanja 
njegovih grobih izpadov sam prekinil pogovor. 

Med tem pogovorom sem poslanca Jelinčiča opozoril tudi na 
to, da je tudi v oddaji Studio ob 17. (26. januarja) navajal 
neresnične trditve o ministru Peterletu, nakar ga je moral 
minister zavrniti »z eno zelo kratko besedo« (laž - ki pa mu je 
nisem izrekel). Šele tedaj je Jelinčič planil pokonci in mi 
grozil, da mi bo še na drugačen način dokazal, da sem 
predrzen in da se z njim kot poslancem ne vedem tako, kot bi 
se državni uradnik moral. Poslanec Jelinčič je že vnaprej 
najavil, da bo v parlamentu sprožil postopek proti meni. 

Ponavljam: poslanec Jelinčič je v bistvu prisluškoval pogo- 
voru, ki sem ga imel z novinarjem Gogalo in edina moja 
opazka, ki sem jo dotlej izrekel Gogali, je bila v tem, da 
zemljevid ne more biti odločilen za meddržavne sporazume 
o mejah. Ko pa je poslanec Jelinčič nizal svoje grobe očitke, 
češ da izdajam interese Slovenije in podobno, sem mu nekaj- 
krat ponovil, da osebno ostajam samo na tistih stališčih, ki jih 
je zastran meje že oblikoval slovenski parlament, v katerem 
on, poslanec Jelinčič, tudi sedi. Ob tem je poslanec vehe- 
mentno odvračal, češ da ne obstajajo nikakršna stališča slo- 
venskega parlamenta, da je »tisto« brez pomena ipd. 

Vprašanje o nezdružljivosti funkcije poslanca 
s funkcijo v lokalni samoupravi 

Or. LEV KREFT, poslanec ZLSD, je 13. januarja letos postavil 
naslednja poslanska vprašanja: 
Glede na to, da je Državni zbor Republike Slovenije na 
decembrski seji sprejel zakonodajo s področja lokalne 
samouprave In lokalnih volitev, in upoštevaje dejstvo, da so 
volitve predvidene v letu 1994, sprašujem: 

1. S katerimi zakonsko predvidenimi funkcijami v lokalni 
samoupravi je združljiv hkratni položaj poslanca v Držav- 
nem zboru, s katerimi pa je poslansko delo nezdružljivo? 

2. Ali poslanke in poslanci Državnega zbora lahko kandidi- 
rajo na neposrednih volitvah v lokalno samoupravo na sicer 
nezdružljive funkcije, in če lahko, kdaj in kako se morajo 
odpovedati svojemu poslanskemu položaju? 

3. Ali je možno, da poslanka ali poslanec kandidirata za 
mesto v organih lokalne samouprave, ki s poslanskim polo- 
žajem ni združljivo, po eventualni doseženi izvolitvi pa se 
opredelita za ohranitev poslanskega položaja in ne za novo- 
izvoljeno mesto v lokalni samoupravi, in kaj v takem primeru 
velja za Izid lokalnih volitev? 

Ker menim, da gre za pomembna In urgentna vprašanja, ki 
potrebujejo nedvoumne odgovore, prosim, da jih ustrezna 
delovna telesa In službe Državnega zbora v sodelovanju 
z drugimi pristojnimi telesi In službami preskrbijo čimprej. 
Vlada mu je odgovorila: 

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije je dne 13. 1. 
1994, podal poslansko vprašanje o nezdružljivosti funkcije 
poslanca Državnega zbora Republike Slovenije s funkcijo 
v lokalnih samoupravnih skupnostih. 



Z oziroma na navedeno vprašanje Vlada Republike Slovenije 
odgovarja sledeče: 

Na podlagi 10. člena zakona o poslancih, poslanec ne sme 
poklicno opravljati funkcije v organih lokalnih skupnosti, 
slednje pomeni, da poslanec lahko opravlja vse funkcije 
v lokalni skupnsti nepoklicno. Poslansko delo je tako nez- 
družljivo s poklicnim opravljanjem funkcij v lokalnih skupno- 
stih. 

Poslanke in poslanci Državnega zbora lahko kandidirajo in so 
izvoljeni na neposrednih volitvah v lokalni skupnosti. Ker pa je 
poslansko delo nezdružljivo s poklicnim opravljanjem funk- 
cije v lokalni skupnosti, bi mu prenehal mandat po 5. alinei 1. 
odstavka 9. člena zakona o poslancih v zvezi z 2. odstavkom 
istega zakona, ko bi državni zbor ugotovil, da je nastopil 
funkcijo ali začel opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funk- 
cijo poslanca. 

Poslanka ali poslanec lahko kandidirata, ter se po eventualni 
izvolitvi opredelita za ohranitev poslanskega položaja in ne za 
novo izvoljeno mesto, kar pomeni, da jima preneha mandat in 
nastopijo pravne posledice 29. in 30. člena zakona o lokalnih 
volitvah, ki urejata nadomestne volitve člana občinskega 
sveta, ki je bil izbran na večinskih oziroma proporcionalnih 
volitvah. Enako se opravijo naknadne volitve župana, če 
županu preneha mandat pred potekom mandatne dobe, 105. 
člen istega zakona. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vilo Ministrstvo za pravosodje. 

Zakaj TV Slovenija zopet uporablja Tanjugove 
vesti? 

RAFAEL KUŽNIK, poslanec SNS, je 15. 12.1993 vprašal: 

Televizijo Slovenije sprašujem, zakaj pri informiranju slo- 
venskih državljanov ponovno koristi usluge Jugoslovanske 
tiskovne agencije - TANJUG, saj je splošno znano, da so 
neobjektivne in prosrbsko naravnane. Ce pa že izbira, zakaj 
si potem ne naroči tudi usluge agencij iz držav: Češke, 
Poljske, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Italije, saj bi tudi te 
koristile slovenskim interesom, in slovenskemu gospodar- 
stvu. Znano je, da Ima Slovenija svojo tiskovno agencijo 
- STA, ki pridobiva vesti iz celega sveta, na podlagi katerih, 
lahko Slovenska televizija mnogo objektivne|še Informira 
slovensko javnost o dogajanjih doma in v svetu. Poleg STA, 
pa Imajo slovenski mediji tudi svoje stalne dopisnike v biv- 
ših Republikah Jugoslavije. 

Odgovor mu je priskrbel Urad vlade za informiranje: 

V zvezi z vašim pismom z dne 25. 1. 1994 vam dostavljamo 
odgovor na poslansko vprašanje poslanca Državnega zbora 
R. Kužnika glede ponovnega koriščenja usluge Jug. tisk. 
agencije Tanjug: 

»Kodeks novinarjev republike Slovenije (sprejet novembra 
1991) nalaga: 

1. člen... »Izpuščanje bistvenih in novinarju znanih dejstev, 
prikrivanje in zapiranje informacij ali ponarejanje dokumen- 
tov, je v nasprotju s kodeksom.. .« 

2. člen: »Informacije v sliki in besedi, namenjene objavi, je 
dolžan novinar skrbno preveriti.« 

6. člen... »novinar... ima pravico, da ne razkrije vira informa- 
cije.« 

8. člen predloženega Zakona o javnih glasilih zagotavlja: 
»Dejavnost javnih glasil temelji na svobodi obveščanja..., 
svobodnem pretoku informacij in odprtosti javnih glasil za 
različna mnenja...«. 

O evakuaciji državljanov RS in njihovih sor 
kov iz Sarajeva    

SAŠO LAP, poslanec SPS, je 20. 4. 1994, na vl»d0 

vprašanje: 
.„„(A 

Vlado Republike Slovenije sprašujem, na ) 
pogojev bo iz Sarajeva prišlo v Slovenijo 200 0*9^ <i 
tako imenovanih slovenskih državljanov. Znano I - »« 
da ima od teh beguncev slovensko državljan«' 
tretjina. 

vH^P' 
Zato me zanima, po katerem členu Zakona o d™* tfi 
bodo ostali begunci, tj. j. dve tretjini, dobili o*- 
Ijanstvo. Zanima me tudi, kje bodo ti begunci živ 
bo vse to financiral. 

Na koncu bi Vlado Republike Slovenije še t, e~ 
o tako pomembnih in občutljivih vprašanjih del8K 
In ali se ji ne zdi, da bi se o vsem tem moral 00 j 
Državni zbor. 

Od Vlade RS zahtevam ustni odgovor na seji, 
pa pričakujem v roku, kot ga predvideva Po*'° 
nega zbora. 

jO ^ — Odgovorilo mu je ministrstvo za delo, družino 
zadeve: 

Vlada RS je na 60. seji, dne 16. 12. 1993 sklenila, 
evakuirajo državljani RS in njihove družine, ko s0 -ini* 
njeni organizacijski in finančni pogoji. Posamezna 
je zadolžila, da pripravivjo pogoje po svoji resorni P 

Vlada je na 85. seji, dne 19. maja 1994 po * 
primernosti izvedbe sklepov s 60. seje glede 
venskih državljanov iz Sarajeva dopolnila sklep® .oVpo 'V' 
1993. S sklepom je imenovala koordinacijsko o i^<a 
pino za izvedbo II. evakuacije državljanov RS. '.j, p8%luP* 
brez slovenskega državljanstva. To je 27 zak0, 
jev, 34 otrok, 5 staršev ter dve sestri in teta kot > v|j«* 
izpolnjujejo pogoje, ki jih je za evakuiranje doio 
določila konvencije o otrokovih pravicah. 

Iz tekoče proračunske rezerve je Vlada zagoto 
v višini 14,630.000,00 SIT za stroške izvedbe e* ^ kj^l 
Sarajeva ter za stroške nujne začetne oskrbe ^ ar 
Sloveniji. 

(I 
Vlada je sklepe sprejela na osnovi ocene in situ- 
je izhajala potreba o nujnosti zaščite življenj slo 
vljanov in njihovih družin na vojnem ogrožene"1 

t 
Sklepe je vlada sprejela na podlagi 4. odstavka 

Zakona o vladi (Ur. I. RS, št. 4/93). 

4. člen predloženega Zakona o RTV Slovenija Pr.® (P 
mnenjskega, svetovnonazorskega in verskega plurali* 
politične neodvisnosti in avtonomnosti«. 

Vprašanje gospoda poslanca posega v takšno polit®*,, 
strokovno neodvisnost in avtonomnost, zato smo ga P° 
vali tudi Svetu RTV Slovenija. 

.• J|y 
RTV Slovenija je dolžna, v okviru gmotnih možno' hSJU kU 
viti čim več informacijskih virov iz domovine in iz tuU 
tako lahko zagotovi svoje z zakonom predpisano po* 

Izbira in obdelava virov, ob upoštevanju strokovnih" ^ 
(kodeks), je izključna pristojnost stroke. g, 

Z 
Si 

i 
«4, 

!•*< 

% 

|Si 

<4 

'S® 
s 
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Programski politiki TV Koper 

S*° LAP, poslanec SPS, je 20. 11.1993 na vlado naslovil dnla vprašanja: 

JJ*,#k. 1. Oktobra 1993 je v Trstu odgovorna urednica 
^»iiskega programa TV KOPER predstavila tamkajšnji 
,l 'l0,u ponudbo slovenskega programa koprske televizije, 
HI? bil prvenstveno namenjen Slovencem v Italiji, oz. 

i jjl bil program Izraz ustvarjalne in realizacijske sposob- 
■ l"me|skih organizacij. 

L.. 
i, '"J kot poslanec ugotavljam, da kljub vsem zagotovilom 
.»Kovanju pluralnosti Slovencev v zame|stvu, s strani 

I« L0
ne9a urednika TV programov TV Slovenija Janeza Lom- 

Vž *® i® odgovorna urednice slovenskega programa 
i, ®P®r Barbara Zigante ponovno odločila, da zaupa vode- 
<ru»h ' 'Irukturam in ljudem, ki so jih vsilili SKGZ In njena 

Jit/. ® P°NTECO, kakor je bilo to v navadi v času komuni- 
H1 • diktature. Vladi zato postavljam sledeča vprašanja: 

■ 9lavn' urednik programov TVS Lombergar storiti, 
" b,'l zamejski programi resnično pluralni? 

i ■ nl b"° sodelovanje pri TV oddajah sklenjeno na " " lavnega razpisa med zamejci? 
U 

u ti '°«novl kakšnih kriteri|ev so se zbirale zunanje ekipe 
Jjl Wut*c'l° serije oddaj z naslovom Korenine slovenske 

!&>l "'so bile vabljene z javnim razpisom zamejske TV 

na sredstva so namenjena produciranju programov 
»•nce v zamejstvu? 

(s 
°dloča o razporejanju teh sredstev? 

v|ade za informiranje je priskrbel naslednji odgovor: 

lani je na predlog glavnega urednika TV progra- 
mov s'ovenija Svet RTV Slovenija sprejel sklepe, da se 
^ er|skem programu TV Koper-Capodistria uvedejo 
^ij1® oddaje, namenejne povezovanju slovenskih zamej- 

'.'jpj jnijii ijjll z matico znotraj meja, s čemer bo spoštovana ena 
Pr°gramskih nalog te regionalne TV postaje. Pred- 

5 jj fairij,1Uvedbo teh oddaj je bil posredovan v Predlogu pro- 
'' le6?a načrta Slovenskega programa TVK-C za leto 1993, 
df Nrrti Vn' ureclnik v celoti sprejel in posredoval v razpravo 

e.v. Svetu RTV ob sprejemanju letnih programsko- ga piskih načrtov. V lanskem letu je ta zamejski program 
%lnu - uri tedensko, letos pa se je razširil na tri ure, 

V 'žai K'DJ»ija lemeijnin zasnov ibibvizij&mm (jruyidiiiuv 
U S p 6,0 1994 pa je Svet RTV Slovenija potrdil tudi ustano- 
J V^bnega uredništva oddaj za povezovanje z zamejci 
i4, 

JSdbo novih programov ne bi posegali v finančna 
'e obstoječih programov TVK-C, tako Italijanskega 

kot Slovenskega programa, je bil na Svetu RTVS 
* iJr liiriiiriM '."h. da se novouvedeni zamejski program finansira 

tN« sredstev razvojnega sklada glavnega urednika TV 
r%°r\ RTVS za temeljne programe nacionalnega 
fc£,r°duir i teh novih oddaj se v okviru možnosti realizira 

r kSlh 'Skimi kapacitetami TVK-C, (predvsem študijske 
# (i,L,oddaie, snemane z reportažnim avtomobilom), del 
' no umetniškega in dokumentarnega žanra) pa , t? J TVk l^rnil obstoječih možnosti produkcije obeh progra- 

S"°Va ■ ' v reaiizacijskem pogledu nujno naslonjen na z zunanjimi produkcijskimi ekpami. Te so bile in 

^bil® izk.''ućno na osnovi kvalitete in avtorske izvajal- 

kdajkoli gledali te oddaje, so se lahko prepričali, da 
Pluralno zastopane prav vse skupine zamejskih 
Urednik uredništva zamejskih oddaj, redaktorji, 

avtorji in izvajalci so prav tako zamejski Slovenci, izbrani pa 
so bili in bodo izključno na osnovi meril najboljše medijske 
zmogljivosti in strokovne usposobljenosti. 

O uporabi sredstev razvojnega sklada glavnega urednika TV 
programov RTVS odloča vodstvo TV programov RTVS ozi- 
roma glavni urednik na osnovi predlogov in posveta z odgo- 
vornimi uredniki, kar velja po enakem principu za vse pro- 
grame TV Slovenija in TV Koper Capodistria. 

Koliko proračunskih sredstev je namenjenih be- 
guncem? 

SAŠO LAP, poslanec SPS, je na letošnji marčni seji vprašal: 
Želim natančen odgovor koliko sredstev je v proračunu za 
leto 1993 namenjenih za begunce oziroma iz katerih virov se 
bodo zbirala ta sredstva in kakšen je v njih delež tuje 
pomoči? 

Javnost je bila nedavno seznanjena, da znaša oskrbni dan 
8 USA dolarjev na begunca. Ker so prisotne govorice, da so 
zaradi takšne obremenitve proračuna, prikrajšane druge 
dejavnosti, želim pojasnilo, katere dejavnosti oziroma kateri 
fondi so prikrajšani zaradi financiranja beguncev. 

Zaradi stalno spreminjajoče se situacije, želim vladni poda- 
tek o dejanskem stanju beguncev v Sloveniji in s približno 
oceno ilegalcev. 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Glede na časovno odmaknjenost vprašanja moramo pripom- 
niti, da so podatki sedaj nekoliko drugačni, zato Vam bomo 
poleg odgovora na zastavljeno vprašanje posredovali tudi 
kratek oris sedanje situacije. 

V letu 1993 je Vlada Republike Slovenije za reševanje proble- 
matike začasnih beguncev namenila 2 milijardi tolarjev. Ta 
znesek ni zadostoval za celoletno oskrbo začasnih beguncev, 
zato je moral Urad za priseljevanje in begunce pridobiti 
dodatna namenska sredstva. V okviru humanitarne pomoči je 
s strani mednarodnih organizacij in drugih tujih donatorjev 
uspel pridobiti 0,5 milijarde tolarjev. Tako je bilo v letu 1993 za 
oskrbo začasnih beguncev skupaj porabljenih 2.5 milijardi 
tolarjev. 

Poudariti velja, da je znašal oskrbni dan za posameznega 
begunca v začetnem obdobju 500 SIT, kasneje pa je Urad 
zaradi pomanjkanja sredstev višino dnevne oskrbnine za 
begunca znižal na 350 SIT, kar znaša cca 2.6 USD. Strošek 
oskrbnega dne vključuje nastanitev (ležišče, poraba vode in 
elektrike, ogrevanje, komunala) in prehrano. 

Število začasnih beguncev se ves čas njihove prisotnosti 
v Republiki Sloveniji spreminja. Evidentiranje začasnih 
beguncev v Republiki Sloveniji je v začetnem obdobju (do 10. 
6. 1992) izvajal Rdeči križ Slovenije. Urad za priseljevanje in 
begunce je bil namreč ustanovljen šele 1. julija 1992 z Odlo- 
kom Vlade RS (Ur. I. RS št. 27/92), pristojnosti pa je od 
Republiške uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za 
obrambo prevzel dne 24. avgusta 1992. V tem času je bilo 
evidentiranih nekaj več kot 32.000 začasnih beguncev, vendar 
je po ocenah Rdečega križa Slovenije bilo še več kot 12.000 
začasnih beguncev, ki so prejemali človekoljubno pomoč. 

Republika Slovenija je sicer dne 10. 8. 1992 zaprla meje za 
državljane BiH, toda vojna v Bosni in Hercegovini se je takrat 
šele prav začela in begunci so tudi po tem datumu prihajali 
v Slovenijo. Na podlagi tega je bila dana ocena, da je v Repu- 
bliki Sloveniji nastanjenih okrog 70.000 začasnih beguncev iz 
BiH. 

V septembru in oktobru 1993 je potekal popis začasnih 
beguncev v Republiki Sloveniji, ki ga je organiziral in vodil 
Urad za priseljevanje in begunce. Popisanih je bilo 31. 118 
začasnih beguncev iz BiH. 
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V tem trenutku je cca 9.400 začasnih beguncev nastanjenih 
v 28 zbirnih centrih (število se dnevno spreminja zaradi odho- 
dov, preselitev, tudi iz privatne oskrbe), ostalih 21.000 pa živi 
pri družinah gostiteljicah (sorodniki, prijatelji, znanci,...). 
Urad ocenjuje, da je v Republiki Sloveniji še vedno določeno 
število beguncev, ki se iz različnih vzrokov niso popisali. 
Razlogi za tolikšno zmanjšanje števila začasnih beguncev so 
predvsem nekontrolirano vodenje evidence odhodov iz Repu- 
blike Slovenije. Gre predvsem za odhode začasnih beguncev 
iz BiH v druge države (pretežno zahodnoevropske), v manjši 
meri pa so se vrnili tudi na svoje domove. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripra- 
vil Urad Vlade RS za priseljevanje In begunce. 

Kako preprečiti številne nesreče s traktorji in dru- 
gimi kmetijskimi stroji?   

MIHAELA LOGAR, poslanka SLS, je 22. 2. 1994 na ministr- 
stvo za kmetijstvo in na notranje ministrstvo naslovila 
naslednje vprašanje: V preteklem letu je žal med drugimi 
žrtvami prometnih nesreč izgubilo življenje kar nekaj vozni- 
kov traktorjev oziroma drugih kmetijskih strojev. Če ob 
strani pustimo čustvene pretrese, ki jih pri taki izgubi občuti 
družina in bližnja okolica, lahko ugotovimo grenko dejstvo, 
da so s temi nesrečami kmetije (v večini hribovske) izgubile 
gospodarja. Pod vprašaj se postavlja obstoj take kmetije In 
dolgoročno in širše obstoj kmetijstva na teh za kmetovanje 
težjih področjih. 

Zanima me, če ministrstvo razpolaga s statističnim pre- 
gledom: 
— koliko je bilo takih nesreč v letu 1993, 
— koliko je bilo mrtvih, koliko hudo ranjenih, 
— katera starostna skupina In spol, 
— koliko iz hribovskega, koliko iz nižinskega področja, 
— vzork nesreče — človeški faktor ali slabo stanje traktorja 
oz. kmetijskega ali delovnega stroja, 
— primerjava s stanjem npr. v Švici, Avstriji... 

Zanima me zlasti odgovor na zadnji dve vprašanji. Kot 
poznam situacijo v Sloveniji, se mi ne zdi prenagljen zaklju- 
ček, da je verjetno možnost nakupa novih, zlasti pa primer- 
nih strojev za hribovita področja zelo majhna. Predlagam, 
da bi take analize porabili za premik pri reševanju problema 
nabave primerne mehanizacije za hribovska področja, 
z udeležbo države: npr. odpoved carini, manjši prometni 
davek ali celo nič davka, možnost nepovratnih sredstev za 
tak nakup. 

Tako vložena sredstva bi se nam obilno obrestovala, saj bi 
po vsej verjetnosti zmanjšali število nesreč oziroma smrtnih 
primerov (ali invalidov) med kmeti. Življenje pa nima cene. 

Prejela je naslednji odgovor vlade: 

I. 

Ministrstvo za notranje zadeve redno spremlja v okviru svo- 
jega delovnega področja, tudi število nesreč s traktorji. Po 
njihovih podatkih so se v letu 1993 zgodile naslednje nesreče 
s traktorji: 

1. Nesreče, obravnavane kot dogodek in posledice 

V letu 1993 se je v Republiki Sloveniji zgodilo 53 nesreč, 
v katerih so bili udeleženi traktorji. V njih je izgubilo življenje 
19 oseb, telesno poškodovanih je bilo 35. 

1.2. Udeleženci v nesrečah s traktorji po spolu 

V vseh nesrečah s traktorji v Republiki Sloveniji je bilo udele- 
ženih 52 moških in 6 žensk. Pri tem podatku je potrebno 
upoštevati, da so to samo tiste osebe, ki so utrpele kakšno 
poškodbo 
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1.3. Starostna struktura udeležencev in posledice 

Starost Mrtvi 
0-4 leta 
4-10 let 

10-14 let 
18-20 let 
24-30 let 
30-36 let 
36-40 let 
40-46 let 
46-50 let 
nad 60 let 
Skupaj: 19 

1.4. Struktura vrste udeležencev v nesrečah s smrt"'"1 

in telesnimi poškodbami 
l7 In 

V teh nesrečah je umrlo 19 oseb, od katerih je b tr0|<a.W k 
stov, 1 pešec in 1 potnik, zadnja dva sta bila oba ° ^ 
oseb, ki so bile telesno poškodovane, je bilo 23 
8 potnikov in 4 pešci. 

1.5. Kraji teh nesreč in posledice 

Kraj Št. nesreč 
njiva 
travnik 
vinograd 
gozd 
gozdna pot 
poljska pot 
dvorišče 
sadovnjak 

3 
18 
2 
7 
9 
6 
5 
2 

1.6. Vzroki nesreč 

Največ nesreč se je zgodilo zaradi neprevidnosti P^j i 
z vozilom na neugodnih krajih (pobočje ,ravn'*rebliz|J > 
ter zaradi vožnje na gozdnih in poljskih poteh, P jjnj«' 
jenega roba poti, zaradi česar je prišlo do PreV

rejen<>5 , ^ 
K posledicam je pripomogla tudi tehnična neU entV& Soj 
predvsem kar zadeva naprave za zaustavljanj, voj ^ 
doma izdelani traktorski priklopniki (prirejen »J* ^ UP® 
so velikokrat nepravilno naloženi in preobremeni t 
Ija se vse preveč traktorjev, ki niso opremijo"1 ^1 

kabinami oziroma loki. ^ 
„ILohO"' fcibu 

Večina udeležencev je bila tudi pod vplivom »' 
tudi pripomoglo k tako velikemu številu nesreč- ^ ^ 

2. Prometne nesreče s traktorji s smrtnim l*idon1 t| J 

V Republiki Sloveniji se je v letu 1993 zgodilo 
nesreč, v katerih so bili udeleženi traktoristi, o? 
oseb umrlo, 54 pa je bilo telesno poškodovan' 

2.1. Vzroki prometnih nesreč 

Hitrost 
Srečanje 
Vključevanje v promet, zaviranje, obračanje 
Prednost 
Stran in smer vožnje 
Ustavljanje in parkiranje 
Psihofizično stanje 
Izkušenost 
Ostale nepravilnosti 
Nepravilnost potnika 
Tehnično stanje 
Tovor na vozilu 

Pri teh podatkih je potrebno upoštevati, da j® 
nih za eno prometno nesrečo več vzrokov. 

s 
'Po 

i 
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lpO*ll 

*51iam° podatke o številu prometnih nesreč in pa 
•J „p^torji. lahko ugotovimo, da je nesreč bistveno več, 

K,??'1 za vožnjo in uporabo traktorjev na neurejenem l! Sni t^eno težji. Vzrok za nesrečo so velikokrat neu- 
k meh ki 'ih uP°rabljajo na takih območjih. Ustrez- 
nih h

an'zac'ia za uporabo na gorskih in hribovitih prav gotovo pripomogla k zmanjšanju nesreč 
različnih prevračanj na strmih pobočjih). 

jj|^j 
'ino d 

n? veliko število nesreč in prometnih nesreč 
\ L®.)® zakonodaja s področja varnosti prometa zado- 
favj > nis,rstv° za notranje zadeve je že leta 1982 ob 
it 5/R5?na 0 varnosti v cestnem prometu (Uradni list 

'•"o at * 341 c,onu predpisalo, da morajo imeti traktorji 
'sitiu B i'rano varnostno kabino ali varnostni lok. Prav 
jjjj vn»edP'Sa'i, da lahk0 Pr'dobi voznik vozniško dovo- 
^rj° 

nl0_'raktorja šele, ko opravi tečaj o varnem delu 

p! 

Si 

:r°člteljf traktoristi In njihova starostna struktura 

Pn Smrt Tel. 
poš. 

Brez 
poš 

8 
6 

18 
18 
14 
12 
7 
1 

4 
6 

13 
8 
4 
5 

84 12 26 46 
r,Mvidn°. da i® največ povzročiteljev - traktoristov 25 in 44 let, sledijo pa jim v letih med 45 in 64. 

1(v, ,n traktorskimi priključki (5. točka prvega l09- člena ZVCP). 

j * krnetr0^' za ,akžno stanje so predvsem v majhnosti 
J Jilsjmll 'H.s ,.em povezanega majhnega števila čistih °J2% ob popisu leta 1991). Zaradi preobremenje- 

Aiet P°'®9 redne zaposlitve opravljajo še delo na |udi število delovnih in prometnih nesreč s kmetij- 
ifltS 4( .cii° veliko. To potrjujejo podatki o izredno d6|'

evillJ nesreč pri kmetijskih in gozdnih podjetjih, 
'i»ni 01 za °Pravljanje teh del primerno usposobljeni in 

Aorn ri 
> |( ' se kmete seznani s posledicami nepravilne 

iti i js.ke mehanizacije in na kaj morajo pri delu 
.-„liji'6 Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo, skupaj 

i0 ko^Upravo za Pospeševanje kmetijstva, Kmetijsko 
■i« Svt ''° pri Zve2i or9ani2ac'i za tehnično kulturo 

""8 m za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
NQlh0aunizira'° već sem'narjev, demonstracij, preda- ji obl'k usposabljanja za varno uporabo kmetijske 

iH|l NjanL" ^ zmanjšanju števila nesreč bo prispevalo tudi 
klovni str°jnih krožkov, kjer bo sčasoma prišlo do 

usposobljenosti tistih, ki bodo v okviru medso- 
. C' ODravliflli fttrninA nclnno na nnHrn^iii Lmatii. w9°Zda °P.rav,iali strojne usluge na področju kmetij- 

sko hIS,Va 'n do zmanjševanja prevelike opremljenosti 
Mehanizacijo. 

dij^j 

N oLUkrepi ekonomske politike je Vlada Republike lS|(»w9oćila znižanje družbenih dajatev pri nabavi et1anizacije. 

Scij0
đredb« o proizvodih, ki spadajo med kmetijsko 

ohH
naPrave in drugo opremo, kmetijska orodja za 

t 'lfta avo zemljišča ter nadomestne dele za to 
, i Wn.)fave (Uradni list RS, št. 6/92, 27/92 in 49/93), ki 

PrQl
na Podlagi 5. točke tarifne številke 3, tarife 

glavic Proizvodov, ki je sestavni del zakona o pro- 
Nev (Uradni list RS. št. 4/92 in 71/93) se od dvoos- %ni; enoosnih traktorjev (motokultivatorjev), trak- carjev, kombanjev in obiralnikov, od traktorskih 

kabin, kabin za kombanje in varnostnih lokov, kakor tudi od 
strojev, naprav in opreme za dopolnilno obdelavo zemlje za 
setev, nego in varstvo posevkov, za žetev in spravilo' za 
čiščenje, sortiranje in pakiranje osnovnih kmetijskih pridel- 
kov, od strojev in orodja za izdelavo kanalov in drenaže od 
strojev, opreme in naprav za živinorejo ter od orodja za ročno 
obdelavo zemlje, ki so v odredbi izrecno našteta, plačuje 
davek po stopnji 5%, kar je glede na splošno, 20% stopnjo 
znižana stopnja. 

Kmetje lahko na podlagi uredbe o merilih ki se bodo uporab- 
ljala pri znižanju carinske stopnje oziroma določitvi carinske 
stopnje »prosto« pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 67/93) 
uvažajo opremo - kmetijsko mehanizacijo po 80% nižji stop- 
nji kot je predpisana v carinski tarifi, pod pogojem da se 
uvožena oprema ne izdeluje v Sloveniji. 

V okviru programa razvoja demografsko ogroženih območii 
lahko kmetje pridobijo sredstva, tudi za nabavo mehanizacije 
prilagojene za delo na hribovitih območjih. Prav tako lahko 
kmetje koristijo mehanizem davčnih olajšav, pri nabavi kme- 
tijske mehanizacije v skladu s 26. členom zakona o dohodnini 
(Uradni list RS, št. 71/93). 

V okviru programa intervencij bo Ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo podprlo nakup specialne mehanizacije, v kolikor 
bo lastnik vključen v strojni krožek. 

Tisti, ki pozivajo k nasilju, bi morali biti kazno- 
vani! 

BREDA PEČAN, poslanka Združene liste, je 22. 3. 1994, 
vprašala: 

V Pismih bralcev v Delu, z dne 22. 3. 1994, sem prebrala 
pisanje Slovenske domovinske stranke s podpisom gospo- 
dov Andreja Jamnika in Ludvika Klavsa, v katerem, 
podobno kot Je ta stranka storila že dvakrat z letaki, poziva 
k nasilnemu obračunavanju s »sovražniki naroda«. Glede 
na to, da tako v letakih kot v omenjenem pisanju v Delu zelo 
jasno našteva ne le politične stranke, temveč tudi državne 
organe in posamezne nosilce javnih funkcij, ki jih proglaša 
za »sovražnike naroda« in spodbuja državljane Slovenije 
k nasilnemu obračunavanju z njimi, sprašujem Ministrstvo 
za notranje zadeve: 

1. Kaj je do sedaj storilo, da bi ugotovilo, kateri so dejanski 
nosilci aktivnosti te stranke? 

2. Kaj je ukrenilo, da bi bilo mogoče sprožiti kazenski pregon 
proti stranki in njenim vodjem, ki pozivajo k nasilju, kar je na 
temelju 2. odstavka 63. člena Ustave Republike Slovenije 
protiustavno dejanje? 

Prosim za ustni in kasneje tudi pisni odgovor. 

Ministrstvo za notranje zadeve ji je odgovorilo: 

Delovanje političnih strank oz. spremljanje delovanja njihovih 
političnih nosilcev ni v pristojnosti policije. Policija ne sprem- 
lja časopisnih člankov, ki jih objavljajo politične stranke. Po 
Zakonu o prekrških zoper javni red in mir (2. točka 10. člena) 
pa stori prekršek, kdor izreka ali razširja vznemirljive vesti ali 
trditve, ki žalijo narodno ali politično zavest občanov ali lahko 
izzovejo vznemirjenost občanov ali njihovo nerazpoloženje 
nasproti državnim organom in njihovim zakonitim ukrepom, 
ali s katerim se lahko ogrozita javni red in mir ali ovira ali 
prepreči izvršitev ukrepov državnih organov. V praksi kon- 
kretno vznemirjenost ljudi pri teh prekrških policija ugotavlja 
in utemeljuje na podlagi konkretnih prijav. Takšnih prijav 
v tem primeru ni bilo. Po zakonu pa lahko poleg pristojnega 
organa (npr. policije, javnega tožilca itd.) postopek o prekršku 
predlaga tudi oškodovanec. 

Na drugo poslankino vprašanje Ministrstvo za notranje 
zadeve pojasnjuje, da so se že v mesecu decembru 1993 
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v Ljubljani in okolici pojavili letaki »Slovenske domoljubne 
stranke - Novi red«, ki na podoben način kot članek v Delu 
»obsoja komuniste v ZLSD in LDS oziroma njihova vodstva in 
zločince, ki sedijo v slovenskem parlamentu in pomagajo 
krojiti zločinsko-protinarodno politiko za veleizdajalce, in pri- 
sega - vse vas bomo polovili, niti eden nam ne bo ušel«. 
Navedeni letak je v celoti objavilo Delo z dne 20. 12. 1993. 

Na osnovi zbranih obvestil in vzorcev letakov je UNZ Ljubljana 
dne 22. 12. 1993 opravila konsultacijo z namestnikom Temelj- 
nega javnega tožilstva Ljubljana, ki je v razgovoru povedal, da 
tožilstvo uradnega stališča do pojava letakov in njene vsebine 
še ni zavzelo. Tega stališča pa TJT Ljubljana do sedaj ni 
posredovalo Upravi za notranje zadeve. 

Glede na dejstvo, da gre v navedenem članku Dela z dne 22. 3. 
1994 za ponovitveno dejanje grožnje, v katerem so podani 
elementi kaznivega dejanja Ogrožanja varnosti po čl. 64/II KZ 
R Slovenije, bo UNZ Ljubljana podala ovadbo na TJT Ljub- 
ljana. 

O zaposlovalni politiki naše vlade 

TONE PERŠAK, poslanec poslanske skupine demokrati, je 
vprašal: 

Pristojno službo Vlade RS in še posebej predsednika Vlade 
RS, dr. Janeza Drnovška sprašujem, na podlagi katerih 
predpisov, kakšnih morebitnih sistemskih aktov o politiki 
zaposlovanja v ministrstvih in službah Vlade RS oziroma na 
osnovi katerih zakonov poteka zaposlovanje v Vladi RS? 
Priznam, da me je na vprašanje navedla vest, objavljena 
v reviji Mladina, da je s 1. novembrom t.l. delovno razmerje 
z Vlado RS sklenil g. Janez Širše, ki je nedolgo tega odstopil 
kot direktor Varnostno informativne službe (VIS) in sicer kot 
svetovalec vlade za informatiko, ter da je za november že 
prejel plačo v višini 105.000 SIT. 

Naj mimogrede opozorim, da so plače svetovalcev v držav- 
nem zboru občutno in sicer vsaj za tretjino nižje. Zato želim 
odgovor tudi na vprašanje, čemu in na osnovi česa tolikšna 
razlika med plačami svetovalcev vlade in svetovalcev 
v Državnem zboru. 

Vlada mu odgovarja: 

V zvezi s poslanskim vprašanjem o zaposlovalni politiki slo- 
venske vlade, ki ga je na 16. seji Državnega zbora Republike 
Slovenije postavil poslanec Tone Peršak, vam posredujemo 
naslednji odgovor: 

Zaposlovanje delavcev v državnih organih poteka na podlagi- 
zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 
22/91 in 4/93), ki določa pogoje za zaposlitev. 

V državnem organu tako lahko sklene delovno razmerje kan- 
didat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpol- 
njuje še posebne pogoje, kot n. pr.: da je državljan Republike 
Slovenije, da je polnoleten, da ima določeno strokovno izo- 
brazbo, da aktivno obvlada slovenski jezik, da ni bil kaznovan 
oz. ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki je po zakonu ovira za 
sklenitev delovnega razmerja in druge posebne pogoje, dolo- 
čene s sistemizacijo delovnih mest. 

Magister Janez Širše je izpolnjeval vse navedene pogoje in je 
bila zato njegova zaposlitev v vladni službi - Centru za 
informatiko, v skladu z navedenim zakonom. 

Ker poslansko vprašanje gospoda Peršaka izhaja iz dejstva, 
da je Državni zbor sprejel drugo vmesno poročilo pristojne 
preiskovalne komisije vključno z oceno utemeljenosti suma 
zlorabe javnih pooblastil s strani gospoda Siršeta, iz česar naj 
bi sledila tudi neustreznost gospoda Siršeta za delo v državni 
upravi, moram poudariti, da v času sklenitve delovnega raz- 
merja zoper gospoda Siršeta ni bila vložena niti obtožnica. 

poročevalec, št. 2Ć 
% 

Čeprav tudi vložena obtožnica ni ovira za sklenitev del 
razmerja v državni upravi, saj predstavlja oviro le kaz -ra $ 
oz. obsodba za kaznivo dejanje, ki je po zakonu ^ 
sklenitev delovnega razmerja, pa poudarjamo, da v p ^ 
gospoda Siaršeta ni bil utemeljen niti sum, da o ^ 
kakršno koli kaznivo dejanje. Državni zbor moramo ^ 
obvestiti, da je Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani >J- ■ ^ 
zavrglo vse kazenske ovadbe zoper gospoda Siršeta ^ 
Ijitvijo, da ni podan utemeljen sum, da bi Janez »» m 
v ovadbi navedena kazniva dejanja oz. kakršna koli fl(.en0 
se preganjajo po uradni dolžnosti. Glede na taksn ^ 
pristojnega državnega organa menimo, da je tu0 

brezpredmetna ugotovitev preiskovalne komisije o "gj(šets- 
nosti suma zlorabe javnih pooblastil s strani gospooa 

Tudi novica o višini plače gospoda Siršeta, °bjavlj©"^ga u 
niku Mladina, ni točna. Njegova osnovna brutto klr nnSIT, 
mesec november 1993 je namreč znašala 142.000,00 ^ 
pomeni nekaj več kot polovico tega zneska v čistem 

Iz napačnih predpostavk izpeljana ugotovitev 9oa?0zt, 
šaka, da svetovalci Vlade Republike Slovenije prej0"1 j 
tretjino višje plače kot svetovalci Državnega zbora 'eP 
Slovenije, torej ne drži. 

ptf 

Čemu je namenjena kupnina tujcev za slove 
podjetja ali njihovi deleži?  . 

TONE PERŠAK, poslanec Demokratov, je na pri«*®}"J®' 
vil naslednje vprašanje: Vladi ozirom ministrstvu* m# „ 
zastavljam vprašanje, kje In kako se kot prihodek .„v# ^ I 
zujejo sredstva, ki jih iz naslova kupnine za de,efe.rfBvifo, 
skih podjetjih ali za celotna podjetja plačajo naši o -{ij l 
vlagatelji. Tako je znani nemški koncern za Prid0 , r«'" C 
skega deleža v Tobačni tovarni v Ljubljani nak»*J[L. |n^ Ik. 
v neki slovenski banki nekaj desetin milijonov v* {oV(fiJ ^ 
jetno se je nekaj podobnega zgodilo tudi ob nakup i, o, 
malih gospodinjskih aparatov v Nazarjlh s stran )(1 lttir l 
nemškega kupca. Ob pregledu predloženih z81"'", „,0# J 
nov proračuna RS za I. 1991 in I. 1992 pa s® " prlh0,^ 1991 in 
izogniti vtisu, da ta sredstva niso prikazana 
proračuna. Od tod torej vprašanje, kako se W 

'i i 

'•r 
proračuna, ua tod torej vprašanje, kbko »» 'In«|o,% w 
prikazujejo, kot čigav prihodek in za kaj se uporan) jll 
gre vendarle za kupnino za dotlej družbeno I«®1 jio'1'L, 
bila po eni od opredelitev lastnina vseh državljan 
nije? k 

It 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti mu pojasnjuj jft 

_ „ta ''A 
V zvezi s poslanskim vprašanjem gospoda Tone , 
poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, K' ^ 510, 1^ 
na prikazovanje in uporabo sredstev, ki jih R0PU a|j dfl'e<ti 
nija iztrži s prodajo celotnih podjetij tujim kupce"1 j|^ 
v domačih podjetjih, Ministrstvo za gospodarske 
podaja naslednji odgovor: ^ ^ 

Zakon o Skladu Republike Slovenije za razvoj * 
št. 7/93) ureja pravice, pristojnosti, obveznosti !n °ssA 
sti Sklada v zvezi z upravljanjem in razpolaganjem pfid 
delnicami in drugimi vrednostnimi papirji, ki I 
v postopkih preoblikovanja. 

1 V 
Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij ' js' 

55/93) pa podrobneje ureja način uP°r?anj8zV 
i denarnih sredstev in prihodkov iz °Pra „rtfbr!j i%, 

št. 31 
oziroma oziroma denarnih sredstev in prihodkov iz uP'a „.gotici/ J%i, 
nostnimi papirji, ki jih Sklad pridobi v postopkih P pri^ %n 
nja. Prav tako slednji zakon v 27. členu določa, 0 gnU^j \r 
prodaje vseh sredstev podjetja, pogodbo sklenf^j K®Pinfitila. 
katerega podjetje pred tem prenese celotni dr.u^a 
podjetja. Zakon določa, da v tem primeru priP8 

Skladu. 

Kupnina se v Skladu izkazuje skladno z določili m 
računovodskih standardov, le ta pa ni izkazana m 
proračuna Republike Slovenije. Knjiženje kupnin®> 
podjetja po določilih 25. mednarodnega račun 

,ni /ft 

A 
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to«? ,a' ki obravnava Sklad, kot posebno naložbeno 
Jrje'"zato se odprodaja podjetij (celote ali dela podjetja) 
j, Javai° kot povečanje naložb in ne prihodek. Prihodek 
jW pođ)e,ii v obliki dividend ali obresti se prikaže ob ^'.zapadlosti. Presežek od prodaje kapitalskih naložb 
.njihovo knjigovodsko vrednostjo pa na virih sredstev 

kapitalske rezerve, kar je v skladu z 12. členom 
a o Skladu Republike Slovenije za razvoj. 

/,v^
a obrazložitev je hkrati tudi mnenje revizijske skupine 

Crs & Lybrand, ki je pooblaščena za opravljanje revizij- 
|j9 P

re9leda Sklada Republike Slovenije za razvoj glede 
'a kupnin za prodana podjetja. 

kupnin za prodana podjetja s strani Sklada Repu- 
teoftH8ni'e za razv°j s® med drugim reciklirajo nazaj 
iK'aarstvo v skladu z letno poslovno politiko Sklada, ki je 
Mlov* z?konom predložena v sprejem tudi Vladi Repu- 

flj0''0 Sklada Republike Slovenije za razvoj znaša 250 mio 

ove 
Vaniu Stanovanjskega sklada Republike 

|||k^ 
PODOBNIK, poslanec SLS, je 24. 2.1994 vprašal: 

'1>j *?• mL"" P°8lan»ko vprašanje glede delovanja Republl- 
Jv Wft*

nov8ni®kega sklada. Po stanovanjskem zakonu je 
Snln-*'cora' v,eh prodajalcev stanovanj vplačilo 20% ' I fiLi "?• oziroma prvega in sedmega obroka v Stano- 

Z 'ad Republike Slovenije. Iz teh sredstev Sklad 
ovani*ka Posolila na podlagi javnih razpisov. 

Sini i 1(1 som 'ih dob" v obalni Idrija, so prodajalci ^Vinl i """• |»« mvuii v vi/biiii iui i J ca | ov p i uuajaivi 
b|,J ,z naše občine doslej v Stanovanjski sklad naka- 
zili rul.?„već »redstev, kot pa so jih na dosedanjih i|||| j •iww»»w»| nvi ^u J11' ■■•i ww«wwiiiijiii 
Očltn Pro#"c' nPr-naše občine; več kot dvakrat 
S, 9re za precejšnje prelivanje sredstev. Po mojem 

S! ^»v«i raz'°9 temu tudi neustrezni razpisni pogoji, ki ne 
^t»niJ° *Pecifike stanovanjske problematike Izven vell- 0v In urbanih središč. 

A 

'Jk 4e želel, da v občini Idrija uspešno deluje občin- 
\„Va"i»W »klad, ki je doslej dodelil stanovanjska v vl*'nl 53 milijonov tolarjev. 

'• MKJP
0v®c,ano sprašujem: Ali obstaja politika uprav- 

#Nlok St"novanjskega sklada Republike Slovenije 
1# %li cl'a kreditiranja stanovanjske gradnje v repu- "Pravni odbor tega sklada že razmišljal o načl- 

I, Oua0°<oviti enakomernejšo razporeditev dodeljenih 
I "Poštevanju tudi priliva sredstev iz posameznih 

p: Hot ° Za okolje In prostor pa še posebej sprašujem, 
> S £ 'et nacionalni stanovanjski program, ki bo med 
# c?zova' uPravnl odbor Stanovanjskega sklada 
& \»ui7 venlle k pomoči pri reševanju stanovanjske " "ke tudi Izven največjih naselij?« 

^ 0 za okolje in prostor mu odgovarja: 

!$ !l« SiDržavne9a zbora Republike Slovenije dne 23. 2. 
k/ ii la n ,nec Janez Podobnik postavil vprašanje, ki se 
V J'"!« Q,° ko dodeljevanja stanovanjskih kreditov, ki jih 
H1 iNk , anovanjski sklad Republike Slovenije. Gospod 
>*Ni&:

Prašu'e' ali obstaja politika upravnega odbora 
Ji JSnia » a sklada Republike Slovenije glede lokacije 

CVr|i oHh novan'ske 9radnie v Republiki Slovenije in ali rvni "'»"ovanjsKe graonje v HepuDliki Slovenije in ali 
.Srno , Sklada razmišljal o načinih, kako zagotoviti 
livjrazporeditev dodeljenih posojil, ob upošteva- sredstev iz posameznih občin. 

Robnika pa zanima tudi, kdaj bo sprejet. Naci- 
0vanjski program, ki bo med ostalim zavezoval 

upravni odbor Stanovanjskega sklada RS k pomoči pri reše- 
vanju stanovanjske problematike tudi izven največjih naselij. 

II. Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ki je bil ustanovljen 
s stanovanjskim zakonom oktobra leta 1991 je takrat tudi 
pričel s svojim delovanjem in se v dobrih dveh letih ustrezno 
kadrovsko ekipiral. Pripravil in izvedel je štiri javne razpise za 
fizične osebe za pridobitev ugodnih stanovanjskih posojil, za 
katera je namenil 5,1 mrd SIT. Pravkar sta v teku peti razpis 
stanovanjskih posojil za fizične osebe in prvi razpis ugodnih 
posojil za neprofitne stanovanjske organizacije, ki gradijo ali 
kupujejo najemna neprofitna stanovanja. 

Poleg redkih občinskih stanovanjskih skladov, med katerimi 
je tudi Stanovanjski sklad Občine Idrija, je Stanovanjski sklad 
Republike Slovenije edina institucija, ki se trudi, da bi bila več 
kot triletna odsotnost sistemskega financiranja stanovanj- 
skega področja v Sloveniji vsaj deloma zapolnjena. Pri dode- 
ljevanju stanovanjskih posojil fizičnim osebam je vezan na 
določbe stanovanjskega zakona, ki v 91. členu predpisuje, da 
so posojil z ugodno obrestno mero oziroma pomoči pri odpla- 
čevanju posojil deležni: 

1. državljani Republike Slovenije, ki si z graditvijo ali naku- 
pom primernega lastnega stanovanja prvič rešujejo stano- 
vanjsko vprašanje; 

2. državljani Republike Slovenije, ki jim je zaradi spremenje- 
nih družinskih, zdravstvenih ali premoženjskih razmer dose- 
danje stanovanje postalo neprimerno; 

3. državljani Republike Slovenije, ki si stanovanjske razmere 
izboljšujejo ali rezrešujejo z vlaganjem sredstev v prenovo, 
sanacijo ali obsežnejše vzdrževanje stanovanjskega fonda: 

4. državljani Republike Slovenije, ki so si svoje stanovanjsko 
vprašanje razrešili z najemom posojil, pa jih zaradi neugodnih 
kreditnih pogojev ne zmorejo v celoti odplačati, izpolnjujejo 
pa pogoje iz 1. in 2. točke. 

Stanovanjski zakon v zadnjem odstavku 91. člena določa tudi, 
da imajo prednost pri uporabi sredstev Sklada mlade družine, 
družine z večjim številom otrok, družine z manjšim številom 
zaposlenih, mladi, invalidi in družine z invalidnim članom in 
državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa 
so podnajemniki. Namen stanovanjskega zakona pri dodelje- 
vanju ugodnih stanovanjskih posojil je bil zagotavljati posojila 
predvsem državljanom, ki jih je že zakon sam opredelil kot 
prednostne kategorije, enakopravno, ne glede na to, kje 
v državi prebivajo. Da bi občine lahko razreševale specifične 
stanovanjske probleme svojih občanov je stanovanjski zakon 
določil, da večina sredstev od odprodanih stanovanj ostane 
v občini, saj občine niso bile zavezane za odvajanje dela 
kupnin v Stanovanjski sklad Republike Slovenije, kadar je šlo 
za prodajo stanovanj, pridobljenih s sredstvi solidarnosti in 
vzajemnosti, v ostalem pa gre za združevanje vsega 20% 
kupnine od stanovanj, ki so bila praviloma starejša in toč- 
kovno nižje ocenjena. 

Prilagamo poročilo o poslovanju Stanovanjskega sklada 
Republike Slovenije v letu 1993. Na straneh od 23 do 30 je 
poleg ostalih zbirnih podatkov razvidno tudi, v katere občine 
in koliko sredstev na prebivalca je Stanovanjski sklad doslej 
razdelil za stanovanjska posojila. Glede na to, da je bil prvi 
razpis Sklada namenjen poplačilu neugodnih posojil državlja- 
nom iz 4. točke 91. člena stanovanjskega zakona je slika 
nekoliko spačena, saj je bila večina prizadetih državljanov iz 
Ljubljane in njene bližnje okolice. V ostalem pa graf ne potr- 
juje mnenja gospoda Podobnika, da Sklad pri dodelitvi posojil 
ne upošteva specifike stanovanjske problematikie izven veli- 
kih centrov in urbanih središč, saj je bila distribucija, kot iz 
poročila, izhaja tudi to, da je Sklad zaradi pomanjkanja sred- 
stev razreševal predvsem mlade družine, ki so svoj stanovanj- 
ski problem reševale prvič. 

Priprava Nacionalnega stanovanjskega programa pa je v teku 
in bo Državnemu zboru Republike Slovenije predložen v dru- 
gem tromesečju letošnjega leta, torej v juniju 1994. 

39 poročevalec, 
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Še enkrat o vzdrževanju slovenskih cest 

JANEZ PODOBNIK, poslanec SLS j« v zvezi z modernizacijo 
magistralne ceste Kalce-Robič (tim. Keltike), 23. 12. 1993, 
vlado vprašal: 

1) kateri odseki te ceste bodo obnovljeni v letu 1994 in koliko 
proračunskega denarja bo v letu 1994 namenjenega za 
obnovo in vzdrževanje te ceste (posebej opozarjam na nuj- 
nost obnove dotrajanih mostov v Idriji in Spodnji Idriji in 
nekaterih odsekov ceste med Želinom in Dolenjo Trebušo); 

2) v katerem prioritetnem redu (če obstaja) se nahaja Kel- 
tika; 

3) ali projekt izgradnje avtocest pomeni kompleten zastoj 
obnove obstoječih magistralnih in regionalnih cest. Če je to 
res, potem sem prepričan, da to ni v Interesu slovenske 
države. Območje, ki ga pokriva Keltlka je obsežno In za 
enakomerni razvoj slovenske države zelo pomembno. 

Odgovor ministrstva za promet in zveze je: 

K zgoraj navedenemu poslanskemu vprašanju g. Janeza 
Podobnika pojasnjujemo: 

1. V postopku zagotovitve dodatnih sredstev za hitrejšo grad- 
njo slovenskega avtocestnega sistema, v okviru katerega sta 
bila sprejet zakon o zagotovitvi namenskih sredstev za grad- 
njo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 46/93) in zakon o družbi za avtoceste v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93), je bilo eno od pomembnih 
izhodišč, da naj bi ta program ne vplival na zmanjševanje 
sredstev za izvajanje vzdrževalnih in investicijskih del na 
ostali obstoječi cestni mreži. 

K predlaganemu programu del na obstoječi cestni mreži za 
leto 1994 lahko ugotovimo, da se proračunska sredstva za te 
potrebe v primerjavi z letom 1993 nominalno res ne zmanjšu- 
jejo (predvidenma sredstva za leto 1994 so v primerjavi z istimi 
za leto 1993 povečana od 10,6 mlrd SIT na 11,0 mlrd SIT), da 
pa je kljub temu pričakovati njihovo realno znižanje. Kolikšno 
bo to, bo posredno odvisno od gibanja splošne ravni cen 
oziroma neposredno od ravni cen, ki bodo dosežene 
v postopkih oddaje posameznih del na cestah. Cilj ministrstva 
je. da bi se cene za dela na cestah čimbolj zadrževale na ravni 
leta 1993. 

Kaj pomeni gornji finančni okvir za stanje cestne mreže nam 
najbolje ponazorijo podatki, da je z njimi moč, po pokritju 
minimalnega obsega tekočih vzdrževalnih del, zagotoviti 
izvedbo okoli 10% potrebnih letnih obnov vozišč cest ter do 
30% rekonstrukcij kritičnih odsekov cest. Če bi hoteli zagoto- 
viti normalno ciklično obnavljanje vozišč cest (v časovnem 
ciklusu 10 do 15 let, odvisno od prometnih obremenitev 
posamezne ceste) ter vzporedno rekonstruirati kritične 
odseke na teh cestah, bi morali zagotoviti najmanj dvakratno 
več sredstev v primerjavi s sedaj razpoložljivimi. Sanacija 
zaostanka pri teh delih v preteklih letih, ki se kaže v hitro 
propadajoči cestni mreži, bi seveda zahtevala dodatna sred- 
stva, katerih višina je pogojena z rokom sanacije. 

2. Posledica opisanih finančnih razmer je tudi fizično stanje 
magistralne ceste Kalce - Robič. Zanjo je še posebej zna- 
čilno, da ima poleg dotrajanega zgornjega ustroja tudi vrsto 
neustreznih elementov na svojem celotnem poteku, tako da 
njena sanacija zahteva visoka vlaganja. Ta so v celoti obde- 
lana na ravni študij potrebnih ukrepov, za posamezne odseke 
ceste pa so izdelani tudi že idejni projekti za ureditev neu- 
streznih elementov ceste. S tem so zagotovljene potrebne 
strokovne podlage, da je ta cesta enakovredno vključena 
v vse postopke planiranja del na cestah. 

3. S programom del na obstoječi cestni mreži za leto 1994 
predlagamo, da se poleg rednih vzdrževalnih del na magi- 
stralni cesti št. 10-10 opravijo naslednja dela: 

most v Spodnji Idriji 
Kalce - Godovič 
Spodnja Idrija - Želin 
sanacija zidu Spodnja Idrija 

55 mio Sj' 
55 mio S"; 
50 mio S|i; 
ISmioSH' 

i obravna; skupno naj bi torej, po predlaganem programu, za 
vano cesto namenili 175 mio SIT, kar predstavlja 2,3% 
sredstev za obnove in rekonstrukcije državnih cest, brez«i 
cest. Da je tej cesti zaradi njenega izredno slabega s« ^ 
dana prioriteta potrjuje podatek, da ta cesta predstavlja ■ 
celotne dolžine državnih cest. brez avtocest. 

Kako reševati cestni prevoz pri nas? „ 

Dr. JANKO PREDAN in dr. LEO ŠEŠERKO, poslanca »JJjJJ 
Ekološko socialne stranke, sta že 24. 9. 1993, na » 
naslovila naslednje vprašanje: 

1. Kakšne načrte imata Vlada Republike Slovenije in 
stvo za promet in zveze glede uresničitve dodatnega 
Državnega zbora, ki je bil sprejet ob obravnavi pr® ^ 
zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo ^ 
cestnega omrežja v Republiki Sloveniji dne 9. 
Dodatni sklep se glasi: »Ob sprejetju zakona o 9ra .„tre- 
cest je Vlada Republike Slovenije dolžna preusmeriti 
zen delež tovornega tranzitnega prometa iz avt°C« |||t 
železnice in zagotoviti vzporedno gradnjo kolesarsKin 
na medregionalnem nivoju.«. 

2. Koliko tonskih kilometrov so prevozili prevozniki » 
nem prometu Iz tujih držav v Republiki Sloveniji v le' 
in v prvem polletju letošnjega leta in koliko tonskih 
trov so slovenski prevozniki v cestnem prometu P'" 
v tujini v istem obdobju? 

3. Koliko cestnih dovolilnic je pristojen organ 
Slovenije izdal za tovorne prevoze tujim prevoznikom ^ 
nem prometu iz naslednjih držav: Hrvaška, M«d' 
Avstrija, Italija, Francija, Nemčija, Velika Britanija, 5* ^ 
Norveška, Finska, Danska, Špani|a, Portugalska, r 1 |jtl 
Češka, Slovaška, Rusija, Ukrajina, Belorusija, Rom 
Bolgarija, Grčija, Turčija in Iran. 

Koliko cestnih dovolilnic so naštete države Izdale *'°v 

skim cestnim prevoznikom? 

Ministrstvo za promet in zveze jima je odgovorilo: 

1. 

Na osnovi vzajemnosti je Ministrstvo za promet r5i<« 
Republike Slovenije ob posvetu s predstavniki 19^ 
in Obrtne zbornice Republike Slovenije izmenjalo v j16 r0(trf' 
naslednje kontingente dovolilnic za mednarodni P 
stvari: 

Avstrija 22.000 univerzalne 
8.500 maloobmejne 
4.045 nagrade 

Bolgarija 4.000 univerzalne 
400 za tretje države 

Danska 2.500 univerzalne 
500 za tretje države 

Estonija 20 za tretje države 

Finska 800 bilat. - tranzitne 
100 za tretje države 

Francija 9.000 univerzalne 

Hrvaška 100.500 univerzalne 
7.777 za tretje države 
2.000 (izmenj. za UN) 

poročevalec, št. 
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fc' Vzai®mnosti so slovenski prevozniki prejeli 
^oliinic. 

Li 
,sditviS ^°^P'san'mi sporazumi ter začasnimi protokoli Ces,nega prometa pa na osnovi vzajemnosti ni 

v ,°Volilnica za prevoznike iz naslednjih držav: Mad- 
n' el,Ke Britanije, Švedske, Norveške, Češke in Slo- 

a0v 
meinih prehodih pa si v letu 1993 lahko dovolil- 

^n!ih8rf°z v 02iroma preko Slovenije kupijo prevozniki iz držav: Portugalske, Grčije, Ukrajine in Belorusije. 
'''ko 

.enski prevozniki niso potrebovali dovolilnice za 
Karoma preko: Madžarske, Velike Britanije, Šved- 

'ih Drol . ške in Slovaške ter so lahko le-te kupili na 
enodih v Portugalski, Grčiji, Ukrajini in Belorusiji. 

H 
'8Posrf^'30rn'ca Slovenije - Združenje k^ietii L0va'a naslednje podatke iz 23 

J. kot je razvidno iz tabele: 

36.000 bilateralne 
12.000 maloobmejne 

60.000 univerzalne 
17.000 vlak 

4.000 univerzalne 
300 za tretje države 

4.000 univerzalne 

2.000 univerzalne 

1.300 univerzalne 

8.000 univerzalne 

2. 

prometa in zvez 
večjih prevozni- 

'°nski km. v obd. jan.—dec./92 jan.-jun./93 

't'ans ;per 

>Lju^
arib°r 

Cb',ana 
W ,e 

CRI
olrin 

So p bnica 

Saff*" 
V|'G°rica 
Nd g°IJa Loka 
^iStvo"/? Radgona 
tka o, °onat a,'na 
tr8v 

eJice 
KonS;av

v
a
ograd 

^&ca ana 

&SL 

5S'40o,ica 

268.246 
197.598 
345.609 
127.816 
84.063 
4.445 

46.789 
174.145 
97.238 

110.760 
58.228 

74.620 
34.450 
16.641 
17.442 

31.959 
3.736 

49.221 
39.759 

1.733 
56.043 
15.071 
5.535 

'mpeter 

128.325 
78.485 

150.746 
47.944 
42.025 
14.428 
25.741 
70.480 
47.829 
52.636 
30.191 

14.280 
2.186 
7.103 

16.970 

22.610 
19.202 
2.355 

14.246 
2.216 
5.408 
9.989 

397 
1,860.987 805.789 

Predloženi podatki po oceni predstavljajo 70-80% glede na 
število vseh podjetij. 

Obrtna zbornica Slovenije pa takih podatkov ne zbira, oce- 
njuje pa, da so prevozniki, ki so včlanjeni v njihovo zbornico, 
opravili 1.000,000.000 tonskih km. 

Carinarnica Ljubljana, kamor smo tudi posredovali vprašanje, 
pa je glede prevozov tujih prevoznikov na naših cestah posre- 
dovala odgovor, da evidence o tonskih km, ki jih prevozijo tuji 
prevozniki v Sloveniji, ne vodijo. 

Ali se nad zaposlovanjem pripravnikov uvaja kak- 
šen nadzor? 

Dr. JOŽE PUČNIK, poslanec iz SDSS, je konec lanskega 
septembra vprašal: 

1. Ali katera od državnih institucij (Republiški zavod za 
zaposlovanje, SDK, inšpekcijske službe itd.) nadzira: 

- delodajalce, ki zaposlujejo pripravnike - iskalce prve 
zaposlitve in ki imajo sklenjeno pogodbo z Republiškim 
zavodom za zaposlovanje o subvencioniranju plače priprav- 
nikov; 

- kako ti delodajalci izpolnjujejo svoj del finančnih obvez- 
nosti do pripravnikov, to je najmanj doplačilo razlike med 
subvencijo zavoda (ta prispeva 60% bruto zajamčene plače) 
in zajamčeno plačo ter nadomestilo za prehrano med 
delom? 

2. Zakaj v pogodbah med Republiškim zavodom za zaposlo- 
vanje in delodajalci (»O medsebojnih obveznostih in pravi- 
cah pri zaposlitvi pripravnika - iskalca prve zaposlitve 
v svojem poklicu«) ni definirana niti višina plače, niti nado- 
mestila za prehrano med delom, kar je delodajalec dolžan 
izplačevati? 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve mu je odgovo- 
rilo: 

Na vprašanja: 

1. Ali katera od državnih institucij (Republiški zavod za zapo- 
slovanje, SDK, inšpekcijske službe) nadzira delodajalce, ki 
zaposlujejo pripravnike in kako izpolnjujejo svoj del obvezno- 
sti do pripravnikov 

ter 

2. Zakaj v pogodbi med Republiškim zavodom za zaposlova- 
nje in delodajalci ni definirana višina plače, višina za prehrano 
ipd., 

dajemo naslednji odgovor: 

1. 
a) Delodajalec, ki želi sodelovati v ukrepu subvencioniranja 
pripravništva, predloži območni enoti Republiškega zavoda 
za zaposlovanje naslednjo dokumentacijo: 

- vlogo za zaposlitev pripravnika (obr. RZZ-P/93), 
- potrebo po zaposlitvi pripravnika (obr. PD 0,48), 
- program pripravniškega usposabljanja, 
- kopijo obrazca M-2, s katero dokazuje število zaposlenih, 
- kopijo obrazca M-1/M-2, prijava v pokojninsko, invalidsko 
in zdravstveno zavarovanje, 
- kopijo pogodbe o zaposlitvi. 

Osnova za obračun subvencije za pripravništvo je zajamčeni 
osebni dohodek, povečan za prispevke delodajalca, ki jo 
Republiški zavod za zaposlovanje dodeljuje diferencirano 
glede na stopnjo strokovne izobrazbe (do V. stopnje stro- 
kovne usposobljenosti - 60% II. bruto ZOD; za VI. stopnjo 

41 poročevalec, št.£Z 



strokovne usposobljenosti - 70% II. bruto ZOD in za VII. 
stopnjo strokovne usposobljenosti - 80% II. bruto ZOD). 
Subvencija za stroške prevoza se dodeljuje skladno z oprede- 
ljenimi desetimi conami cenika, ki ga izdaja prevozna organi- 
zacija in se odmeri v določenem odstotku neto ZOD. Strošek 
prevoza se skupaj s subvencijo za delno nadomestitev OD 
pripravnika refundira mesečno. 

Republiški zavod za zaposlovanje ne nadzira izvrševanja 
pogodbe o zaposlitvi, ki jo skleneta delodajalec s pripravni- 
kom, ker za to ni pristojen. Če ugotovi, da delodajalec ne 
izvršuje obveznosti iz pogodbe, opozori na to delodajalca in 
če ta še naprej ne izvršuje obveznosti, sporoči to inšpekciji 
dela, v skrajnem primeru pa ukine subvencijo. 

Na strani pripravnika je, da sporoči zavodu nepravilnosti in da 
tudi sam preko inšpekcije dela varuje svoje pravice iz 
pogodbe. Vsak pripravnik dobi s strani zavoda en izvod 
pogodbe o medsebojnih obveznostih in pravicah pri zaposli- 
tvi pripravnika, iz katere je razviden obseg pravic, ki jih daje 
zavod delodajalcu za opravljanje njegovega pripravništva. 

b) SDK ne nadzira izvajanja pogodb med delodajalci in Repu- 
bliškim zavodom za zaposlovanje, ker za to po nobenem 
zakonskem predpisu ni pristojen. 

c) Republiški inšpektorat za delo bo v letu 1994 opravil akcijo 
nadzora nad izvajanjem pripravništva po splošni kolektivni 
pogodbi za gospodarstvo (Ur. I. RS, št. 39/93) in po pogodbah 
o sofinanciranju pripravnikov in sicer: 

- akcija nadzora pripravništva bo opravljena na podlagi 8. 
člena in prvega odstavka 47. člena kolektivne pogodbe za 
gospodarstvo (Ur. I. RS, št. 39/93), 

- na osnovi 8. člena citirane pogodbe bo opravljen pregled 
v zvezi s trajanjem pripravništva glede na stopnjo strokovne 
izobrazbe pripravnika, 

- na osnovi prvega odstavka 47. člena citirane pogodbe bo 
opravljen pregled plač in drugih osebnih prejemkov priprav- 
nikov, 

- pri delodajalcih, katerim delovna mesta sofinancira Repu- 
bliški zavod za zaposlovanje, bo opravljen nadzor nad izvaja- 
njem pogodb o sofinanciranju (pogodbe o medsebojnih pra- 
vicah in obveznostih pri izvajanju pripravništva z delovnim 
razmerjem), ki so sklenjene v skladu z določili zakona o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. I. RS, št. 
5/91, 12/92). 

2. S pogodbo med Republiškim zavodom za zaposlovanje in 
delodajalcem se ne definirajo konkretne pravice pripravnika, 
ki mu pripadajo po zakonu, kolektivni pogodbi in splošnem 
aktu delodajalca, ker Republiški zavod za zaposlovanje ni 
pristojen urejati delovnega.razmerja med delavcem in deloda- 
jalcem. Subvencioniranje pripravništva je ukrep aktivne poli- 
tike zaposlovanja, ki ima osnovo v 49. členu Zakona o zapo- 
slovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (nadomesti- 
tev dela osebnega dohodka pripravnika ali iskalca prve zapo- 
slitve, ki ni dolžan opravljati pripravništva, težje zaposljivim 
iskalcem, invalidom in dolgotrajno brezposelnim) in ga zavod 
izvaja glede na finančne možnosti. V bistvu je to pomoč 
delodajalcu z delnim kritjem osebnega dohodka pripravniku 
po kriterijih zavoda. Zavod na ta način spodbuja delodajalce, 
da sprejmejo takšne pripravnike v delovno razmerje in da 
opravijo pripravništvo ter s tem pridobijo enake možnosti pri 
iskanju redne zaposlitve kot drugi kandidati. 

Na osnovi vloge delodajalca ter po opisanih kriterijih zavoda 
pride do sklenitve pogodbe med zavodom in delodajalcem 
o subvencioniranju pripravništva. V tej pogodbi se tudi določi, 
da mora delodajalec skleniti s pripravnikom pogodbo o zapo- 
slitvi skladno z določili zakona o delovnih razmerjih, kolek- 
tivno pogodbo in splošnim aktom delodajalca. To je tudi 
logično, saj je pripravnik v delovnem razmerju in uveljavlja 
vse pravice in obveznosti iz delovnega razmerja pri konkret- 
nem delodajalcu. 

Kako bo z nepriznavanjem naših invalidskih^# 
kojitev v ZR Nemčiji?  ^ 

Dr. JOŽE PUČNIK, poslanec SDSS, (• 19. |anuar|a I«**1, 
ministrstvo za delo, družino in socialne zadev* n| 
naslednje vprašanje: n 

Konec leta 1993 se je v ZR Nemčiji mudila na i| 
razgovorih delegacij sestavljena iz uslužbencev 
ministrstva in SPIZ-a. Ker v javnosti ni bilo za#l*d

(jJJgo*o,t ' 
o rezultatih opravljenih razgovorov oz. sprejetih 
prosim, da o tem seznanite javnost piuoiiii, ua v ioni ou<.ilaiinu jafiiuai. 

Posebej je pereč problem nepriznavanja naših 
upokojitev (oziroma ugotovitve o izpolnjevanju P?? 44, 
invalidsko upokojitev) v Nemčiji, ker s tem Nemai|a w 1 
le krivice prizadetim slovenskim državljanom, t*1" j«|i 
ne priznava naše medicinske strokel (Nekaterim P 
invalidska upokojitev tudi na podlagi sklenjenih za J 
nih pogodb.) , 

lil 

Prejel je naslednji odgovor: 
V zvezi z zgoraj navedeno poslansko pobudo gojjl 
Jožeta Pučnika glede problema nepriznavavnja na$i 
skih upokojitev ter s tem povezanim neupoštevani 
medicinske stroke sporočamo naslednje: » 

V postopku za priznavanje pravice do invalidske P0^ 
Sporazumu z ZR Nemčijo, se medicinsko 9ra uVel 
v državi v kateri je bil zavarovanec, ki tako pokojn'" cjj, 
Ija, nazadnje zaposlen. Na podlagi zbrane dokom«' ^ 
osebnega pregleda pristojna invalidska oziroma z pod'JJ!! 
komisija poda oceno delazmožnosti zavarovane®' p,^ 
izvedeniško mnenje pa ni obvezujoče za drugo 
benico, marveč le-ta na podlagi prejetega gradiva . 
pristojne invalidske komisije poda svoje mnenje o o ' 
nosti zavarovanca. ^ ^ 
V preteklosti se razen redkih izjem izvedeniška 
venskih in nemških invalidskih komisij niso razhaja ^ ^ 
pa ugotavljamo, da je vedno več primerov, ko s ujic'1* 
mnenja razhajajo. Tako imamo primere, ko je s!°ve

j0in^ 15 

lidska komisija ugotovila izgubo delazmožnosti. to I 
nost I. kategorije, nemška invalidska komisija pa 
iste medicinske dokumentacije ugotovilo le invi 
kategorije, torej sposobnost za lažje delo. 

Problematiko enotnejših kriterijev za ugotavljanja 
nosti bo slovenska delegacija izpostavila v naS

n0sti jav 
pogajanj za sklenitev konvencije o socialni Ya L.,jaK"jt 
Republiko Slovenijo in Zvezno Republiko Nemčijo m \ 
   ^ 
O zapletu po sestanku hrvaške in slovens 
gacije 

na P 

«1^ 

Dr. DIMITRIJ RUPEL, je na 17. se|i državnega *b°"' 
1994, vprašal: 

»Vprašanje zadeva Ministrstvo za zunanje zad?!!'op"" ^ 
v zvezi z zadevo, ki se je pojavila danes v ca 
z Informacijami, ki jih dobimo preko drugih medli6* 

Vsi se spominjamo, da so nedavno tega P0,ek8i'»l«(l'j j 
med zagrebško oziroma hrvaško in slovensko fllr . 
med predsednikoma Valentičem in Drnoviko « u 
zunanjima ministroma Granićem in Peterletom; 
sestanku so tisti, ki so se tega sestanka 'ivpl1,1. > 
da so bili pogovori uspešni In konkretno kon»tru d' ;. 
vem kaj še vse dobrega je bilo rečeno, na ka'al|vu.<y^ 
lahko prebrali zgodbo o incidentu v Piranskem * 
hrvaško 
zalivu 
Informacijo 
odložen in tudi sestanka na Otočcu med 
ministroma nI bilo. 

kaj še vse dobrega je bilo rečeno, na * 
»prebrali zgodbo o incidentu v Piranskem *a m« 
kko ladjo, ki je na nedovoljen način lovila * i|j»" j 
ii, v sredini Piranskega zaliva In seveda ^ p<f\ \ 
nacijo, da je sestanek, predvideni sestane*),^ <1 
:en in tudi sestanka na Oločcu med 90«P '« 

\ 
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jO SSI* zopet ponovila situaci|a, katere priče smo bili že 
Wa uV' ob Prei*nJih sestankih med Hrvati in Slovenci ' irg *l#dama obeh držav, ko se Je zagotavljalo, da vse 

. j,, nakar se je naslednji dan zgodilo nekaj, kar je 
'01 r*kel pozitivne ocene demantiralo. 

% 
oje vprašanje je, če lahko zunanji minister oziroma 

nistrstvo pojasni ta zaplet oziroma naknadne 
■AhTi'"' kl 80 »ledile obisku oziroma sestanku med " >n slovensko delegacijo?« 

' M 
>vo za zunanje zadeve mu je odgovorilo: 

M ^
r'i Rupel je na 17. seji Državnega zbora Republike 

%i« ' i • februarja 1994, postavil vprašanje, če lahko 
u Uniim stvo pojasni zaplet, ki je nastal v povezavi 
* C?rečan'em predsednikov vlad Republike Slovenije 11 V ki hrvaške v Ljubljani ter incidentom v Piranskem 
" ^D«ina' bi 86 z9°dil ,e en c'an P° omenjenem srečanju. 
CVJ90,av|ia' da se i° na ,a nafiin ponovila situacija, 
"illkl o,smo *e bili. °b prejšnjih sestankih med vladama 
'dat venii® Republike Hrvaške, »ko se je zagotav- 
*Uar ■ dobro teče, nsikar se je naslednji dan zgodilo I® takšne pozitivne ocene demantiralo«. 

1uv p° Za zunanje zadeve Republike Slovenije o inci- 
^Dl»ransl<erri 2a,ivu' ki nai bi se po navedbah dr. Dimi- naslednji dan po uradnem srečanju pred- 

l^itn • v L)ubljani (srečanje je bilo 25. 1. 1994), ni I k#(0v 
0tudi Ministrstvo za notranje zadeve o tem nima 

, |Ll Obveščeno pa je bilo o incidentu, ki se je po 
i d Ministrstva za notranje zadeve zgodil 23. 1. 1994 

I Hjapn,P.red omenjenim srečanjem), ko je policijska 
k^oriK®ia'e morske policije iz Kopra ob 17.20 uri zalotila 

P|ovMo <re9 š,-: 147 MD 3 - TORNADO BLUE) •iu kontrole slovenske policije. 

da se je incident zgodil pred srečanjem predsed- 
ioza»r 

efse tako ni ponovila situacija iz prejšnjih srečanj, 
j^điri'8 dr' Dimitr'i Rupel in ob dejstvu, da je po tem \ |0 napovedanega povratnega srečanja obeh pred- 
0 ,ad ,(7- 2. 1994 v Zagrebu, ko je bilo med drugim 
1 ''Pra«!Ucl' 6 bilateralnih sporazumov), je na tako zastav- 
rlllru! f)Qpnnn^o nHnnunriti cai cn Haictua r»o Uata. 

n®'očna. !'! nemogoče odgovoriti, saj so dejstva, na kate- 

v^udnika urana Žirovski vrh 

li ^ TVj 

t »%ZLER. Poslanec LDS, je že 10. 9. 1993, vladi 
Nh h«j?dnl® poslansko vprašanje, v katerem sprašuje 

, S, JJertlh glede prihodnosti RŽV in v zvezi s tem, ali 
'adi spre|ete odločitve glede predelave oziroma 

S» u °dP"dkov v rudniku. Nadalje je postavljeno 
J»koi>, v'ada l»aja zadolžitve predpisane v določ- 

bi Br* 
0 trajnem prenehanju izkoriščanja uranove 

J" W,prečevanlu posledic rudarjenja v RŽV ter na namerava Vlada RS izboljšati koordinacijo 
*°fla Loka in KS Gorenja vas. 

govorila: 
\ 'irt,'0. načrti Vlade RS glede prihodnosti Rudnika uy«kl vrh? 

%kon* S glede prihodnosti Rudnika urana Žirovski vrh 
Neh znani s sPreie,iem Programa izvedbe traj- 

i fc ruHan'a i2koriščania uranove rude in preprečevanja ji Jjbh f'?ni.a predvidoma novembra tega leta. Stališča 
t N M-a'a'° iz izh°dišč za dopolnitev Programa, ki jih je ,1 !■ s6jj '^jstrstvo za okolje in prostor in so bila potrjena 
\' ade- Dopolnitev Programa bo dala odgovor 'a vprašanja o: 

zapiralnih In sanacijskih del z nadomestno 
^Dir se bo p? sanac|il Izvajala na tem mestu. Sred- 'koiQ,®nje morajo biti istočasno zagonska sredstva za 5*o nesporno dejavnost. 

stroških za zapiralna in sanacijska dela, ki so ocenjeni na 
50 MlO. 

ECU. Potrebna je dodatna presoja o potrebnem obsegu del 
ter analiza upravičenosti porazdelitve stroškov med naslednje 
vire: 

- proračun RS, 
- koristnike obstoječe infrastrukture, 
- ceno električne energije. 

- obremenjenosti okolja zaradi radioaktivnega sevenja, ki jo 
moramo oceniti primerjalno s takoimenovanimi »autorizira- 
nimi« mejnimi vrednostmi obremenitev. Sanacijski program 
je treba prilagoditi predpisanim mejnim vrednostim. Stan- 
darde varstva okolja pred sevanjem nedelujočega rudnika 
urana bo sprejela Vlada RS in so trenutno v pripravi na 
Ministrstvu za okolje in prostor. 

2. Kdaj in kakšne odločitve je Vlada RS (ali pristojno ministr- 
stvo) že sprejela glede predelave in skladiščenja posebnih, 
nevarnih in radioaktivnih odpadkov? 

Vlada glede odstranjevanja ostankov odpadkov na lokaciji 
RŽV še ni sprejela dokončnih odločitev. Vlada RS je potrdila 
nujnost dopolnitev Programa zapiranja in sanacije Rudnika 
Žirovski Vrh. Te se nanašajo tudi na pripravo analize izvedlji- 
vosti izvajanja programov odstranjevanja posebnih in nevar- 
nih odpadkov z odlaganjem ali trajnim skladiščenjem v rud- 
niku. Definicija vrst odpadkov je jasno zapisana v 5. členu 
Zakona o varstvu okolja. 

3. Na kateri zakonski podlagi je to storila? 

Zaenkrat dokončnih odločitev še ni. Po 9. členu »Zakona 
o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in prepreče- 
vanja posledic rudarjenja urana Žirovski vrh« je Vlada dolžna 
sprejeti Program in z njim sprejeti tudi dokončne odločitve 
o nadomestnih dejavnostih. 

Sicer pa je Vlada RS po 3. točki 2. odstavka 25. člena ZVO in 
po določilih Zakona o gospodarskih javnih službah zadolžena 
za vzpostavitev obvezne javne službe odlaganja preostankov 
odpadkov. 

4. Če Vlada RS odločitve še ni sprejela, na kateri pravni 
podlagi Ministrstvo za okolje in prostor izvaja svoje aktivno- 
sti glede Rudnika urana Žirovski vrh? 

Aktivnosti glede RŽV, ki jih izvaja Ministrstvo za okolje in 
prostor, izhajajo iz 18. člena Zakona o organizaciji in delov- 
nem področju republiške uprave, s katerim je opredeljeno 
delovno področje tega Ministrstva in iz Zakona o izvrševanju 
proračuna in o proračunu RS za leto 1993, s katerim so 
v okviru Ministrstva za okolje in prostor zagotovljena sredstva 
za zapiranje, sanacijo in prestrukturiranje RZV. Po Zakonu 
o Vladi RS in na osnovi določil iz Poslovnika Vlade RS, ki 
zadevajo pripravo gradiv, pa je Ministrstvo dolžno pripravljati 
gradiva in jih predložiti Vladi RS za obravnavo in v sprejem. 
Sicer pa je neposredna pravna podlaga tudi sklep Vlade RS, ki 
je zadolžila Ministrstvo za okolje in prostor, da dopolnjen 
Program predloži Vladi RS ponovno v obravnavo. 

5. Kako Vlada RS oziroma Ministrstvo za okolje in prostor 
upošteva nujnost posebne presoje vplivov na okolje, če gre 
za uvedbo dejavnosti na območju rudnika? 

Presoja vplivov na okolje je sestavina programskih, projektnih 
in drugih aktivnosti poseganja v okolje. 

V okviru dopolnitve Programa bo izdelana preliminarna pre- 
soja vplivov na okolje za nadomestno dejavnost odlaganja 
preostankov odpadkov v rudniške rove. 

Izdelava tehnične dokumentacije in skupaj z njo temeljita 
presoja vplivov na okolje za izbrane tehnologije odlaganja 
preostankov odpadkov v RŽV bo sledila dokončni odločitvi 
Vlade RS glede uvajanja te nadomestne dejavnosti. 
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6. Ali je Vlada RS v letu 1993 Izpolnila svoje zadolžitve, ki so 
predpisane v 10. členu Zakona o trajnem prenehanju Izko- 
riščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja 
v rudniku urana Žirovskl vrh? 

Kljub temu, da Program zapiranja in preprečevanja posledic 
rudarjenja še ni bil sprejet, je javno podjetje RŽV predložilo 
Ministrstvu do 1. septembra operativni plan aktivnosti za leto 
1994. Trenutno je operativni plan za leto 1994 v fazi dopolnje- 
vanja in bo v obliki primerni za obravnavo na Vladi pripravljen 
v novembru 1993 in nekaj kasneje skupaj s Programom za 
predstavitev ustreznemu odboru Državnega zbora. 

7. Na kakšen način namerava Vlada izboljšati koordinacijo 
aktivnosti glede Rudnika Žirovskl vrh z občino Škotja Loka 
in KS Gorenja vas ter njenimi prebivalci? 

Na skupnem sestanku dne 11.9.1993, je Ministrstvo za okolje 
in prostor Predsedstvu občine Škofja Loka zagotovilo, da bo 
na vprašanja postavjena na protestnem zboru odgovorilo, in 
da bo Predsedstvu občine poslalo opis namere o zapiranju, 
sanaciji in prestrukturiranju rudnika skupaj s časovnim pote- 
kom nameravanih aktivnosti v rudniku Žirovski vrh. 

Nadalje Vlada RS smatra, da bo s širokim seznanjanjem 
javnosti o ravnanju s posebnimi in nevarnimi odpadki ter 
z javnimi obravnavami vseh faz uvajanja dejavnosti, ta, v vseh 
državah znan odpor do odlaganja oziroma skladiščenja 
ostankov odpadkov, uredila tako, kot so ga uspeli v razvitejših 
državah. 

  
O oceni State departmenta o spoštovanju člove- 
kovih pravic 

MARJAN STANIČ, poslanec SPS, je 6. 4. letos vlado zapro- 
sil, da pojasni osnovnost ocene STATE DEPARTMENTA, ki 
govori o počasnem prilagajanju varnostnih sil demokratič- 
nim spremembam, oz. da Vlada pove, kateri so tisti elementi 
v varnostnih strukturah in na kakšen način blokirajo demo- 
kratične spremembe in kaj namerava ukreniti, da bi pospe- 
šila njihovo demokratizacijo. 

Iz Informacije Ministrstva za zunanje zadeve (24. 3. 1993) 
o letnem poročilo State Departmenta o spoštovanju člove- 
kovih pravic v Republiki Sloveniji je namreč v točki 3 nave- 
dena ugotovitev, da se »varnostne sile počasneje prilaga- 
jajo demokratičnlmn spremembam kot drugi vladni organi«. 

Ministrstvo za notranje zadeve mu odgovarja: 

Na poslansko vprašanje vladi, ki naj pojasni oceno State 
Departmenta o počasnem prilagajanju varnostnih sil demo- 
kratičnim spremembam, je Ministrstvo za notranje zadeve 
pripravilo naslednji odgovor: 

Ocena State Departmenta v poročilu, da se »varnostne sile 
počasneje prilagajajo demokratičnim spremembam kot drugi 
vladni organi«, ne vsebuje kakršnihkoli podatkov, ki bi jo 
utemeljevali. Gre zgolj za splošno oceno, tako rekoč za zako- 
nitost, ki velja za vsako novo nastalo državo, še posebno tako, 
ki je enostrankarski sistem zamenjala z večstrankarskim. 

Skrb vsake pravne države, tudi Slovenije je, da ima učinko- 
vito, strokovno in pošteno policijo. Njena formalna preo- 
brazba je potekala hkrati z državno preobrazbo. Ob demokra- 
tičnih spremembah policija ni stala ob strani, nasprotno, 
znotraj nje je prišlo do vrste sprememb. Kažejo se na norma- 
tivnem področju (priprava ustrezne zakonodaje), vzporedno 
z družbenimi spremembami poteka reorganizacija organov za 
notranje zadeve in ne nazadnje tudi na kadrovskem področju. 
Ministrstvo vodi funkcionar, ki je civilna oseba in ki uveljavlja 
politiko vlade v resorju, tako kot jo uveljavljajo ministri v svo- 
jih resorjih. Onemogočeno je enačenje politike in policije na 
individualni ravni. Izvajanje in varovanje zakona je osrednja 
vrednota policijske kulture. 
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Osnovni subjekt varstva vendar postaja človek - državlj^J t, 
ne več toliko država. Preobrazba policije iz policijske upi (, 
v eno od javnih služb torej poteka, nikakor pa ni in ne"1 m 
biti zaključena. 

In za konec: glede na kontekst poročila State Depar,?e.jjj < 
ministrstvo ocenjuje, da poslančevo vprašanje niti ni « 
namenjeno njemu. Poročilo namreč govori o policiji in o 14 
nostnih silah in počasno prilagajanje demokratičnim »P »il 
membam velja varnostnim silam in ne policiji. 

Zakaj se ne izpolnjujejo sklepi državnega zb°rS,fli 
ki se nanašajo na gozdove? 

MAKS SUŠEK, poslanec LDS, je pristojnim zastavil 
nja vprašanja: 

„«•* 1» 

sprejemanju zakona o gozdovih na 8. seji dr^1i 
ira je le-ta sprejel nekatere zelo pomembne p|r 
a rlnKor volmn in nlAon Aa nI««« nn#lana acIIOV« i*a 

Pri 
zbora - tako dober zakon je ničen, če niso podane osnove 
govo izvajanje. Zavlačevanje realizacije postavljen"1 ^ 
po nepotrebnem poglablja že tako zelo težko stanje 
darstvu. 

Zato sledeča vprašanja: 
■ v S* (> 

a) Prvi sklep nalaga Vladi Republike Slovenije, n*Lpn<l i, 
krajšem roku, najkasneje pa do septembra 1993'-, nr4»"' 
»Program razvoja gozdov Slovenije« In ga predloži ^ 
nemu zboru Republike Slovenije. Ker tega gradiva »• r 
sprejeli, 
sprašujem, 
kateri so vzroki, da ta sklep še ni bi realiziran in ^ 
pričakujemo, da bo ta program posredovan drza 
zboru v obravnavo; 

»Pi 

Vladi Republike Slovenije, S 
I vse podzakonske akte, ki >° P 

b) DrugI sklep nalaga 
krajšem času pripravi 
za izvajanje zakona o gozdovih. 

Dokler ne bodo sprejeti vsi potrebni podzakonski 
še nadalje ostala povsem nerešena temeljna p°dr 

sicer 
- gospodarjenje s cestami 
- učinkovito delovanje strokovne gozdarske slu*" 
- nujna vlaganja v gozdove 
- zaščita gozda 
funkcij. 

s področja njegovih splošno ;0ri/ 

«K d 0^ Zaradi velike potrebe, da se sedanji povsem ntQj£kf 
sistem gospodarjenja z gozdovi čim preje uredi, *P' m/ ' a 
do kdaj bodo izdelani in sprejeti vsi potrebni P°d„,8in^ 
akti, ki bodo zagotovili izvajanje sprejetega kva" 
zakona o gozdovih. 

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo je proučilo P0* 

J1 
čevo vprašanje in mu odgovorilo: 

1. Program razvoja gozdov Slovenije naj bi po 
dovih določil nacionalno politiko sonaravnega gosp° j„ F 
z gozdovi, usmeritve za ohranitev in razvoj gozdo* 
pogoje za njihovo večnamensko rabo ter usmeritve 
darjenje s prostoživečimi živalmi. Ministrstvo za km0 ' % 
gozdarstvo se zaveda, kako pomembna je taka n® prjr *t| 
politika v času, ko je z zakonom o gozdovih temelji'0 ^ 
njen sistem, po katerem naj bi prišli do ciljev, ki se 
darjenju z gozdovi zasledujejo. - 

Osnutek programa razvoja gozdov in gozdarstva Slo^6
fl|oj| 

bil tako pripravljen že v začetku leta 1993 in je nasta' pO 
raziskovalne naloge: »Podlage za nacionalno 9oZC>al prC 
tiko«. Ministrstvo, za kmetijstvo in gozdarstvo je %ri', 
naročilo in ga materialno podprlo že v letu 1990. V01/, gll 
le osnutek. Pred oddajo Vladi Republike SlovenU nj c 
hotelo dopolniti s predlogi iz javne razprave, ki Pa' 
mogoče zaključiti do meseca septembra. 
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'"kol za kmetijstvo in gozdarstvo predvideva, da bo jit "len program razvoja gozdov Slovenije posredovalo 
Republike Slovenije v drugi polovici meseca oktobra. 

kto0n 0 
"ter. gozdovih v 101. členu določa, do kdaj mora - yvtuu»u i v ivi. i/ionu wwiww«, "—i »•-— — 

"»i pristojen za gozdarstvo, izdati podzakonske pred- 
al u'J 'lajajo iz njegovih določil. Strokovne podlage za te 
<* # |So nastajale sočasno s sprejemanjem zakona o goz- 

"iso pa Se bile oblikovane v predpise. 

za kmetijstvo in gozdarstvo je takoj po sprejemu 
^ fen lm6nova|o delovne grupe za oblikovanje predpisov. iT. I® Program, po katerem naj bi bili podzakonski pred- 

meti: 

o minimalnih pogojih, ki jih morajo za opravljanje 
;rLi °vih izpolnjevati izvajalci oktober 1993 
fskoi. Ik 0 Pogojih, ki jih morajo izpolnjevati delavci goz- 
Ntfi be november1993 V|Nk o financiranju in sofinanciranju del v gozdovih 
^ . , november 1993 

"lik o izdelavi načrtov za gospodarjenje z gozdovi 
pr., , marec 1994 
p,lvi o varstvu gozdov april 1994 "lik o gradnji, vzdrževanju in rabi gozdnih prometnic 

februar 1994 
^ati 

!e 'reba, da bo potrebno pred sprejemom večine 
^ Od predpisov opraviti tudi razpravo, ker skoraj 

'' pos,av|ia kriterije, merila ali standarde, ki bodo f® iga ^
ugače posegali v uresničevanje javnega ali lastnin- 

"'»resa. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 
L>'nii 3 strokovnim in doslednim delom delovnih ^l8Q

sPe'° uresničiti program sprejemanja podzakonskih 
l«!(j0u

v,ln tako v polni meri omogočiti izvajanje zakona 

je o pisanju tiska o kočljivih zadevah 

v >*0l-č, poslanec LDS, je pristojnim postavil vpraša- 
"uijjl z domnevnim sodelovanjem posameznikov 
^nih ega m'nlstr*tva Pri nastajanju tim. Pisma ^^•»tov in domnevnem izmikanju delavcev tega 
■ib # zakonskim obveznostim v preiskovalnih delanjih r#nJega ministrstva. 

lovor ministrstvo za obrambo sporoča: 
"Jr|8c 

' 4|'ie d v Driavnem zboru Republike Slovenije Jožef t) 12. 1993 pisno postavil ministru za obrambo 
Si in vPrašan)' v zvezi 5 Pisanjem tiska o t. i. Civilni j' listov rnoinih ozadjih pri nastajanju t. i. Pisma poštenih 

f I »oo^amezniki v službah Ministrstva za obrambo kakor- 
°Va| pri nastajanju t. i. Pisma poštenih policistov? 

"'in 
''i ^ob' Pr®dstojnik karkoli ukrenil, da se 
i il^ih r?mbo ne bi izrn'ka|i obveznostim pu umiu » i»n- 

Prin, eia"jih služb Ministrstva za notranje zadeve v teh 

delavci Ministr- 
po zakonu v prei- 

t ^aifinis,rs,va. za obrambo Republike 
sz 

v omenjenih aktivnostih, zato t 
ukrepanje ministra za obrambo. 

Slovenije niso 
idi ni nobene 

O uporabi slovenskih izrazov v avtobusih 

IVAN VERZOLAK, poslanec SNS, je 24. 1. 1994, vlado 
vprašal: 

Sprašu|em Vlado, zakaj Ministrstvo za promet in zveze niče- 
sar ne ukrene zoper uporabo srbohrvaških napisov v avto- 
busih? 

Za primer lahko navedem avtobuse Izletnika Celje in ostalih 
prevoznih podjetij v potniškem prometu, ki Imajo še vedno 
napise »ulaz«, »izlaz«, »zabranjen razgovor sa vozačem« 
(npr. avtobus CE G4-148). 

V posameznih avtobusih pa se nekateri vozniki pogovarjajo 
s slovenskimi potniki v srbohrvaškem jeziku (npr. LJ-M3-063 
na relaciji Dravograd-Veienje-Ljubljana). 

Prejel je odgovor ministrstva za promet in zveze in sicer: 

V zvezi s prvim delom poslanskega vprašanja g. Ivana Verzo- 
laka, ki se nanaša na uporabo napisov v avtobusih v srbohr- 
vatskem jeziku smo opozorili avtobusnega prevoznika Izlet- 
nik, Celje, ki odgovarja, da del njihovih avtobusov izvaja 
prevoze pretežno na področje Republike Hrvaške. Med temi 
avobusi je tudi navedeni avtobus z registrsko številko CE G4- 
148. Ne glede na to so v Izletniku Celje sprejeli opozorilo 
z zahtevo in bodo zahtevane napisane zamenjali in ustrezno 
dopolnili. 

Drugi del vprašanja pa se nanaša na uporabo slovenskega 
jezika voznega osebja pri komuniciranju s potniki v avtobusu. 
V slovenskih avtobusnih podjetjih menijo, da je problem širše 
narave in se nanaša predvsem na sprejetje in izvajanje preti- 
rano liberalnega zakona o slovenskem državljanstvu oziroma 
izdaji delovnih dovoljenj. 

Glede navedenega primera, ko se je voznik v avtobusu pogo- 
varjal s potnikom v srbskem jeziku pa v podjetju SAP Ljub- 
ljana, Turbus, d. o. o. navajajo: 

»Naša kadrovska služba je zahtevala od vseh delavcev, ki niso 
slovenske narodnosti, da so predložili izkaz o znanju sloven- 
skega jezika. Vsi so spričevala oz. potrdila dostavili in v 50% 
primerih lahko trdimo, da slovenskega jezika ne obvladjo niti 
pasivno. Pri ocenjevanju kvalitete dela tudi upoštevamo spo- 
štovanje tega predpisa. Vedno pa delavci niso kontrolirani, 
zato se dogaja, da v službenem času uporabljajo predvsem 
srbski ali hrvatski jezik. 

Tudi za omenjeni primer vemo, da je voznik avtobusa držav- 
ljan Srbije, ima delovno dovoljenje za nedoločen čas, predlo- 
žil pa je spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil, iz 
katerega je razvidno, da je dobil iz slovenskega jezika oceno 
2 (zadostno).« 

Menimo, da je problem uporabe slovenskega jezika v javnih 
službah večplastnega značaja in zahteva poglobljeno in kom- 
pleksno obravnavo predvsem v izobraževalnih in zakonodaj- 
nih institucijah ter da bi bilo potrebno poslansko vprašanje 
posredovati tudi tem institucijam. 
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ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo FRANCA 
ČERNELIČA, da se ob preoblikovanju PTT zago- 
tovi delež lokalnim skupnostim 

Franc Černelič, je Vladi RS posredoval pobudo, da ob preobli- 
kovanju PTT podjetja Slovenije v kapitalsko družbo zagotovi 
deleže lokalnim skupnostim, ki izhajajo iz lokalnih virov 
(občinska sredstva, sredstva pravnih oseb in krajanov) 
v izgradnjo telekomunikacijskih naprav in omrežij v zadnjih 
desetih letih. 

V nadaljevanju posreduje vlada naslednji odgovor: 

PTT podjetje Slovenije je v skladu s 6. odstavkom 73. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah predložilo Ministrstvu 
za promet in zveze ocenitev vrednosti deležev družbenega 
kapitala. Po navedeni ocenitvi predstavlja vrednost družbe- 
nega kapitala, ki postane last R Slovenije 78% vrednosti 
družbenega kapitala. Komisija Ministrstva za promet in zveze 
proučuje posredovano cenitev družbenega kapitala. 

Med družbeni kapital, ki postane last R Slovenije so po nave- 
deni ocenitvi vključena tudi sredstva pridobljena v okviru 
financiranja preko sistema SIS. Pri tem je treba opozoriti na 
specifičnost tega združevanja sredstev. Sredstva so se zbirala 
namensko in se usmerjala na posebne račune v posameznih 
PTT podjetjih. S teh posebnih računov so biia porabljena za 
investicije. Ta sredstva so v obdobju 1983-1992 v povprečju 
letno predstavljala 11% vrednosti celotnega prihodka PTT 
prometa Slovenije. 

Opozoriti je potrebno tudi na poseben način financiranja 
telefonskih priključkov v preteklih letih. S pogodbami o nepo- 
vratnem financiranju so se uporabniki odpovedali lastninskim 
pravicam na teh npravah ter dovolili prenos lastnine (nad 
priključki) na PTT sistem. Ponekod so uporabniki vstopali 
v pravna razmerja s PTT sami neposredno, večina pa je s PTT 
podjetji vstopala preko KS, SIS in drugih oblik povezovanja. 
Skupno število pogodb je po oceni od 150.000 do 200.000. 
Težko je ugotoviti natančno število uporabnikov kot tudi 
njihov delež pri izgradnji priključka. Tako so priključki kot 
druge TK zmogljivosti v ocenitvi, ki jo je posredovalo PTT 
podjetje Slovenije, dobili status družbenega kapitala, ki se 
zaradi načina financiranja prenaša na R Slovenijo. 

Na osnovi Uredbe o reorganizaciji podjetij, ki opravljajo dejav- 
nost PTT prometa, je Vlada RS 1. 10. 1993 ustanovila javno 
podjetje PTT podjetje Slovenije. 

Glede na specifičnost dejavnosti PTT prometa, ki se odraža 
v tehnološki enotnosti delovnega procesa in na tej podlagi 
tehničnih funkcionalnosti delovnih sredstev, 

(enotni tehnični zasnovi sistema, enotnih tehničnih pogojih in 
tehnoloških pravilih, enotnem splošnem poštnem voznem 
redu v notranjem in mednarodnem prometu, enotnem tehnič- 
nem vodenju in kontroli prometa, enotnih pogojih za opravlja- 
nje storitev, enotni nomenklaturi storitev, vsklajenem razvoju 
PTT zmogljivosti po prometnih ravneh) 

je smotrno, da ostane zagotavjanje izvajanja PTT dejavnosti 
v republiški pristojnosti. 

Vsekakor pa je treba v enotnem PTT podjetju zagotoviti dejav- 
nosti, ki so po Zakonu o gospodarskih javnih službah defini- 
rane kot obvezna gospodarska javna služba. Za zagotovitev 
uspešnega delovanja sistema PTT sta v delovnih gradivih 
zakonov opredeljeni dejavnosti pošte in telekomunikacij na 
republiški ravni. 

poročevalec, št. 

Glede na navedena dejstva bo Ministrstvo za promet m ^ 
pobudo za zagotovitev deležev lokalnim skupnostim . 
podjetju Slovenije proučilo in ugotovitve upoštevalo P 
pravi zakonov s področja pošte in telekomunikacij. 

Za obravnavo v Vladi Republike Slovenl|e je odgovor p^P' 
vilo Ministrstvo za promet in zveze. 

STALIŠČE . de 

Ministrstva za promet in zveze do P0D' 
ZMAGA JELINČIČA, o usmerjanju cestnega P' 
meta proti Republiki Hrvaški  _ - 

Vodenje oziroma usmerjanje cestnega prometa je 
večini 

evropskih držav in tudi pri nas urejeno kot vodenje k cilje"1'. 
se nahajajo znotraj države, in ciljem, ki se nahajal" 
državnih meja. 

V odvisnosti od pomembnosti teh ciljev, od vrste 
kategorije posamezne ceste in od deleža tranzitnega P 
po njej je uveljavljenih več načinov vodenja prometa, 
gosteje uporabljeni so: 

a) za ceste, ki so po mednarodnem sporazumu '<"■ 
med mednarodne ceste: HodanP'*' 
poleg pomembnih ciljev znotraj države je običajno njfis« 
pomembnejši cilj v sosednji državi. Cilji v državi in izve 

pišejo v obliki imena kraja: 

b) za ceste, ki so v rangu magistralne ceste ali pome"1 

regionalne ceste: . nai 
poleg imena zadnjega pomembnega cilja v državi se ^ 
v obliki avtomobilske oznake (npr. A, H, HR) 
v katero se cesta nadaljuje. Izjemoma kadar zara<^ ^ i11 

ureditve oziroma funkcije posameznih mejnih pre"nc«"1 

možno zagotoviti prehoda preko meje vsem ud?,nim v°z' 
v prometu (npr. mejni prehod, namenjen samo oseb" 
lom; mejni prehod brez fitopatološke službe: me'nl,f.jdi,<ri' 
obmejni promet), je potrebno voditi na teh cestan 
pomembnejšega cilja v sosednji državi in tako pi 
pravilno usmerjanje osebnega in tovornega Prorn 

mejnim prehodom. 

c) za ceste, ki so v rangu manj pomembnih regionaln"1 - 
za lokalne ceste: vi 
v primeru, da je potrebno iz zadnjega cilja v drZ®upo"°, 
promet proti sosednji državi in da ni razloga, da se / 
ime pomembnejšega cilja v tej državi, se lah*0 

usmerja z imenom sosednje države 
ta K P 

Menimo, da je zgoraj navedeni način vodenja prorn*eprfli^j 
meznim ciljem znotraj države in preko državnih meja 
Ijiv in usklajen z rešitvami v večini evropskih držav 
kažejo, da tako domačim kot tujim udeležencem 
nudi zadostne in ustrezne informacije o smeri in o< 
od cilja potovanja. 

i0S*' 

MNENJE 
Vlade Republike Slovenije o pobudi IVANA 
ZOLAKA, za odstranitev označb Jugosia J ^ 
vseh uradnih dokumentih in žigih, zlasti 
stih carinskih prodajalnah 

G. Verzolak, poslanec v Državnem zboru, je na Vlad 
pobudo naj ustrezno ukrepa za odstranitev označb8 

vije oziroma »YU« na vseh uradnih dokumentih m 
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tampiijkah, zlasti v prostih carinskih prodajalnah na 
t|Pre^pdih Republike Slovenije. Kot dokazilo je pobudi 
Pm°'>'i0 računa, ki ga je prejel v prosti carinski proda- 0na na mejnem prehodu Vič Dravograd. 

^Republike Slovenije načeloma podpira pobudo 
9-, Verzolaka, vendar pa so možnosti za ukrepanje 

*!kn 'e ,a' 'e spodbudil poslanca, da je postavil 0 Pobudo, sorazmerno omejene. 
'M 
Jj5 svojimi pristojnostmi je vlada že ob osamosvojitvi Zacela odstranjevati označbe Jugoslavije na uradnih 

dokumentih in žigih oziroma štampiljkah. Hkrati so vladni 
predstavniki v pogovorih s pristojnimi organi sosednjih držav 
poudarjali problem označevanja cest z označbami Slovenija 
in SLO namesto Jugoslavija in YU. 

Iz računa, ki ga je priložil poslanec, je razvidno, da gre za 
obrazec računa za nakup z EUROCARD kartico oziroma odtis 
na takšnem obrazcu. V skladu s svojimi pristojnostmi lahko 
vlada v tem primeru le opozori pooblaščene banke, izdajate- 
Ijice tovrstnih plačilnih kartic, na ugotovljeno nedoslednost, 
kar so pristojne službe vlade v zvezi s tem konkretnim prime- 
rom tudi storile. 
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Odgovorna urednica: Tanja Hrovatin-Radobuljac - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, 
telefon (061) 12-61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov in revij p.o.. Dunajska 5. Ljubljana - Cena Izvoda 150 tolarjev (brez poStnine) - Letna naročnin" j,n 
obračunava vsake tri mesece. - 2iro račun: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telelon (061) 12 61-222 (Z1 

(061) 12 58-173.   
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