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Predlog zakona o DOPOLNITVAH ZAKONA O MATIČNIH KNJIGAH
- EPA 1047 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 133. seji dne 16. marca
1995 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA
O MATIČNIH KNJIGAH,

urediti tudi tista pravna razmerja, ki doslej zaradi dogodkov polpretekle zgodovine niso bila urejena z nobenim
sistemskim zakonom.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku.

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme zakon po hitrem
postopku, ker ocenjuje, da je v interesu pravne države

- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve,
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.

Predlog zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Federativna ljudska republika Jugoslavija je leta 1946 z Zakonom o državnih matičnih knjigah (Ur. I. FLRJ, št. 29/46) kot
sistemskem predpisu v 53. členu opredelila postopek za vpis
smrti oseb, ki so življenje izgubile med vojno v množičnih
usmrtitvah, v koncentracijskih taboriščih, v zaporih v državi
ali ob podobnih pogojih. Smrt je bilo možno vpisati le na
zahtevo prizadete osebe, ob pogoju, da so množične ali
skupinske usmrtitve predhodno ugotovile Državne komisije
za ugotavljanje zločina okupatorja in njihovih pomagačev ali
drugih, in če je bilo dokazano, da je bila oseba med tistimi, ki
so bili usmrčeni.
Ta določba se je uporabljala le do leta 1952. Zakon o matičnih
knjigah iz leta 1965 (Ur. I. SFRJ št. 8/65) ni več vseboval
podlage za ureditev vpisov smrti oseb, ki jih je zajemal 33.
člen Zakona o državnih matičnih knjigah iz leta 1946, prav
tako pa tega vprašanja ni uredil niti Zakon o temeljnih podatkih za matične knjige (Ur. I. SFRJ 6/73), niti prvi republiški
zakon o matičnih knjigah iz leta 1974 (Ur. I. SRS, št. 16/76),
kateri se z dopolnitvami in spremembami iz leta 1981 ter 1986
uporablja še sedaj.
Kot pravna podlaga za vpis teh smrti v matične knjige je lahko
le sklep sodišča, izdanega v postopku razglasitve pogrešanca
za mrtvega oz. v postopku dokazovanja smrti po določbah
Zakona o nepravdnem postopku (Ur. I. SR Slov. št. 30/86).
Zakon o nepravdnem postopku pa se nanaša le na specifične
oz. posamezne primere smrti, ne ureja pa postopka za množične primere smrti, ki so se dogodili v medvojnem in povojnem času.
Splošno znano dejstvo je, da precej smrti oseb, ki so izgubile
življenje v množičnih povojnih pobojih ali usmrtitvah neposredno po koncu II. svetovne vojne, in tudi posamezni primeri
smrti oseb, ki so izgubile življenje med vojno v podobnih
okoliščinah, ne glede na politično stran, za katero so se
opredelile, doslej ni bilo vpisanih v matičnih knjigah. V interesu pravne države je, da so uradne evidence, katerih namen
je ureditev osebnega statusa posameznika, usklajene z dejanskim stanjem in da obstaja zakonska podlaga za ureditev tega
področja.
Čeprav število oseb, katerih smrti so bile iz različnih razlogov
doslej zamolčane, ni znano, predlagatelj zakona pa s temi
podatki tudi ne razpolaga, predlagatelj ocenjuje, da je
potrebno to vprašanje urediti v javnem interesu, kot tudi, da je
potrebno vsakomur, ki izkaže upravičen interes, v upravnem
postopku omogočiti čim hitrejši in čim enostavnejši postopek
za vpis smrti umrle osebe v matično knjigo umrlih in da na
podlagi tega vpisa pridobi listino o njeni smrti.
2

Iz tega razloga predlagatelj ocenjuje, da je potrebno dopolniti
veljavni Zakon o matičnih knjigah, predlagatelja pa k dopolnitvi posredno zavezuje tudi sklep Častnega državnega odbora
za obeležitev 50-letnice konca druge svetovne vojne in zmag®
nad fašizmom in nacizmom z dne 17. 1. 1995, da se v čifl]
krajšem času predloži zakonsko rešitev, da bi svojci oseb, k'
so umrle med in po koncu druge svetovne vojne (žrtve množičnih pobojev) čimprej dobili izpiske iz matičnih knjig, kot je
bilo npr. to možno za žrtve v nacističnih taboriščih po predpi'
sih od leta 1946 do 1952.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganimi dopolnitvami Zakona o matičnih knjigah se ne
posega v osnovna načela zakona (načelo javnosti in oficia'*
nosti).
Matične knjige so uradne evidence, v katere se vpisujej?
matična dejstva in vse spremembe pravnih razmerij, ki vpl';
vajo na spremembo osebnega stanja posameznikov. Vpis'
v matične knjige se izvršujejo po uradni dolžnosti, torej n«
glede na interes posameznika in ne glede na željo svojcev, da
se smrt umrle osebe vpiše v matično knjigo umrlih ali n«Pogoj za izdajo izpiska iz matične knjige umrlih (mrliški list)
je, da je smrt predhodno vpisand v matično knjigo umrlih
Mrliški list ima značaj javne listine. Pravica do izdaje mrl"'
škega lista pa je omejena le na osebe, ki izkažejo pravn1
interes do te listine.

Ključni namen dopolnitve zakona je, da se dokončno uredi J
možnost vpisa zamolčanih smrti oseb, ki so življenje izgubil® j
neposredno po koncu druge svetovne vojne in tudi posa' (
mezni primeri smrti, ki so se dogodili med vojno in se torej na
ta način odpravi pravna praznina za ureditev tega vprašanja
v vseh dosedanjih sistemskih predpisih s tega področja.
.(

To vprašanje bi najustrezneje uredili z novelo Zakona o matič' j
nih knjigah v novem poglavju, pri čemer bi zaradi časovna
odmaknjenosti dogodkov ugotavljali smrt navedenih osef1 1 j
v postopku pred upravnim organom ter s tem načinom ured ' '
tve tudi razbremenili delo sodišč v postopku razglasiti1
pogrešanca za mrtvega ter v postopku za dokazovanje smrt
III. FINANČNE POSLEDICE, KI NASTANEJO
Z UVELJAVITVIJO ZAKONA
Po oceni predlagatelja bo novela zakona zahtevala določena
proračunska sredstva za povečan obseg dela delavcev upra"'v
nih enot, oziroma zahtevala tudi dodatne zaposlitve delavc0
v tistih upravnih enotah, kjer je pričakovati največ postopkom

Predlagatelj konkretnega zneska, ki bi ga bilo treba zagotovi'!1:
iz proračunskih sredstev, sedaj še ne more predvideti, (jer n
znano število predlaganih postopkov.
J '
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rim verjetno izkaže, da je oseba, katere vpis smrti zahteva
v matično knjigo, umrla.

BESEDILO členov
1.člen
V Zakonu o matičnih knjigah (Ur. I. SRS, št. 38/86 - prečišbesedilo) se za 18. členom doda novo IV. a poglavje, ki
se
glasi:
'POSEBNA UREDITEV VPISA V MATIČNO KNJIGO UMRLIH«.
2. člen
0

Kot dokaz se v tem postopku šteje izjava stranke, pisna izjava
priče in ustna izjava priče podana na zapisnik ter tudi ugotovitev komisije iz tretjega odstavka tega člena.
18. c člen
Če točnega datuma in kraja smrti ni mogoče ugotoviti, se
lahko kot datum smrti vpiše samo mesec ali leto smrti, ne
vpiše pa se kraj smrti.

18. člen se dodajo novi 18. a, 18 b, 18 c, 18 č, 18 d in 18
členi.
18. a člen

jjPis
smrti oseb, ki so življenje izgubile neposredno po koncu
°rsuge svetovne vojne in tudi posamezni primeri smrti teh
J ®b, ki so življenje izgubile med njo, in niso bile vpisane
matično knjigo umrlih, se opravi na podlagi določb tega
Slavja.

18. č člen
Vpis smrti v matično knjigo umrlih se izvrši na podlagi
odločbe, ki jo izda upravna enota.
Smrt se vpiše v matično knjigo umrlih matičnega območja, na
katerem je kraj, kjer je imela umrla oseba zadnje stalno
prebivališče ali kjer je bila rojena.
18. d člen

18. b člen
Podlog oz. pobuda za uvedbo postopka, se vloži pri upravni
•loti, na katere območju se nahaja kraj, kjer je imela umrla
:*®ba zadnje stalno prebivališče, če tega ni mogoče ugotopa pri upravni enoti, v kateri je kraj rojstva umrle osebe.
podlog za uvedbo postopka lahko vložijo sorodniki umrle
'Sebe
v ravni in stranski črti brez omejitev, svojci po svaštvu,
?riJStva, ki izkažejo upravičen interes ter državni tožilec,
obudo za uvedbo postopka lahko poda Preiskovalna komi'la Državnega zbora Republike Slovenije za raziskavo povojJ.'n množičnih pobojev, pravnodvomljivih procesov in nepra^osti, upravna enota pa izvede postopek po uradni dolžPre
dlagatelj
8

oziroma pobudnik postopka iz prvega odstavka
9a člena mora predlogu oz. pobudi predložiti dokaz, s kate-

Če se ugotovi, da je oseba, katere smrt je bila vpisana
v matično knjigo umrlih na podlagi določb tega poglavja, živa,
se izdana odločba izreče za nično.
18. e člen
Predlog za uvedbo postopka se vloži v roku 5 let od uveljavitve tega zakona.
Vloga za uvedbo postopka in izdana odločba sta prosti plačila
upravne takse.
3. člen
Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
,akon ureja postopek vpisa zamolčanih smrti oseb, ki so
letenje izgubile neposredno po koncu druge svetovne vojne
P tudi posamezni primeri smrti teh oseb, ki so življenje
gubile
med drugo svetovno vojno tako, da določa, da je za
*vQdbo postopka ugotovitve smrti pristojen upravni organ
Spravnem postopku. Predlagani način ureditve postopka za
"9otovitev smrti je poenostavljen in hiter postopek, saj za
smrti zadostuje pisna izjava priče ali njena izjava
^dana na zapisnik, izjava stranke in tudi ugotovitev preiskokomisije. Predlagatelj ocenjuje, da je rok petih let pri*>*ren, da lahko prav vsak, ki izkaže pravni interes, vloži
pr
*dlog za ugotovitev smrti oseb, ki jih zakon opredeljuje.
IPravičeni krog predlagateljev postopka je opredeljen naj"Se in ni omejen le na ožje sorodstvo. Razlog za takšno
bonsko ureditev pa je predvsem dejstvo, da je v interesu
"^vne države, da se status umrlih oseb, katerih smrti doslej
'So bile vpisane, dokončno uredi. Zato je lahko v primeru, če
Tla oseba nima več bližnjih sorodnikov, predlagatelj
"°stopka kdorkoli od sorodnikov, pa tudi javni tožilec in

društva, ki izkažejo upravičen interes.
Preiskovalna komisija Državnega zbora za raziskavo množičnih povojnih pobojev, pravnodvomljivih procesov in drugih
nepravilnosti nima lastnosti pravne osebe, zato ne more biti
stranka v postopku. Ker pa je bila med drugim ustanovljena
z namenom, da ugotovi relevantna dejstva v zvezi z množičnimi poboji ter rekonstruira sezname žrtev in ker so državni
organi in posamezniki, ki razpolagajo s podatki, pomembnimi
za delo komisije, le-te komisiji dolžni posredovati, ima iz tega
razloga možnost podati pobudo za uvedbo postopka. Na
podlagi pobude upravna enota uvede postopek ugotovitve ter
vpisa smrti po uradni dolžnosti. Zakon ne izključuje uporabe
rednih in izrednih pravnih sredstev in tudi ne sodnega preiskusa, zaradi izključitve možnosti, da bi bila oseba, katere smrt
je bila vpisana po določbah tega zakona še živa, pa je izrecno
določena ničnost izdane odločbe po tem zakonu. Upoštevajoč javni interes za uskladitev matičnih knjig z dejanskim
stanjem, zakon izrecno določa oprostitev plačila upravne
takse, tako za vlogo, kot za izdano odločbo.

poročevalec, št. 10

3

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU
V ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI - EPA 1051
,
s
srcU*
Vlada Republike Slovenije je na 133. seji 16. marca 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU V ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Tanja OREL-STURM, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Slovaške Republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi
1.člen

znanstvenimi in raziskovalnimi ustanovami ter kulturni"11
ustanovami in organizacijami.

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Slovaške republike o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in kulturi, podpisan v Bratislavi 14. decembra 1994.

2. člen

2. člen

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje na vseh področji''
znanosti. To sodelovanje bo podrobno določeno v posebne"1
sporazumu, ki ga bodo sklenili pristojni organi pogodbenic-

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:*

3. člen

* Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled
v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje
zadeve Republike Slovenije.

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje in izmenjavo iz^'
šenj v izobraževanju s pomočjo:

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU
V ZNANOSTI, IZOBRAŽEVANJU IN KULTURI

- medsebojne izmenjave učiteljev, univerzitetnih profesori0''
in strokovnjakov s sodelavci za predavanja in obiske v šola"
in visokošolskih ustanovah druge pogodbenice,

Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v
nadaljnjem besedilu »pogodbenici«), sta se
v želji, da spodbujata sodelovanje v znanosti, izobraževanju in
kulturi;

- medsebojne izmenjave učencev, dijakov, študentov te'
podiplomskih študentov za študij v drugi državi,

- učenja jezika in književnosti v šolah in visokošolskih ust*'
novah ene ali druge pogodbenice v obliki medsebojne izm®*
njave učiteljev in predavateljev slovenskega oziroma slovf'
škega jezika, udeležbe študentov in učiteljev na poletni"
jezikovnih tečajih v drugi državi in medsebojne izmenja*'®
publikacij in literature.
4. člen

v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu
razumevanju in krepitvi odnosov med obema državama na
različnih ravneh;

Pogodbenici bosta podpirali medsebojno priznavanje kultih"
nih in umetniških vrednot njunih narodov s pomočjo:

odločeni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi, Pariške listine za
novo Evropo in Dunajske deklaracije Sveta Evrope;

- izmenjave pisateljev, umetnikov, amaterskih in poklicni"
skupin kot tudi strokovnjakov in posameznikov, dejavnih "a
področjih, ki jih obsega ta sporazum,

odločili, da podpišeta ta Sporazum o sodelovanju v znanosti,
izobraževanju in kulturi (v nadaljnjem besedilu »sporazum«)
in se dogovorili o naslednjem;

- organizacije kulturnih in umetniških programov, umetni'
ških razstav, filmskih predstav, radijskih in televizijskih p'0'
gramov, iger, plesnih in glasbenih festivalov ene udeležen^
na ozemlju druge na komercialni podlagi,

I.člen
Pogodbenici bosta razvijali in krepili sodelovanje in izmenjavo izkušenj v znanosti, izobraževanju, kulturi, umetnosti,
na področju telesne vzgoje, športa in mladine kot tudi na
drugih področjih dvostranskega interesa.
V ta namen bosta spodbujali neposredno sodelovanje in stike
med univerzami in drugimi visokošolskimi izobraževalnimi,
4

- izmenjave in daril umetniških publikacij, filmov, knjig, revij;
glasbenih plošč in kaset med knjižnicami, muzeji in drugi"1'
kulturnimi ustanovami,
- sodelovanja med založniškimi hišami, vključno z izdaji
njem in prodajo knjig,
- vzajemne organizacije kulturnih programov (razstav, si"1'
pozijev itd.) na vnaprej dogovorjene teme,
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- uvrščanja dramskih in glasbenih del avtorjev druge države
v program priznanih ustanov v svoji državi,

12. člen

- prevodov in izdajanja del najbolj cenjenih avtorjev druge
države s področja književnosti, umetnosti, zgodovine in znanosti.

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med tiskovnimi
agencijami in novinarskimi združenji iz obeh držav, izmenjavo
med njimi kot tudi akreditacijo stalnih ali posebnih dopisnikov.

5. člen

13. člen

Pogodbenici bosta sodelovali pri medsebojnem priznavanju
enakovrednosti listin o izobrazbi in listin o akademskih stopnjah in naslovih in bosta proučili podpis ustreznega sporazuma.

Pogodbenici bosta podpirali splošni razvoj sodelovanja na
področju telesne vzgoje in športa ter turizma kot tudi neposredno sodelovanje med mladimi obeh držav in njihovimi
pooblaščenimi institucijami.

6. člen

14. člen

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sprejeli potrebne ukrepe
za zagotovitev plačila avtorskih pravic in tantiem umetnikom
kot tudi finančni prenos dogovorjenih zneskov v skladu
s
pogoji iz ustreznih sporazumov in v skladu z veljavnimi
mednarodnimi pravili.

Za izpolnjevanje določil tega sporazuma bosta pogodbenici
sestavili medresorske programe sodelovanja, v katerih se
bosta sporazumeli o oblikah sodelovanja ter načinih njihovega uresničevanja in financiranja.

7. člen
Pogodbenici bosta v zvezi z zaščito avtorskih pravic in popularizacijo kulturnih vrednot druge pogodbenice podpirali
nadaljnje usklajevanje z veljavnimi mednarodnimi sporazumi.

15. člen
Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjimi predpisi
pogodbenic in začne veljati z dnem izmenjave not o taki
odobritvi.

8. člen

16. člen

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med institucijami, ki
si prizadevajo ohraniti kulturno dediščino obeh držav, kot tudi
kulturne stike in prireditve vseh vrst.

Ta sporazum je sklenjen za obdobje petih let. Po njegovem
izteku se sporazum avtomatično podaljša za nadaljnje petletno obdobje, če nobena od pogodbenic tega sporazuma
pisno ne odpove po diplomatski poti vsaj šest mesecev pred
datumom izteka ustreznega obdobja veljavnosti.

9. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje v znanosti, izobraževanju in kulturi v okviru evropskih večstranskih in regionalnih stikov.
10. člen
Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med njunimi arhivi,
muzeji in knjižnicami in bosta strokovnjakom in raziskovalcem druge pogodbenice omogočili dostop do gradiva in
zbirk.
To sodelovanje bo potekalo na vzajemni podlagi v skladu
z zakoni in predpisi sprejemne strani.

V primeru odpovedi tega sporazuma ostane vsak program
izmenjave, prireditve ali projekt, ki se izvaja na njegovi podlagi in ki še ni zaključen, v veljavi za toliko časa kot je bilo
dogovorjeno.
Sestavljeno v Bratislavi dne 14. 12. 1994, v dveh izvodih
v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so
vsa besedila enako verodostojna. V primeru različne razlage
je odločilno angleško besedilo.
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku

11. člen

3. člen

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje na področju avdiovizualnih
prenosov radijskih in televizijskih programov
0
gospodarskem, družbenem in kulturnem razvoju v njunih
državah s pomočjo izmenjav in akreditiranje radijskih in televizijskih dopisnikov in poročevalcev, da bi s pomočjo rezultatov na gornjih področjih dosegli medsebojno poznavanje
obeh narodov.

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve,
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
4. člen
Ta zakona začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

poročevalec, št. 10

5

OBRAZLOŽITEV
Sporazum sta podpisala državni sekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve Republike Slovenije, g. Ignac Golob in
državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Slovaške
republike, g. Dušan Rozbora, dne 14. 12. 1995 v Bratislavi.
S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na
področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema državama. Sporazum o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in
kulturi je podlaga za sklenitev programov in drugih sporazumov Republike Slovenije s slovaško republike.
Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja v znanosti, izobraževanju in kulturi med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko. Podrobnejši medsebojni odnosi se
bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in
protokolov med obema državama in med državnimi organi in

6

drugimi subjekti obeh držav.
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Skupščine Republike Slovenije.
Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbenih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sredstva
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za izvedbo
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se zagotavljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih ministrstev.
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Statut Javnega zavoda RTV Slovenija - EPA 1048
Svet RTV Slovenija je na 6. redni seji, dne 23. 2. 1995,
sprejel Statut javnega zavoda RTV Slovenija, ki ga v skladu
118. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. I. RS,
!'■ 18, z dne 8. 4. 1994) pošilja v Državni zbor Republike
Slovenije, da ta da soglasje k Statutu.

Generalni direktor lahko za zastopanje in sklepanje poslov na
posameznih področjih dejavnosti oz. poslovnih razmerij pooblasti druge vodstvene in strokovne delavce RTV Slovenija.
III. DEJAVNOST RTV SLOVENIJA
7. člen

Na podlagi 18. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. I.
RS št. 18/94) je Svet RTV Slovenije na 6. redni seji, dne 23.
februarja 1995, sprejel
STATUT
JAVNEGA ZAVODA
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
'• STATUS RTV SLOVENIJA
1.člen
Radiotelevizija Slovenija je javna, enotna in neprofitna radiotelevizijska organizacija, z zakonom zadolžena, da v korist
Javnosti ustvarja, pripravlja in oddaja nacionalne in druge
Posebne radijske in televizijske programe ter zagotavlja delovanje radijskega in televizijskega prenosnega sistema na
območju celotne Republike Slovenije.
RTV Slovenija opravlja svojo dejavnost kot javno službo in
"na status javnega zavoda.
2. člen
'"le RTV Slovenija je: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni
*avod, Ljubljana.
okrajšano ime zavoda je: RTV SLOVENIJA, Ljubljana.
Kratica imena je: RTV SLO
Sedež zavoda je: Ljubljana, Kolodvorska 2.
3. člen
RTV Slovenija ima žig kvadratne oblike z besedilom: RTV
^Jovenija, Javni zavod, z grafičnim znakom kratice RTV v sre4. člen
RTV Slovenija je članica Evropske radiodifuzne zveze (EBU)
ln
v njej zastopa ter predstavlja slovensko radiotelevizijo.
"• ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE RTV SLOVENIJA
5. člen
RTV Slovenija opravlja v pravnem prometu vse posle, povedane z opravljanjem dejavnosti, določene z zakonom o RTV
Slovenija in s tem statutom.
Vsa tista pogodbena razmerja, ki se nanašajo na opravljanje
nejavnosti ter na komercialno in finančno poslovanje tako
? domačimi kot tujimi osebami, se urejajo v imenu RTV
Slovenija in za njen račun.
6. člen
RTV Slovenija predstavlja in zastopa generalni direktor brez
omejitev, razen v prometu z nepremičninami.

Dejavnost RTV Slovenija je:
17 0/92.20 Radijska in TV dejavnost
Ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje tehle radijskih in televizijskih programov:
- dveh nacionalnih televizijskih programov;
- treh nacionalnih radijskih programov;
- po enega radijskega oz. televizijskega programa za italijansko oz. madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu:
narodnostni programi):
- radijskih oz. televizijskih programov za slovenske narodne
manjšine v sosednjih državah, v skladu z meddržavnimi
pogodbami in protokoli;
- radijskih in televizijskih programov za tujo javnost;
- radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov
v Kopru in Mariboru;
- Teletekst, program RDS (Radio Data System).
V radijskih in TV programih mora RTV Slovenija zagotoviti.
- kakovostne, raznovrstne in uravnotežene informativne,
kulturne, izobraževalne in razvedrilne vsebine;
- ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških
del;
- oddaje za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenske izseljence in zdomce;
- uresničevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske
narodne skupnosti na področju radijskega in televizijskega
javnega obveščanja, povezovanje narodnih skupnosti z matičnim narodom ter vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov
italijanskega oz. madžarskega naroda v narodnostne programe;
- enakopravno obveščanje o dogajanju v vseh delih Slovenije;
- obveščanje o življenju in delu slovenskih narodnih manjšin
v sosednjih državah;
- vključevanje nekomercialnih programov drugih radijskih
in televizijskih organizacij ter drugih producentov v Republiki
Sloveniji ter vključevanje kakovostnih tujih RTV programov,
posebej iz evropskih držav;
- obveščanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih v Republiki Sloveniji ter uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini;
- arhiviranje radijskih in TV programov.
Obveščanje o dogajanjih in postavitev interesov pokrajin,
programe za narodne skupnosti ter programe za slovenske
narodne manjšine zagotavlja RTV Slovenija zlasti prek enot
v Mariboru, Kopru in Lendavi ter prek lokalnih programov
Murski val, Murska Sobota, in Koroški radio, Slovenj Gradec.
2 J Dejavnost RTV tehnike
K/73.103 Aplikativni razvoj na področju RTV tehnologije
1/61.20 Prenos radijskih in TV programov:
- vzdrževanje in obratovanje objektov, naprav in
opreme, ki so namenjeni sprejemom, oddajanju in
razširjanju programov RTV ter drugih organizacij

^ odsotnosti generalnega direktorja RTV Slovenija zastopa in
Predstavlja direktor TV programov oz. direktor radijskih programov ali drugi vodstveni delavec, ki ga generalni direktor
določi s pisnim pooblastilom.
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- zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov
RTV Slovenija in programov drugih organizacij, ki
jih oddaja oz. razširja,
- tehnično posodabljanje in usklajevanje omrežja
z radiodifuznimi omrežji evropskih držav ter zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slove7

nija in lokalnih nekomercialnih programov na območjih, na katerih živi slovenska narodna manjšina,
v skladu z meddržavnimi pogodbami;
K/74.20 - graditev, projektiranje, inženiring in tehnično
svetovanje na področjih graditve, instaliranja, vzdrževanja in obratovanja RTV objektov in naprav video in avdio studijske tehnike, prenosnega omrežja
RTV programov;
K/74.20 - izdelovanje investicijsko tehnične dokumentacije za graditev radiodifuznih objektov in naprav;
K/74.30 - tehnične meritve za oddajniške, antenske in
energetske naprave;
K/74.30 - opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj
ter atestiranje kabelsko distribucijskih postaj in antenskih naprav;
K/72.10 - svetovanje o računalniški programski opremi za
radijske in televizijske programe ter delovanje uredništev in studiov;
DI/32.20 - izdelava tehničnih sredstev, potrebnih za obratovanje RTV tehnike;
0/92.11 - snemanje in obdelava filmov in video filmov;
0/92.12 - dejavnost tonskih in video studiov;
37 0/92.31 - Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje:

Organiziranost RTV Slovenija je podrejena zahtevam in potrebam nacionalnih in drugih posebnih radijskih in televizijskih
programov.
2. Organiziranost RTV dejavnosti
9. člen
RTV Slovenija ima tele enote:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Programska enota TELEVIZIJA SLOVENIJA,
Programska enota RADIO SLOVENIJA,
Organizacijska enota TV PRODUKCIJA,
Organizacijska enota RADIJSKA PRODUKCIJA,
Regionalni RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA - Centro
Regionale RTV KOPER-CAPODISTRIA,
Regionalni RTV CENTER MARIBOR s studioma za madžaf"
ski program v LENDAVI-Magyar Nemzetsegi MusoroK
Lendvai Szerkesztdseg
Organizacijska enota GLASBENA PRODUKCIJA,
Organizacijska enota ODDAJNIKI IN ZVEZE,
Organizacijska enota ZALOŽBA KASET IN PLOŠČ.

PROGRAMSKA ENOTA TELEVIZIJA SLOVENIJA

- orkestralna in zborovska reprodukcija glasbenih del ter
produkcija glasbenih posnetkov;

10. člen

- priprava in izvedba koncertov in drugih javnih prireditev.

Televizija Slovenija ustvarja, pripravlja in oddaja dva nacionalna televizijska programa na ločenih mrežah.

A J Založništvo kaset in plošč

Programske dejavnosti Televizije Slovenija vodi in usklajuje
direktor TV programov.

DE 22/14 - izdajanje gramofonskih in laserskih plošč ter
video in avdio kaset;
DE 22/31 - razmnoževanje glasbenih in drugih zvočnih zapisov iz izvirnih kopij na gramofonske plošče, laserske plošče, magnetofonske trakove;
DE 22/32 - razmnoževanje video zapisov iz izvirnih kopij na
magnetne trakove, laserske plošče ali druge nosilce zapisa.
5J Druge storitve
/K/74.40 - ekonomska propaganda, oglaševanje in reklamne storitve v radijskih in televizijskiz programih;
9/51.70 -trženje s TV filmi, televizijskimi in radijskimi programi in z glasbenimi posnetki na domačem in
tujem trgu;
9/51.19 - posredništvo pri uvozu opreme rezervnih delov
ter reprodukcijskega materiala za potrebe RTVS ter
drugih radijskih in TV organizacij;
0/91.12 -kupovanje, prodaja, izmenjava in najem filmov in
videofilmov;
0/92.512 -arhiviranje radijskih in TV oddaj;
K/74.19 -raziskovanje javnega mnenja o RTV programih,
analize programov in raziskave medijev;
DE/22.11 - izdajanje publikacij s področja lastne RTV dejavnosti;
- pobiranje in izterjava RTV naročnine;
K/72.30 - računalniško obdelovanje podatkov;
DE/22.22 - tiskarske storitve;
H/55.23 - dajanje v najem nastanitvenih zmogljivosti v počitniških domovih.
Označbe pred navedbo dejavnosti v 7. členu tega Statuta so šifre iz
standardne klasifikacije dejavnosti določene z Uredbo (Ur. list RS št.
34/94)

11. člen
Programsko enoto Televizija Slovenija sestavljajo tele uredni'
ško producentske enote:
- kulturno-umetniški programi,
- informativni programi,
- razvedrilni programi.
Vodje uredniško-producentskih enot so odgovorni uredniki
12. člen
Uredniško-producentske enote sestavljajo posamezni programi, vodijo pa jih uredniki programov.
PROGRAMSKA ENOTA RADIO SLOVENIJA
13. člen
Radio Slovenija ustvarja, pripravlja in oddaja tri nacionalne
radijske programe na ločenih mrežah.
Programske dejavnosti Radio Slovenija vodi in usklajuje
direktor radijskih programov.
14. člen
Programsko enoto Radio Slovenija sestavljajo tele uredniškoproducentske enote:
- kulturno-umetniški programi,
- informativni programi,
- glasbeni programi.
Vodje uredniško-producentskih enot so odgovorni uredniki.
15. člen
Uredniško-producentske enote sestavljajo posamezni programi, vodijo pa jih uredniki programov.

IV. ORGANIZACIJA RTV SLOVENIJA
1. Enotnost sistema

ORGANIZACIJSKA ENOTA TV PRODUKCIJA

8. člen
RTV Slovenija je pravno, organizacijsko in finančno celovita
in enotna organizacija, ki je programsko, tehnološko in
poslovno enotno upravljana in vodena.
8

16. člen
TV produkcija je posebna organizacijska enota, ki po naročilu
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in za potrebe programov Televizije Slovenija izdeluje TV oddaje.
Organizacijsko enot TV produkcija vodi vodja enote, imenuje
Pa ga generalni direktor.
Razmerja z uredniško-producentskimi enotami v skladu z letnimi produkcijskimi načrti Televizije Slovenija določajo letne
pogodbe in posamična naročila. Storitve organizacijske
enote TV produkcija se obračunavajo po sprejetih cenikih.
ORGANIZACIJSKA ENOTA RADIJSKA PRODUKCIJA

Pripravo regionalnega TV programa vodi in usklajuje odgovorni urednik regionalnega TV programa v sodelovanju
z direktorjem TV programov.
Pripravo televizijskega in radijskega programa v madžarskem
jeziku usklajujejo direktor in odgovorna urednika programov
za madžarsko narodno skupnost.
Organizacijske, poslovne in druge splošne zadeve vodi in
usklajuje vodja regionalnega RTV centra.
ORGANIZACIJSKA ENOTA GLASBENA PRODUKCIJA
22. člen

17. Člen
Radijska produkcija je posebna organizacijska enota, ki po
naročilu in za potrebe programov Radia Slovenija izdeluje
radijske oddaje.

Glasbena produkcija z orkestroma in zborovskimi ansambli
po naročilu programskih uredništev radia in televizije realizira
glasbene programe za arhivske posnetke, koncertne programe in druga naročila uredništev.

Organizacijsko enoto vodi vodja organizacijske enote, imenuje pa ga generalni direktor.

23. člen

Razmerja z uredniško-producentskimi enotami v skladu z letnimi produkcijskimi načrti Radia Slovenija določajo letne
pogodbe in posamična naročila. Storitve organizacijske
enote Radijska produkcija se obračunavajo po sprejetih cenikih.
REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
18. člen
Program TV Koper-Capodistria in program Radia KoperCapodistria se povezujeta v regionalni RTV center KoperCapodistria, ki ustvarja, pripravlja in oddaja televizijski in
radijski program v slovenščini, televizijski in radijski program
za italijansko narodno skupnost, televizijski in radijski program za slovensko manjšino v Italiji ter pripravlja oddaje za
nacionalne radijske in TV programe.

Produkcijska razmerja med vodstvi radijskih in TV programov
ter Glasbeno produkcijo temelje na skupnih letnih programsko-produkcijskih planih in na neposrednih internih pogodbenih naročilih.
Za letni glasbeno-produkcijski spored, za koncertne programe ter za umetniško raven ansamblov in zborov, skrbi in
odgovarja vodja Glasbene produkcije v sodelovanju z direktorjem radijskih oz. direktorjem TV programov.
ORGANIZACIJSKA ENOTA ODDAJNIKI IN ZVEZE
24. člen
Organizacijska enota Oddajniki in zveze opravlja v okviru
dejavnosti RTV Slovenija dejavnosti iz 11. člena zakona o RTV
Slovenija oz. dejavnosti iz 2. točke 7. člena tega statuta, razen
avdio in video storitev.

19. člen

Pri opravljanju svoje dejavnosti mora organizacijska enota
Oddajniki in zveze:

Radijske in TV programe iz prejšnjega člena pripravljata uredništvi regionalnega radijskega oz. TV programa ter uredništvi
radijskega in TV programa v italijanščini.

- zagotavljati vidnost in slišnost programov RTV Slovenija
v geografskem obsegu, ki ga določa zakon o RTV Slovenija;

Pripravo regionalnega radijskega in TV programa vodita in
usklajujeta odgovorna urednika teh programov v sodelovanju
z direktorjem radijskih in TV programov.
Pripravo televizijskega in radijskega programa v italijanščini
usklajujejo direktor in odgovorna urednika programov za
italijansko narodno skupnost.
Organizacijske, poslovne in druge splošne zadeve vodi in
usklajuje vodja regionalnega RTV centra.
REGIONALNI RTV CENTER MARIBOR

- zagotavljati tehnično posodabljanje in usklajenost omrežja
za programe RTV Slovenija z omrežji drugih evropskih držav;
- zagotavljati vidnost in slišnost RTV programov na območjih, na katerih živi slovenska narodna manjšina, v skladu
z meddržavnimi pogodbami.
RTV omrežje je sestavni del radiodifuznega sistema in premoženja, ki ga upravlja RTV Slovenija.
Dejavnost in poslovanje organizacijske enote Oddajniki in
zveze vodi direktor organizacijske enote Oddajniki in zveze.
ORGANIZACIJSKA ENOTA ZALOŽBA KASET IN PLOŠČ

20. člen

25. člen

Regionalni center Maribor ustvarja, pripravlja in oddaja regionalni televizijski in radijski program, televizijski in radijski
program za madžarsko narodno skupnost, televizijski in radijski program za slovensko manjšino v Avstriji in Madžarski ter
pripravlja oddaje za nacionalne radijske in TV programe ter
oddaje v tujih jezikih.
21. člen
Radijske in TV programe iz prejšnjega člena pripravljata uredništvi regionalnega radijskega oz. TV programa ter uredništvi
radijskega in TV programa v madžarščini.
Pripravo regionalnega radijskega programa vodi in usklajuje
odgovorni urednik regionalnega radijskega programa v sodelovanju z direktorjem radijskih programov.

Založba kaset in plošč opravlja dejavnost, določeno v 4. točki
7. člena tega Statuta.
Organizacijska enota Založba kaset in plošč pridobiva prihodek iz prodaje svojega založniškega in proizvodnega programa. Založba kaset in plošč deluje v sestavi RTV Slovenija
kot finančno samostojna obračunska enota z ločeno računovodsko evidenco in z ločenimi medletnimi in letnim obračunom. Založba posluje prek svojega finančnega računa
v okviru računa RTV Slovenija.
Založba kaset in plošč s svojo obveznostjo odgovarja v celoti
s svojimi sredstvi.
Sodelovanje z radijskimi in TV programi ter produkcijskimi
enotami RTV Slovenija temelji na poslovnih pogodbah.
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Letni presežki prihodkov nad odhodki se uporabljajo za razvoj radijskih in TV programov pa tudi za razvoj dejavnosti
založbe, če tako sklene Svet RTV Slovenija.
Organizacijsko enoto Založbo kaset in plošč vodi vodja enote,
ki ga imenuje generalni direktor.

razporejen v drugo področno dejavnost ali mu je zaradi drugih razlogov objektivno onemogočeno zastopanje zaposlenih
v Svetu RTV Slovenija, se njegovo članstvo v Svetu neha
z dnem, ko Svet o tem sprejme ugotovitveni sklep.
Ob odpoklicu oz. prenehanju članstva v Svetu se opravijo
nadomestne volitve.

3. Notranja organizacija dela in poslovanja
31. člen

26. člen
Notranjo organizacijo, način dela in poslovanja, število in
delovno področje sodelavcev ter način organiziranja in delovanja služb določi generalni direktor z organizacijskim aktom.

Svet RTV Slovenija odloča z večino glasov vseh članov:

Za druge dejavnosti, ki niso neposredno povezane s produkcijo, predvajanjem in oddajanjem nacionalnih in drugih radijskih in TV programov, lahko RTV Slovenija ustanovi agencijske, posredovalne, založniške in druge storitvene subjekte oz.
pogodbeno prenese te dejavnosti na specializirane organizacije.

21 o statusnih in temeljnih organizacijskih spremembah RTV
Slovenija,

4. Razmerja z drugimi radijskimi in TV organizacijami

1/ o sprejemu statuta RTV Slovenija ter o njegovih spremembah in dopolnitvah,

3/ o razvojnem planu RTV Slovenija ter letnih programskih
planih, investicijskem planu in finančnem planu,
4/ o višini RTV naročnine,

27. člen

5/ o zaključnem računu ter o razporeditvi letnega finančnega
presežka,

Programska in poslovna razmerja z lokalnimi in drugimi radijskimi in TV postajami RTV Slovenija ureja s pogodbami.
S pogodbami se urejajo tudi poslovna in druga razmerja za
programsko sodelovanje z zunanjimi producenti.

6/ o programskih standardih in programskih zasnovah
v skladu z zakonom in mednarodnimi akti,

V. UPRAVLJANJE, VODENJE IN NADZOR RTV SLOVENIJA
28. člen

8/ o letnih programskih shemah s finančnim načrtom,
9/ o načinu prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja
sprejemnikov ter olajšavah in drugih posebnih pogojih za
plačevanje RTV naročnine,

Organi RTV Slovenija so:
-

71 o osnovah za programsko produkcijo po javnih natečajih,

Svet RTV Slovenija,
generalni direktor,
programska sveta za narodnostne programe,
odbor za sodelovanje z gledalci in poslušalci,
nadzorni odbor,
nadzorni svet v Oddajniki in zveze,
svet delavcev RTV Slovenija,
zastopstvo uredništev.

10/ o imenovanju in razrešitvi:
generalnega direktorja RTVS, direktorja radijskih programov,
direktorja TV programov, direktorja programov za italijansko
narodno skupnost, direktorja programov za madžarsko
narodno skupnost, direktorja organizacijske enote Oddajniki
in zveze in vseh odgovornih urednikov,
11/ o imenovanju in razrešitvi ene tretjine članov programskih
svetov za narodnostne programe,

1. Svet RTV Slovenija
29. člen

12/ o poslovniku Sveta RTV Slovenija.

Organ upravljanja RTV Slovenija je Svet RTV Slovenije.
Sestavo Sveta in način imenovanja članov Sveta določa
zakon.
30. člen
V Svet RTV Slovenija izvolijo zaposleni v RTV Slovenija tri
člane. Kandidate za člane Sveta lahko predlagajo: Svet delavcev, sindikati RTV Slovenija, zastopstva uredništev in najmanj
20 podpisnikov.

K višini naročnine ter olajšavam in drugim posebnim pogojem
za plačevanje naročnine daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
K statutu RTV Slovenija in statusnim spremembam daje
soglasje Državni zbor Republike Slovenije.
32. člen
Svet RTV z večino glasov na seji navzočih članov:

Člane Sveta volijo delavci RTV Slovenija neposredno na volitvah. fri izvolitvi predstavnikov zaposlenih v Svet RTV Slovenija je treba upoštevati, da so v Svetu interesno zastopane
informativna, kulturno-umetniška in tehnična dejavnost.

1/ sprejema splošne akte za področja, določena v 1. in 2.
točki 82. člena tega statuta ter druge splošne akte, za katere je
z zakonom določeno, da jih sprejme organ upravljanja,

Ob izvolitvi predstavnikov zaposlenih v Svet RTV Slovenija se
upošteva interesna zastopanost informativne, kulturno-umetniške in tehnične dejavnosti.

2/ daje soglasje k spornim predlogom iz Kolektivnih pogodb,
če bi predlogi in zahteve sindikatov presegli finančne planske
okvire RTV Slovenija,

Predstavniki delavcev RTV Slovenija morajo v Svetu RTV
Slovenija zastopati večinske interese zaposlenih. Če predstavnik zaposlenih v Svetu ne deluje v skladu z interesi zaposlenih, je lahko odpoklican na način in po postopku, kot ga
določa zakon za člane sveta delavcev.

31 odloča o ugovorih in pritožbah delavcev, kadar je po
splošnih aktih RTVS določen kot drugostopenjski organ,

Če predstavnik delavcev pisno odstopi s funkcije člana Sveta,
oz. če mu preneha delovno razmerje v RTV Slovenija, če je

5/ odloča o drugih vprašanjih s področja upravljanja RTV
Slovenija.
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4/ sprejema ukrepe zaradi odstopanja od sprejetih planskih
dokumentov in programskih usmeritev,
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33. člen
Svet RTV Slovenija odloča o vseh zadevah javno, razen kadar
odloča o imenovanjih in razrešitvah.
Način izvolitve predsednika, namestnika predsednika ter
način dela in odločanja Sveta RTV Slovenija določa poslovnik
Sveta.

19. odloča o drugih zadevah v skladu z zakonom, tem statutom, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi akti RTV
Slovenija.
36. člen
Generalni direktor lahko za opravljanje svojih nalog pooblasti
druge vodstvene delavce RTV Slovenija.

2. Generalni direktor

37. člen
34. člen

Generalni direktor je poslovodni organ RTV Slovenija.
Generalni direktor organizira in vodi RTV Slovenija ter odgovarja za uresničevanje razvojnih usmeritev, programskih in
drugih dejavnosti.

Generalnega direktorja imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa.
Če se na razpis za delovno mesto generalnega direktorja ne
prijavi nihče, ali če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil
izbran, se razpis ponovi.
Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega
razpisa, vendar največ za 1 leto, Svet imenuje vršilca dolžnosti
generalnega direktorja.

35. člen
Naloge generalnega direktorja so:
1. organizira in vodi dejavnost in poslovanje RTV Slovenija,

Za imenovanje v. d. generalnega direktorja ni potrebno
soglasje Državnega zbora Republike Slovenije.

2. zastopa in predstavlja RTV Slovenija in odgovarja za
zakonitost poslovanja,

Postopek za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja
ureja poslovnik Sveta RTV Slovenija.

3. predlaga poslovni načrt zavoda RTV Slovenija, Svetu RTV
Slovenija,

38. člen

4. daje mnenje Svetu RTV Slovenija glede imenovanja programskih direktorjev in direktorja organizacijske enote
Oddajniki in zveze,
5. imenuje vodje organizacijskih enot (razen OE OZ), vodji
regionalnih centrov ter svoje resorske pomočnike in svetovalce,
6. usklajuje delo direktorjev programov, vodij organizacijskih enot in regionalnih centrov,
7. skrbi in odgovarja za pripravo splošnih in konkretnih aktov
in drugih odločitev, ki jih sprejema Svet RTV Slovenija,

Kandidat za generalnega direktorja mora izpolnjevati tele
pogoje:
- biti mora državljan Republike Slovenije,
- imeti mora visokošolsko izobrazbo,
- poznati mora problematiko RTV dejavnosti,
- biti mora usposobljen za vodenje večjih organizacijskih
sistemov,
- aktivno mora znati najmanj en svetovni jezik,
- ne sme imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih
stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV
Slovenija,
- ne sme biti poslanec v Državnem zboru ali funkcionar
politične stranke.
39. člen

8. oblikuje usmeritev mednarodnega sodelovanja RTV Slovenija,

Generalni direktor je za svoje delo odgovoren Svetu RTV S.

9. skrbi za posodabljanje ter za gospodarno izrabo tehnično
produkcijske baze RTV Slovenija,

Svet razreši generalnega direktorja:

10. skrbi za enakomeren razvoj RTV omrežja na vsem
območju Republike Slovenije,
11. odloča o poslovnih ukrepih za izboljšanje materialnega
položaja RTV Slovenija,
12. predlaga Svetu višino RTV naročnine,
13. najmanj vsake 3 mesece pisno poroča Svetu RTV Slovenije o uresničevanju razvojnih, programskih in poslovnih
planov,
14. predlaga merila za razporejanje prihodkov, pridobljenih
z RTV naročnino,

1. če razrešitev zahteva generalni direktor sam s pisno
odstopno izjavo,
2. če nastopi kateri izmed razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po zakonu
samem.
3. če generalni direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih
in splošnih aktih RTV Slovenija ali ne uresničuje sklepov
organov RTV Slovenija ali ravna v nasprotju z njimi,
4. če generalni direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim
delom povzroči RTV Slovenije večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda RTV Slovenija.

15. skrbi za zagotavljanje sredstev iz državnega proračuna za
namene, določene z zakonom,

Ob razrešitvi po 3. in 4. točki mora Svet pred sprejemom
sklepa o razrešitvi seznaniti generalnega direktorja z razlogi
za razrešitev in mu dati možnost, da o njih pove svoje mnenje.

16. skrbi za poenoten marketinški in komercialni nastop na
domačih in tujih trgih tako pri nabavnih kot pri prodajnih
poslih,

Za razrešitev generalnega direktorja po 3. in 4. točki tega
člena je potrebno soglasje Državnega zbora Republike Slovenije.

17. izdaja cenike, splošne in konkretne pravne akte za opravljanje svojih nalog,

40. člen

18. opravlja druge naloge, ki jih zahteva učinkovito organiziranje in vodenje RTV Slovenija,

Postopek za razrešitev generalnega direktorja začne Svet
RTV Slovenija na pobudo najmanj ene tretjine članov Sveta ali
na pobudo nadzornega odbora.
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Proti sklepu o razrešitvi ima generalni direktor pravico zahtevati sodno varstvo.
3. Vodstveni delavci RTV Slovenija

Programska direktorja za narodnostne programe opravljata
naloge iz prejšnjega odstavka po poprejšnji uskladitvi letnih
programskih načrtov s programskima direktorjema radijskih
in TV programov.
45. člen

Direktorji programov

Programski direktorji so odgovorni Svetu RTV Slovenija in
generalnemu direktorju.

41. člen
Direktorji programov so vodilni delavci RTV Slovenija za
področje radijskih in televizijskih programov.
RTV Slovenija ima programske direktorje za tale programska
področja:
- za televizijske programe RTV Slovenija,

Direktorja narodnostnih programov sta pri opravljanju svojih
programskih nalog odgovorna tudi programskemu svetu za
italijanski oz. madžarski narodnostni program.
46. člen
Programski direktor je lahko razrešen pred potekom dobe, za
katero je bil imenovan, in to v tehle primerih:

- za radijske programe RTV Slovenija,
- za TV in radijski program za italijansko narodno skupnost,
- za TV in radijski program za madžarsko narodno skupnost.
42. člen
Programske direktorje imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi
javnega razpisa in ob poprejšnjem mnenju generalnega direktorja.
Predlog za imenovanje direktorja narodnostnih programov da
programski svet narodnostnega programa.
Programski direktorji so imenovani za dobo 4 let s tem, da so
po preteku te dobe lahko vnovič imenovani.
43. člen

- če programi ne ustrezajo vsebinski zasnovi ali se bistveno
razlikujejo od sprejetih produkcijskih načrtov;
- če zaradi njegovih odločitev nastane večja materialna ali
programska škoda.
Odgovorni uredniki
47. člen
Odgovorni uredniki imajo predvsem tele naloge:
- vodijo uredniško-producentsko enoto ter usklajujejo in
razporejajo delo urednikov in novinarjev;
- so odgovorni za uresničevanje uredniške politike v skladu
s programsko zasnovo in sprejetim programsko-produkcijskim načrtom;

Zahteve za delovna mesta programskih direktorjev so:

- predlagajo imenovanje urednikov programov in uredništev;

- državljanstvo Republike Slovenije,
- visokošolska izobrazba,
- aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (za narodnostne programe tudi aktivno znanje italijanščine oz. madžarščine),
- najmanj 3 leta delovnih izkušenj (z referencami uspešnosti)
na področju kulturnoumetniške dejavnosti oz. dejavnosti javnih glasil,
- poznavanje problematike s področja RTV dejavnosti,
- organizacijske in vodstvene sposobnosti,
- da ni poslanec Državnega zbora ali funkcionar politične
stranke,

- odgovorni so za porabo finančnih sredstev v skladu s produkcijskim planom ter predračuni posameznih programskih
projektov.

- da nima lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov
s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija.
44. člen
Programski direktor televizijskih in programski direktor radijskih programov vodita strokovno programsko delo ter imata
zlasti tele naloge:
- pripravljata in zagovarjata programske zasnove ter letne
programske načrte v okviru poslovnega plana RTV Slovenija,
- vodita in usklajujeta uresničevanje letnih programskih
načrtov in najmanj na vsake 3 mesece generalnemu direktorju
pisno poročata o uresničevanju razvojnih, programskih in
poslovnih planov:
- predlagata imenovanja in razrešitve odgovornih urednikov
ter imenujeta urednike programov in uredništev,
- vodita in usklajujeta dela odgovornih urednikov in odločata
o sporih med njimi,
- odločata ali sodelujeta pri odločanju o drugih vprašanjih,
povezanih z njunimi delovnimi področji.
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48. člen
Odgovorne urednike imenuje in razrešuje Svet RTV S na
podlagi javnega razpisa na predlog direktorja radijskih oz. TV
programov, po poprejšnjem soglasju predstavništva uredniško-producentskih enot.
K imenovanju odgovornih urednikov narodnostnih programov da soglasje programski svet narodnostnih programov.
Odgovorni uredniki so imenovani za 4 leta.
Odgovorni uredniki so lahko razrešeni pod enakimi pogoji,
kot veljajo za direktorje programov.
49. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje
zakonske ter naslednje posebne pogoje:
- biti mora državljan Republike Slovenije,
- imeti mora visoko izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri (VII),
- imeti mora 4 leta aktivnega novinarskega dela (za odg.
urednike inform. izobraževalnih programov), oz. 4 leta ustvarjalnega dela na kulturnem oz. umetniškem področju (za odgovorne urednike kulturno-umetniških in razvedrilnih programov),
- aktivno mora znati najmanj en svetovni jezik,
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~ aktivno mora znati italijanski jezik kot posebno zahtevo za
zasedbo delovnega mesta odgovornega urednika italijanskega programa oz. madžarščino za zasedbo delovnega
rnesta odgovornega urednika madžarskega programa.
7 ne sme biti poslanec Državnega zbora ali funkcionar politične stranke.

- obravnavata pobude, mnenja in predloge novinarjev in
urednikov, povezane s pripravljanjem in z oddajanjem narodnostnih programov;
- predlagata imenovanje in razrešitev direktorja narodnostnega programa;
- dajeta soglasje k imenovanju in razrešitvi odgovornega
urednika narodnostnega programa;

Direktor organizacijske enote Oddajniki in zveze
50. člen
Direktor OE OZ je vodilni delavec RTV Slovenija s področja
pTV telekomunikacij. Imenuje ga Svet RTV Slovenija na podla
9i javnega razpisa po prejšnjem mnenju generalnega direk,0r
ia RTV Slovenija.
Direktor OE OZ je imenovan za 4 leta, ima pa možnost vnovična imenovanja.
Direktor OE OZ je lahko razrešen pod enakimi pogoji, kakršni
Po tem statutu veljajo za generalnega direktorja.
51. člen

- obravnavata druga vprašanja, povezana z narodnostnimi
programi.
55. člen
Programska sveta ustanovi Svet RTV Slovenija. Programska
sveta imata 7 članov. Pet (5) članov imenujeta samoupravni
narodni skupnosti, dva (2) pa neposredno Svet RTV Slovenija.
Za člane programskega sveta so imenovani javni delavci,
strokovnjaki in druge osebe, ki poznajo problematiko narodnih skupnosti.

Zahteve za delovno mesto direktorja OE OZ so:

Postopek za pripravo kandidacijske liste vodi in usklajuje
predsednik Sveta.

~ državljanstvo Republike Slovenije,

Predsednika, namestnika predsednika izvoli programski svet
izmed članov programskega sveta.

~ visokošolska izobrazba,
~ aktivno znanje najmanj enega tujega svetovnega jezika,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja RTV telekomunikacij,
sposobnosti za organizacijo in vodenje,
~~ da nima lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov
Pravnimi osebami, poslovno povezanih z RTV Slovenija,

s

~ da ni poslanec Državnega zbora ali funkcionar politične
anke.
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52. člen
^rektor OZ vodi in usklajuje delo in poslovanje organizacijske enote Oddajniki in zveze. Za svoje delo odgovarja generalnemu
direktorju, Svetu RTV SLO in Nadzornemu svetu
v
OE Oddajniki in zveze.

Mandat traja 4 leta, člani pa so lahko imenovani vnovič.
56. člen
Programski svet veljavno odloča, če je na seji navzočih več
kot polovica njegovih članov.
Stališča, mnenja, predloge in druge odločitve sprejema
z večino navzočih članov na seji. Stališča in predloge, povezane s programsko zasnovo, programsko shemo, letnim programom, ter imenovanjem direktorja programa oz. odgovornega urednika, pa z večino vseh članov programskega sveta.
Način dela podrobnejše določi programski svet s poslovnikom.
5. Odbor za sodelovanje z gledalci in s poslušalci
57. člen
Za varovanje interesov naročnikov, gledalcev in poslušalcev
programov RTV Slovenija, se ustanovi odbor za sodelovanje
z gledalci in s poslušalci.

Programska Sveta za narodnostne programe
53. člen
^a področje narodnostnih programov delujeta v RTV SLO dva
Programska sveta:
" Programski svet za radijske in TV programe za italijansko
Narodno skupnost;
^ Programski svet za radijske in TV programe za madžarsko
Orodno skupnost.

58. člen
Odbor gledalcev in poslušalcev ima 7 članov. Tri člane imenuje Svet RTV Slovenija, 4 člane pa imenujejo reprezentativni
zastopniki organizacij potrošnikov Slovenije.
Pripravljalni postopek za imenovanje članov odbora vodi
predsednik Sveta RTV Slovenija.
Predsednika in namestnika predsednika odbor izvoli med
svojimi člani.

54. člen

59. člen

Programska sveta:

Odbor je pristojen, da:

" obravnavata uresničevanje programske zasnove:
" dajeta soglasje k obsegu in programski zasnovi narodnostma programa;

1/ sprejema pripombe, predloge in pobude gledalcev in poslušalcev glede vsebine, vidnosti in slišnosti radijskih in TV
programov;

c"

obravnavata pripombe in predloge gledalcev in poslušal®v, povezane z narodnostnimi programi;

21 daje mnenja o radijskih in TV programih ter pobude glede
vsebinskega in časovnega urejanja RTV programov;

""dajeta pobude Svetu RTV SLO za obravnavanje vprašanj,
"»vezanih z narodnostnim programom;

3/ obravnava druga vprašanja, ki jih postavljajo gledalci in
poslušalci.
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60. člen

67. člen

Način svojega dela in odločanja odbor določi s poslovnikom.

Nadzorni svet veljavno odloča, če je na seji navzoč vsaj po en
predstavnik vseh štirih delegantov.

6. Nadzorni odbor RTV Slovenija

Nadzorni svet sprejema mnenja, predloge in pobude s soglasjem na seji navzočih članov sveta.

61. člen
Poslovanje RTV Slovenija nadzira nadzorni odbor, ki ima
7 članov.
Državni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje
5 članov.
Delavci RTV Slovenija opravijo volitve za 2 člana na enak
način kot za svoje predstavnike v Svetu RTV Slovenija.
V nadzorni odbor ne morejo biti imenovani generalni direktor
ter drugi vodstveni in strokovni delavci zavoda, ki imajo vpliv
na vodenje in poslovanje zavoda.
62. člen
RTV Slovenija mora poslovati skrbno in varčno, v skladu
s planskimi usmeritvami in sklepi Sveta RTV Slovenija.
Vsi organi RTV Slovenija, vodstveni delavci ter vodje strokovnih služb so dolžni nadzornemu odboru predložiti vso dokumentacijo in mu dati vsa potrebna pojasnila.
63. člen

Člani sveta, ki ne soglašajo z večinsko odločitvijo, lahko dajo
o obravnavanem vprašanju ločeno mnenje.
Predloge, mnenja in pobude nadzornega sveta oz. ločena
mnenja članov mora obravnavati Svet RTV Slovenija.
Način dela določi nadzorni svet s poslovnikom.
8. Svet delavcev
68. člen
Delavci RTV Slovenija lahko izvolijo svet delavcev, ta pa ima
predvsem tele pristojnosti:
- sodeluje v volilnih postopkih in skrbi za to, da se uresničujejo zakoni in drugi predpisi, sprejete Kolektivne pogodbe ter
dogovori, doseženi med svetom delavcev in generalnim direktorjem;
- predlaga ukrepe, ki so v korist delavcev;
- sprejema predloge in pobude delavcev in jih, če so upravičeni, upošteva pri dogovarjanju z generalnim direktorjem;
- pomaga invalidom, starejšim in drugim delavcem, ki jim j®
zagotovljeno posebno varstvo, pri vključevanju v delo.
69. člen

Nadzorni odbor je pristojen da:
- nadzira poslovanje RTV Slovenija,
- pregleduje finančni načrt, periodične obračune in zaključni
račun,
- obravnava poslovna poročila ter predloge o razporejanju
presežka dohodka,
- ugotavlja ali so naročnina in druga sistemska sredstva
uporabljena v skladu s planskimi nameni in sklepi Sveta RTV
Slovenija,
- pisno obvešča Svet RTV Slovenija in Državni zbor Republike Slovenije o svojih ugotovitvah,
- obravnava druge zadeve iz poslovanja RTV Slovenija.

Način izvolitve, število članov, mandat in način odločanja
določijo delavci RTV Slovenija s posebnim aktom.
Način dela določi Svet delavcev s poslovnikom.
9. Zastopstvo urednlfttev

70. člen

V uredniško-producentskih enotah programski delavci izvolijo svoje zastopstvo.
Kandidate za člane zastopstva predlagajo uredništva.

64. člen
Nadzorni odbor določi način svojega dela in odločanja s poslovnikom.
7. Nadzorni svet v OE Oddajniki in zveze

Zastopstvo zagovarja interese programskih delavcev v raZ'
merju do odgovornega urednika in direktorja programov t0'
ima ob tem tele pravice;
1. daje soglasje k imenovanju odgovornega urednika,

65. člen

2. daje mnenje o predlogu spremembe programske zasnove*

V enoti Oddajniki in zveze se ustanovi 8-članski nadzorni svet.
Sestavo in način imenovanja določa zakon, dva predstavnika
RTV Slovenija imenuje Svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja.
66. člen

3. daje mnenje k organizaciji dela, pogojem dela, kadrovskih
spremembam v uredništvu ter h kriterijem in merilom
ocenjevanje delovne uspešnosti in za napredovanje nov'*
narjev.
Način izvolitve, naloge, število članov in mandat zastopstva se
določi s posebnim aktom uredniško-producentske enote.

Nadzorni svet je pristojen za to, da:
- skrbi za enakopraven položaj uporabnikov sistema oddajnikov in zvez RTV Slovenija,
- nadzira delovanje sistema tako, da daje mnenje k predlogu
cenika oz. tarif,
- ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo, povezano
z obratovanjem oddajnikov in zvez,
- obravnava predloge razvojnih in letnih investicijskih načrtov ter letni finančni načrt obratovanja sistema oddajnikov in
zvez RTV Slovenija,
- Svetu RTV Slovenija daje pobude, predloge in mnenja in
poroča o svojih ugotovitvah.
14

71. člen

S poslovnikom se določi način dela zastopstva.
■ '
- - -■
VI. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI RTV SLOVENIJA
1. Viri financiranja
72. člen
Dejavnosti RTV Slovenija se financirajo iz finančnih viroV<
določenih z zakonom.
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2. Namenska poraba sredstev

VII. PRAVICE DELAVCEV PRI UPRAVUANJU RTV
SLOVENIJE

73. člen

78. člen

Prihodki RTV Slovenija se razporejajo za radijske in TV programe in za druge namene na podlagi usklajenih letnih programskih produkcijskih načrtov.

Delavci RTV Slovenija sodelujejo pri upravljanju RTV Slovenija s tem, da:

Predračuni radijskih in TV programov ter predračuni stroškov
za oddajanje posameznih programov morajo biti izdelani po
enotni metodologiji.
Glede programov, ki jih pripravlja in oddaja RTV S in se
financirajo deloma iz naročnine, deloma iz sredstev državnega proračuna, se je treba pred izdelavo letnih planov s pristojnimi ministrstvi dogovoriti o delitvi stroškov programov.
To velja tudi za delitev stroškov pri financiranju oddajniškega
omrežja za programe RTV Slovenija in za lokalne nekomercialne programe.

1. soodločajo v Svetu RTV Slovenija in nadzornem odboru
s svojimi predstavniki,
2. odločajo v disciplinski komisiji in komisiji za pritožbe
o pravicah in obveznostih iz delovnega razmerja, kot določajo splošni akti RTV Slovenija,
3. prek sveta delavcev dajejo pobude, predloge in mnenja
k vsem predlogom, splošnim aktom in odločitvam, povezanim z organizacijo dela, urejanjem delovnih razmerij, vrednotenjem dela, s plačami in drugimi osebnimi prejemki,
napredovanjem in življenjsko ravnijo delavcev.

74. člen

79. člen

Tržni in drugi komercialni prihodki, ki jih RTV Slovenija pridobiva s prodajo EP in drugih storitev, so namenjeni samo za
financiranje radijskih in TV programov.

Delavec RTV Slovenija ima kot posameznik pravico predvsem:

Presežki prihodkov nad odhodki, ki jih ustvari RTV Slovenija
z dejavnostjo oddajnikov in zvez in drugimi tržnimi storitvami,
so namenjeni za upravljanje in razvoj radijskih in televizijskih
dejavnosti RTV Slovenija. Svet RTV Slovenija lahko odloči, da
se letni presežki, pridobljeni s temi dejavnostmi uporabljajo
tudi za razvoj in druge utemeljene potrebe teh dejavnosti.
75. člen
Vsa osnovna sredstva se knjigovodsko vodijo kot skupno
premoženje RTV Slovenija.
Programske in organizacijske enote ter regionalni centri
imajo osnovna sredstva v namenski uporabi za opravljanje
svoje dejavnosti.
Sredstva za obnovo teh sredstev (amortizacija) se vodi in
porablja na ravni RTV S na podlagi usklajenih potreb organizacijskih in drugih epot.
76. člen
RTV Slovenija finančno posluje prek skupnega žiro računa.
Sredstva, pridobljena s plačilom storitev OE Oddajniki in
zveze, se vodijo v okviru žiro računa RTV Slovenija na posebnem računu za to organizacijsko enoto.
RTV Slovenija ima enotne račune izločenih sredstev za
rezerve, skupno porabo in investicije.

- do pobude in odgovora na to pobudo, če je povezana
z njegovim delovnim mestom ali njegovo delovno enoto,
- biti pravočasno obveščen o spremembah na svojem delovnem področju
- povedati svoje mnenje o vseh vprašanjih, povezanih z organizacijo njegovega delovnega mesta in delovnim procesom,
- zahtevati, da mu vodja delovne enote oz. delavec (ali
služba), ki ga le-ta pooblasti, pojasni vprašanja s področja
plač in drugih področij delovnega razmerja.
60. člen
Uredniki, novinarji in drugi programski ustvarjalci so v okviru
programske zasnove in stanovskega kodeksa pri svojem delu
neodvisni in samostojni.
Novinarjem in urednikom ni dovoljeno odpovedati delovnega
razmerja, zmanjšati plače, spremeniti statusa v uredništvu ali
kako drugače poslabšati njihovega položaja zaradi izražanja
stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo ter kodeksom
novinarske etike ali zaradi odklonitve objave informacije ali
mnenja, s katero bi kršili programsko zasnovo in kodeks
novinarske etike.
VIII. SPLOŠNI AKTI RTV SLOVENIJA
81. člen

77. člen

Splošni akti RTV Slovenija so: pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se urejajo druga razmerja, ki so
pomembna za upravljanje in poslovanje RTV Slovenija.

RTV Slovenija izdela za celotno poslovanje skupni zaključni
račun, medletne rezultate poslovanja pa prikazuje z mesečnimi, trimesečnimi in polletnimi obračuni.

82. člen

Finančno poslovanje programskih enot, regionalnih centrov,
produkcijsko organizacijskih enot ter OE Oddajniki in zveze
se med letom in ob koncu leta ugotavlja z internimi finančnimi
obračuni.

S splošnimi akti RTV Slovenija ureja predvsem:
1. delovna razmerja,
2. disciplinsko in odškodninsko odgovornost zaposlenih,

Za organizacijsko enoto Oddajniki in zveze RTV Slovenija je
vodena ločena računovodska evidenca, ta pa omogoča ločen
obračun storitev za programe RTV Slovenija ter storitev za
druge radijske in TV organizacije.

3. avtorska in izvajalska razmerja,

Finančno poslovanje RTV Slovenija je javno. RTV Slovenija
objavi poslovno poročilo in zaključni račun v Ur. I. R Slovenije.

5. notranjo organizacijo ter sistemizacijo delovnih mest,

4. socialni status zaposlenih (stanovanjski standard, letovanje, izobraževanje, pomoči itd.)
6. osnove in merila za vrednotenja dela,
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7. finančno poslovanje.

uskladiti s statutom v 6-ih mesecih od sprejema statuta.

S splošnimi akti iz 1., 2., 4. in 6. točke se urejajo tista vprašanja, ki niso urejena s kolektivnimi pogodbami.

Splošni akti morajo biti sprejeti v 60-ih dneh.

83. člen

86. člen

Splošne akte, s katerimi se urejajo delovna razmerja ter disciplinska in odškodninska odgovornost, sprejme Svet RTV Slovenija. Druge splošne akte izda generalni direktor.
84. člen
Kolektivne pogodbe, ki neposredno urejajo pravice in obveznosti zaposlenih v RTV Slovenija v celoti oz. po posameznih
poklicnih področjih, sklepa generalni direktor. Če bi zahteve
sindikatov v postopku pogajanj o kolektivni pogodbi presegle
načrtovane finančne planske okvire RTV Slovenija, se mora
s spornimi predlogi strinjati Svet RTV Slovenija.

Storitvene (servisne) dejavnosti, ki niso neposredno delovno
povezane s produkcijo radijskih in TV programov, se organizacijsko izločijo iz RTV Slovenija v enem letu od sprejema
statuta.
Program teh organizacijskih izločitev pripravi generalni direktor v treh mesecih po sprejemu statuta.
Do izločitve iz RTV Slovenija storitvene enote ohranjajo dozdajšnji status in način poslovanja.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

87. člen

85. člen
Generalni direktor je dolžan organizacijo RTV Slovenija
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Statut začne veljati z dnem, ko da nanj soglasje Državni zbor
Republike Slovenije.
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1. Vsebinska zasnova statuta
Dejavnostno področje Radiotelevizije Slovenije ureja Zakon
o RTV Slovenija, neposredno ali pa zanj veljajo posredno tudi
določbe Zakona o zavodih in Zakona o javnih glasilih. Z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija so že določeni: pravni status,
dejavnosti, način upravljanja in vodenja Radiotelevizije Slovenija. Naloga statuta, kot temeljnega splošnega akta zavoda
RTV Slovenija, je tako več ali manj omejena na podrobnejšo
razdelavo zakonskih določb, na dopolnjevanje okvirnih
zakonskih rešitev, na urejanje proceduralnih vprašanj glede
upravljanja in javnega nadzora ter na urejanje notranjih organizacijskih, poslovno finančnih in kadrovskih zadev. Kljub
natančni zakonski ureditvi zavoda RTV Slovenija, funkcija
statuta v ničemer ni zmanjšana ali potisnjena na normativno
obrobje.
Osrednja in brez dvoma najbolj pomembna naloga statuta je
postavitev organizacijske podlage za racionalno, funkcionalno in učinkovito delovanje celotnega RTV sistema, zlasti
kar zadeva produkcijo in oddajanje nacionalnih in radijskih in
TV programov, za katere je ta zavod pooblaščen po Zakonu
o RTV Slovenija.
2. Sedanje organizacijske slabosti In pomanjkljivosti
Kljub temu, da so bile z uveljavitvijo Zakona o zavodih (1. 4.
1991) ukinjene temeljne organizacije združenega dela v negospodarskih dejavnostih, je z njihovo zakonsko prevedbo
v organizacijske enote v bistvu ohranjena dotedanja TOZDovska ureditev. V RTV Slovenija je namreč vseh osem organizacijskih enot tako interno kot navzven ohranilo dotedanja
pooblastila temeljnih organizacij (sodno registrirane dejavnosti, žiro račun, pooblastila v pravnem prometu, premoženjske
pravice, poslovodenje itd.).
Tako dezintegriran organizacijski sistem je porajal vrsto slabosti, kot so: negativna konkurenčnost pri delitvi naročnine in
pri nastopanju na ekonomsko-propagandnem tržišču, iskanje
lokalne profitnosti, poslovna samozadostnost, kadrovska
zaprtost in nekooperativnost.
Ta organizacijski anahronizem in drobno podjetniški partikularizem pomeni v današnjih razmerah resno oviro pri organiziranju sodobne javne radiotelevizijske ustanove, kot jo z najboljšimi nameni predvideva Zakon o RTV Slovenija.
3. Pozitivnost predlaganih organizacijskih rešitev
V statutu predlagamo novo organiziranost Zavoda RTV Slovenija, ki temelji na tehle izhodiščih:
1. notranja organizacija zavoda je podrejena zahtevam
radijskih in TV programov:
2. nacionalni, regionalni in narodnostni programi (italijanski, madžarski) so s programskega vidika samostojni ter
so kot takšni neposredno udeleženi pri delitvi naročnine;
3. ostale dejavnosti, ki so v podporo radijskim in televizijskim programom, se financirajo posredno prek programov;
4. zavod je organizacijsko deljen na 3 temeljna področja:
radijski programi, televizijski programi in oddajniška tehnika;
5. nacionalne programe ustvarjata in pripravljata Programski enoti Televizija Slovenija in Radio Slovenija, regionalne in narodnostne programe pa Regionalna RTV centra
v Kopru in Mariboru (studia za madžarski radijski in TV
program sta v Lendavi kot dislocirana enota centra v Mariboru);
6. produkcije nacionalnih programov kot proizvodno-izved18

bene enote so organizacijsko ločene od programov te'
sodelujejo s programskimi enotami na podlagi dogovorjenih letnih produkcijskih načrtov, ovrednotenih po dogovorjenih produkcijskih cenah. Enako velja to za organi"
zacijsko enoto Glasbena produkcija, ki bo s svojimi orkestri producirala glasbo za potrebe radijskih in TV programov, deloma pa tudi na koncertih in drugih javnih prireditvah;
7. oddajniško in prenosno omrežje RTV Slovenija je organizacijsko v sestavi posebne organizacijske enote Oddajniki in zveze s funkcijo, da zagotavlja sodobne tehnične
pogoje za prenos radijskih in televizijskih programov n'*
Slovenija, hkrati pa te storitve enakopravno nudi tim1
drugim radijskim in televizijskim organizacijam v Repi '
bliki Sloveniji;
8. Založba kaset in plošč bo tudi poslej delovala v sestBvj
RTV Slovenija kot samostojna in finančno neodvisna organizacijska enota. Njena funkcija v tej povezavi je, n0
publicira radijske in TV programe, ki so tržno zanimivi,
nosilcih zvoka in slike, da skrbi za promocijo slovensK«
glasbene ustvarjalnosti in da širi programski izbor g>aS'
beno-razvedrilnih sestavin RTV programov;
9. storitvene dejavnosti se organizacijsko izločijo iz
Slovenija ter organizirani kot storitveni obrati pogodben
sodelujejo z RTV Slovenija;
10. finančno poslovanje zavoda je skupno in poteka Pre*\
enega žiro računa (ločen je le račun za servisne storit'
OE oddajnikov in zvez ter OE Založba kaset in plošč)S predlagano reorganizacijo RTV Slovenija želimo odpraw'
dosedanjo atomizacijo sistema RTV Slovenija ter vzpostavi
pregledno poslovanje v vseh dejavnostih, kar bo omogot"0
bolj učinkovito upravljanje, vodenje in nadzor zavoda tega n
tako nepomembnega področja javnih dejavnosti.

4. Statua regionalnih In narodnostnih programov
Regionalni radijski in televizijski programi ter programi
italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost, ki jih p"'
pravijajo in oddajajo studiji v Kopru in v Mariboru (Lendavi'
ohranjajo svojo regionalno oz. narodnostno identiteto in &
mostojnost.
To je zagotovljeno s tem, da ti programi v letnem prograi
skem načrtu RTV Slovenija predstavljajo samostojno celot
da so enakopravni pri dogovarjanju o skupnih prograrnsH.
oddajah in projektih ter da so uredniško samostojno voden
Odgovorni uredniki regionalnih programov so pri oblikovanj
in izvajanju programov vezani na usmeritve ter koordinacij
resorskih programskih direktorjev, odgovorni uredniki narod'
nostnih programov pa na direktorja narodnostnih prog ramo*
Kar zadeva zagotavljanje sredstev za financiranje regionalni^c
in narodnostnih programov, so ti programi pri delitvi naro '
nine enakopravni z nacionalnimi programi.
Regionalni in narodnostni programi v Kopru in Mariboru s°
organizacijsko povezani v regionalna RTV centra, ki ga orgf.1
nizacijsko in upravno vodi vodja centra. Vodja zagotav'1
obratovalne pogoje za izvajanje programskih dejavnosti, nir"'
pa nikakršnih programskih pooblastil in pristojnosti. Velja =*
omeniti, da sta studia za radijski in televizijski program
madžarsko narodno skupnost v Lendavi, da je tam tudi sede'
programskega direktorja in obeh odgovornih urednikov, tf
da so spričo tega organizacijske povezave z regionalni
centrom v Mariboru več ali manj produkcijske in tehničn"
narave.
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& Primerjalni prikaz s tujimi javnopravnimi RTV ustanovami
Pri snovanju predloga statutarnega besedila smo se opirali in
dedovali tudi po izkušnjah tujih, zlasti zahodnoevropskih ter
Po velikosti in zaledju primerljivih organizacijah javnega raditelevizijskega servisa.
Pri teh ustanovah je v zadnjih letih vidna vse večja usmerjeost k povezovanju radia in televizije.

n

Samo vzhodna Evropa je iz časov realnega socializma nasledila popolno ločenost javnega servisa radia in TV. Ločitve, ki
le nastala v docela drugačnih družbenih okoliščinah, iz
Povsem različnih vzgibov in namenov, ni mogla odpraviti niti
"ernokratična preobrazba in z njo povezana nuja po večji
Učinkovitosti in ekonomičnosti. Na Češkem, Slovaškem,
Madžarski, na Poljskem in v Bolgariji sta se radio in televizija
izvijala v tako nasprotne smeri, da bi imelo njuno povezovale predvsem boleče in vsaj srednjeročno nepremostljive
kadrovske posledice.
J zahodni Evropi pa obstaja ena sama, četudi nepopolna
*!.erna (Francija), kjer radijska in TV ponudba javnega servisa
"Ma integrirani. Nasprotno pa je vse očitnejši proces integrale in sinergetskih učinkov, ki jih potrjujejo tudi analogne
Povezave na področju komercialnih ponudnikov, ki so doslej
J™stopali ločeno in kjer prihaja do čedalje večje medijske in
Marketinške koncentracije (Nemčija, Skandinavija, Velika Bri'3nija, Beneluks itd.).
Značilnost javnih in integriranih radiotelevizijskih servisov
zahodni Evropi je predvsem racionalizacija, katere osnovna
*nečilnost je integracija sredstev in znanja za pospešeno
Rajanje novih tehnologij. Poudarek je na ohranitvi in poglabj*nju medijskih posebnosti ob hkratnem usposabljanju bimea
| 'alnih profilov. Metode vodenja se vse bolj naslanjajo na
Prednosti finančne in tehnične integracije, kar edino orno9°ca preživetje javnega sektorja in njegovo enakovredno
Merjenje z izzivi vse prodornejše ponudbe pretežno speciali'tenih komercialnih ponudnikov, ki uživajo prednosti zakonske deregulacije in tržnega populizma.
^eprečevanje
podvajanja funkcij in stroškov, razvijanje
n
°trie marketinške ponudbe (zvečine lastnih agencij), intencija
sredstev za hitrejše odzivanje na potrebe in zahteve
av
ditorija, tehnične inovacije (digitalizacija in interaktivnost

bodočih programskih ponudb) ter satelitsko komuniciranje
- so imperativi sodobnega javnega radiotelevizijskega servisa v Evropi (primeri Velike Britanije, Nemčije, Avstrije, Švice,
Finske, Danske, Irske).
Obenem pa ga obeležujejo tudi novi vodstveni prijemi - večja
in horizontalno možna razmahnjena avtonomija pri porabi
dogovorjenih finančnih iimitov - z naslonitvijo na vse razpoložljive nacionalne ustvarjalne potenciale (svobodni zunanji
sodelavci in produkcijske skupine) ter ločitev programskih in
izvedbenotehničnih funkcij - pri čemer se slednje organizirajo po izrazito podjetniškem načelu, ki omogoča tudi tržne
usluge drugim koristnikom, seveda v zameno za razvidnejše
stroškovne odnose (Velika Britanija, Nemčija, Nizozemska,
Avstrija, Švica, Ciper, Malta itd.).
V vseh primerljivih državah obstaja bistveno manjše število
upravljalskih sredin (odgovornih uredništev), ki so praviloma
uredniške celote primerljivih vsebin in programsko-izvedbenih (ter tako tudi finančnih) odločitev - kot v primeru dosedanje razpršene organizacije v RTV Slovenija. Organigrami primerljivih organizacij izkazujejo nedvomno združitev finančnih
virov v vodstvu sistema, kar pa ni v nasprotju z medijsko
specializacijo in decentralizacijo programskih odločitev.
V vseh primerljivih sistemih je sistem marketinga organiziran
strogo točeno od vodenja programskih vsebin (uredniki in
. odgovorni uredniki) in zasnovan na zunanji ponudbi. Njegova
funkcija je v večanju integralnega prihodka in bogatenju
celotne programske ponudbe, ne pa v okopavanju v profitne
centre (bivše TOZD), kakršen je dosedanji primer odnosov
v RTV Slovenija. Povsod tudi poudarjajo prednosti mednarodnega sodelovanja in zavezništva javnih RTV servisov, kar pa
pogojujejo podobne organizacijske rešitve.
Pomembna sestavina ponudbe javnega radiotelevizijskega
servisa je tudi struktura regionalnih RTV centrov, ki so
sestavni in nerazdružljivi del njegove funkcije (o tem pričajo
številne deklaracije Sveta Evrope, UNESCO, direktive EU,
statut EBU, deklaraciji iz Carigrada in lasija) ter zakoni in
statuti javnih servisov v Veliki Britaniji, Franciji, Italiji, Švedski,
Norveški, Finski, Avstriji, Nemčiji, Danski, Švici, Portugalski
itd.), kjer je trend bimedialnost, vendar tudi programska avtonomija, ki zadovoljuje potrebe regionalnih okolij in se hkrati
dogovorno vključuje v nacionalno ponudbo - pri čemer upoštevajo izhodišča javnega servisa in integriranost v celoto
(enotni standardi in finance).
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Predlog znanstvene in tehnološke politike za leto 1995 in Poročilo o izvajanju
programa v letu 1994 Ministrstva za znanost in tehnologijo
Vlada Republike Slovenije je na seji 9. marca 1995 na
podlagi Nacionalnega raziskovalnega programa sprejela
Predlog znanstvene in tehnološke politike Ministrstva za
znanost in tehnologijo za leto 1995 in Poročilo o izvajanju
programa Ministrstva za znanost in tehnologijo v letu
1994.

Ti, povprečno triletni, projekti so potekali na univerzah in na
(večjih) znanstvenih inštitutih. S tem raziskovalnim programom se zagotavlja znanstvena kakovost in aktualnost disciplin in ustvarja predpostavke za vzgojo kadra ter prenos
vrhunskega znanja iz sveta.
Uporabne raziskave

I. POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA V LETU 1994
Poročilo prikazuje dejavnosti, s katerimi je Ministrstvo za
znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MZT) v toku leta 1994
izvajalo raziskovalno politiko, sprejeto na Vladi 2. 12. 1993.
1. Cilji nacionalne raziskovalne politike
V letu 1994 je ministrstvo v okviru raziskovalne politike za leto
1994 izvajalo aktivnosti za doseganje sledečih ciljev:
- nadaljevanje doslednega upoštevanja kriterijev mednarodno primerljive znanstvene kakovosti raziskovalnih skupin
in začetek sistematične ocenitve njihovih zmogljivosti in strokovne vrednosti;

V letu 1994 je ministrstvo sofinanciralo okoli 75% stroškov
skupno 209 projektov uporabnih raziskav, od tega je bilo
novih 115 projektov, končalo se jih je 31. Ostali sofinancerji so
bila druga ministrstva in v manjšem številu primerov podjetja
Po raziskovalnih področjih so bili porazdeljeni takole:
sredstva
št. projektov
področje
48.6 mio Sij
11
naravoslovje
91
473.1 mio SH
tehnika
36
173.3 mio SH
biotehnika
121.2 mio SH
36
medicina
35
123.1 mio SH
družboslovje
humanistika
939.3 mio SIT
209

- povečanje obsega zaposlenosti raziskovalnih skupin
s ciljno usmerjenimi raziskavami in razvojnimi storitvami, ki
jih naročajo in financirajo podjetniški in drugi samostojni
osebki in jih država podpira zaradi razvoja tehnologij;

Večina teh, pretežno tri in dvoletnih, projektov je potekala na
inštitutih in na univerzah. Ti projekti so dragocena vez m®
temeljnimi raziskavami in usmerjenostjo raziskovalcev k is*3'
nju in dajanju ekonomsko in drugače uporabniško vredni
rešitev.

- povečanje dosežene ravni usposabljanja novih generacij
raziskovalcev z večjo podporo za njihovo prehajanje v gospodarske in druge uporabniške dejavnosti;

Razvojne raziskave

- priredba raziskovalne in informacijske infrastrukture
zmogljivostim in razvoju raziskovanja;
- povečanje obsega mednarodnega sodelovanja.
Aktivnosti za doseganje zgoraj navedenih ciljev so potekale
v naslednjih osnovnih programskih sklopih:
-

raziskovalna in razvojna dejavnost
usposabljanje znanstvenih in tehnoloških kadrov
raziskovalna in tehnološko razvojna infrastruktura
mednarodno znanstveno in tehnološko sodelovanje.

Sestavni del uresničevanja politike so bile tudi metodološke,
informacijske in sistemske aktivnosti za podpiranje in usmerjanje osnovnih programskih sklopov.
2. Predstavitev programskih aktivnosti
A)
V okviru programskega sklopa raziskovalne in razvojne dejavnosti so v letu 1994 potekale temeljne, uporabne in razvojne
raziskave.
Temeljne raziskave
Ministrstvo je financiralo skupno 623 projektov temeljnih raziskav, novo začetih je bilo 79 in končalo se jih je 170. Po
raziskovalnih področjih so bili porazdeljeni takole:
sredstva MZT
št. projektov
področje
962.8 mio SIT
143
naravoslovje
1.356.2 mio SIT
180
tehniške vede
47
243.5 mio SIT
biotehnika
407.0 mio SIT
103
medicina
302.0 mio SIT
72
družboslovje
451.0 mio SIT
78
hnmanistika
3.722.5 mio SIT
623
20

Ministrstvo je v letu 1994 sofinanciralo povprečno okoli 50#
stroškov skupno 398 raziskovalno-razvojnih projektov, ki s®
jih praviloma prijavili naročniki: podjetja in drugi uporabnic
ter financirali preostali del stroškov in stroške prenosa razvoj
nih rezultatov v uporabo. Novo začetih je bilo 246 projekto >
končalo se jih je 212.
sredstva
št. projektov
področja
31.8 mio SjJ
12
naravoslovje
896.3 mio S'
266
tehnika
147.9 mio S i
59
biotehnika
15.4 mio S i
5
medicina
41
106.0 mio S'
družboslovje
39.1 mio SI'
15
humanistika
1.236.5
mio SJl
398
Raziskovalno-razvojne projekte delimo na predkonkurenčn®j
kjer nastopa konzorcij naročnikov, in na razvojne,
nastopa posamičen naročnik.
Evalvacija kakovosti (deloma že tudi učinkov) razvojnih P'c
jektov je opravljena za leto 1993, za leto 1994 pa je še vrte*e '
Pri opravljeni evalvaciji se je izkazalo, da je okoli 15% P °i .
tov glede na rezultate zelo dobrih in večina sorazmern1
dobrih - to je popolnoma znotraj običajnih norm za razv '
evropske države.
Tehnološke spodbude
Ministrstvo je v letu 1994 izvedlo dodaten program tehno'^
ških spodbud. Deli se na dva dela: na projekte razvoja, kjer s«
subvencionira podjetja kot naročnike, in na projekte infra'
strukture za prenos znanja oz. prezaposlitev doktorjev znanoj
sti v uporabniške organizacije. Skupno je cel program porab'
742 mio SIT.
V prvi skupini je bilo sofinanciranih 86 projektov, namenjen^
razvoju izdelkov, storitev ali izboljševanju tehnologij, v skup''
vrednosti 614 mio SIT. Razpisi so bili odprti od marca
konca leta 1994. Vloge so se reševale sproti, v roku povprečn'r
do dveh mesecev. Zaradi pomanjkanja sredstev je del dob ®
ocenjenih predlogov prenešen v program leta 1995.
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Ministrstvo je podjetjem, ki so pri sebi na novo zaposlila
° doktorjev znanosti, subvencioniralo 50% njihove bruto
P'ače v skupni višini 4 mio SIT.
?,ru90 skupino projektov prikazujemo pod naslovom tehnologi centri in parki.
Postdoktorski projekti
^ letu 1994 je potekalo postdoktorsko usposabljanje v okviru
«5
v postdoktorskih projektov, ki morajo praviloma potekati
6cji del v tujini, v skupni vrednosti 61.7 mio SIT.
Od tega jjh je potekalo na področju naravoslovja 10, tehnike
■ biotehnike 5, medicine 1 in v družboslovju 2.
Ciljni raziskovalni programi
^ letu 1994 je ministrstvo vzpostavilo novo programsko
»nemo ciljnih raziskovalnih programov, potrjeno na Vladi RS
avgusta 1994. V sodelovanju z drugimi vladnimi resorji je bilo
Oblikovanih
14 programov, in sicer za področja: varstvo oko,a
. zdravje, varstvo pred nesrečami, urejanje prostora, stanove, zemlja, hrana, gozd, kulturni prostori, narodno vpraša"I®. naravni viri, strategija razvoja Slovenije, promet, kritične
'ennoiogije.
K 'e,u 1994 so bili objavljeni tematski razpisi za naslednje
CRp.-e: varstvo okolja, zemlja, gozd in kulturni prostori.
Skuipno je bilo odobrenih 27 projektov, ki so bili s strani MZT
financirani v višini 119 mio SIT.
?J^pna razpredelnica za raziskave
Vrs
ta raziskav
število
projektov
željne
623
"Porabne
209
V
»v °ine
398
c,
ljne
27
{^doktorske
25
ekološke spodbude
86
^Pno
1368

sredstva MZT
3.722.5
939.3
1.236.5
119.0
61.7
614.0
6.693.0

mio SIT
mio SIT
mio SIT
mio SIT
mio SIT
mio SIT
mio SIT

gornji razpredelnici pri postavki tehnološke spodbude niso
ukazana sredstva za tehnološke centre in subvencije plač
gorjem znanosti, ki so se zaposlili v uporabniških organiB)
fr°9ramski sklop usposabljanja znanstvenih in tehnoloških
^drov zajema program mladih raziskovalcev, štipendiranje
^viloma podiplomskega študija, sofinanciranje stroškov za
^narodna
izpopolnjevanja ter stroškov izvajalcev podip|
onriskih študijskih programov.

Podajamo kratek pregled mladih raziskovalcev na dan 31. 12.
1994, po organizacijah - prejemnikih sredstev od MZT
vsi od tega novo
organizacija
sredstva MZT
zajeti v 94
Univerza v
632
98
Ljubljani
1.198.0 mio SIT
Univerza v
29
129
217.9
Mariboru
472
84
928.7
Inštituti
Uporabniške
77
60
89.9
organizacije
271
1310
2.434.7 mio SIT
Število odobrenih projektov in število finančno podprtih
v istem fiskalnem letu se razlikuje zaradi različno dolgih rokov
od odobritve do začetka financiranja projekta. Ti izvirajo iz
zamud raziskovalnih skupin pri zagotavljanju pogojev za
dejansko sprožitev projektov in iz pomanjkanja sredstev ter
posledičnega prestavljanja začetka določenega števila odobrenih projektov v naslednje fiskalno leto. Zgoraj so prikazani
samo dejansko potekajoči projekti v letu 1994.
Druge oblike podpore za usposabljanje
Druge oblike podpore za usposabljanje raziskovalnih kadrov
oz. za usmerjanje usposabljanja v letu 1994 so bile naslednje:
- 28 štipendij za podiplomski študij
- 37 štipendij za krajše znanstveno izpopolnjevanje v tujini
- 24 kandidatom sofinanciranje šolnine
- 3 kandidatom pokritje stroškov za prijavo in zagovor magisterija
- 3 kandidatom s tujo štipendijo financiranje potnih stroškov
- 14 raziskovalcem sofinanciranje udeležbe na mednarodnih
znanstvenih sestankih
- 11 raziskovalnim organizacijam sofinanciranje vključevanja
tujih znanstvenikov v domače raziskovalne projekte,
vse na podlagi objavljenega odprtega razpisa do konca leta.
Ministrstvo je sofinanciralo tudi štipendijska sklada dr.
Franca Munde in dr. Antona Trstenjaka. Za vse zgoraj navedeno je bilo porabljenih 56.2 mio SIT.
Na podlagi razpisa je ministrstvo dodelilo visokim šolam
- izvajalkam praviloma interdisciplinarnih podiplomskih študijskih programov skupno 19.7 mio SIT za sofinanciranje
programov.
Za program gibanje znanost mladini je bilo porabljenih 29.3
mio SIT. Del teh sredstev se je skupaj s programom s koncesijsko pogodbo prenesel na Slovensko znanstveno fundacijo.
C)

Mladi raziskovalci
Mladi raziskovalci imajo status zaposlenih za določen čas,
Kl
iučeni so v raziskovalne projekte raziskovalnih skupin in
J?0r
ajo po odobrenih programih dosegati akademske stopnje
a
9istrov in predvsem doktorjev znanosti.
^'nistrstvo je v letu 1994 skupno financiralo raziskovalno
®lo in usposabljanje 1310 mladih raziskovalcev. Novo zajetih
I etu 1994 je bilo 271 mladih raziskovalcev, financiranje se je
'teklo za 124 mladih raziskovalcev, ki so se usposabljali do
gorata, in za 82 z usposabljanjem do magisterija. V letu
»94 je 117 mladih raziskovalcev pridobilo naziv doktorjev
"anosti in 104 naziv magistrov znanosti.
Mu
1993 je bila vpeljana novost - razpis za mlade raziskoc
e, ki so jih prijavila podjetja oz. drugi naročniki (ob običajlih prijavah s strani raziskovalnih organizacij). Na podlagi
|akega razpisa iz leta 1993 in razpisa v letu 1994 je bilo zajetih
Projekt usposabljanja, ki poteka na akademskih raziskovaln.'

nih institucijah, v letu 1994 skupno 60 kandidatov iz uporabniških organizacij.

Programski sklop raziskovalne in tehnološko razvojne infrastrukture obsega informacijsko infrastrukturo, infrastrukturo
za prenos znanja, raziskovalno opremo, investicije v stavbe in
nekaj drobnejših programov.
Tehnološki centri in parki
Ta program podpira vzpostavljanje in delovanje treh vrst
institucij, namenjenih prenosu znanja v proizvodnjo in trženje. Ministrstvo je v letu 1994 na podlagi razpisa subvencioniralo skupno 37 tehnoloških centrov, razvojnih jeder v gospodarskih organizacijah in tehnoloških parkov, v skupni vsoti
135 mio SIT. Novo oblikovanih tehnoloških centrov je bilo 15.
Uradno je bil odprt Štajerski tehnološki park.
Z vidika regionalne razporejenosti tovrstnih enot so se nadaljevali premiki v smeri k policentričnosti. Enote v ljubljanskem
bazenu so tako skupno prejele 48% vseh subvencij, enote
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v mariborskem bazenu 41% vseh, v Celju 5% in drugod še
vedno le 6% sredstev.
Raziskovalna oprema
Ministrstvo je v letu 1994 opravilo tretjino plačila (zadnji obrok
pa v januarju 1995) za nabavo treh že instaliranih in delujočih
računalnikov iz nacionalnega paketa Convex (vektorski na
Inštitutu Jožef Štefan, vektorski na Univerzi Maribor in paralelni na Inštitutu Jožef Štefan — vsi so odprti uporabnikom
z drugih institucij) ter sofinanciralo povprečno okoli 75%
cene druge raziskovalne opreme iz programiranega izbora na
podlagi razpisa iz leta 1992 in v manjšem delu iz leta 1994.
Sredstva za to raziskovalno opremo so prejele naslednje
raziskovalne organizacije:
organizacija
sredstva MZT
delež
Univerza v Ljubljani
83.8 mio SIT
27%
Univerza v Mariboru
71.2 mio SIT
23%
IJS
66.5 mio SIT
21%
KI
32.4 mio SIT
10%
IB
13.9 mio SIT
4%
ZRC SA2U
12.0 mio SIT
4%
KC
8.1 mio SIT
3%
Drugi
24.3 mio SIT
8%
312.2 mio SIT
100%
Navajamo posamične postavke opreme, sofinancirane v vrednosti nad 6 mio SIT:
oprema
sredstva MZT
NMR spektrometer
31.6 mio SIT
analizator plazme
10.4 mio SIT
sistem Elite III
9.5 mio SIT
laserski sistem Lambdaphysik
9.2 mio SIT
oprema za genetsko inženirstvo
8.1
računalniška oprema
8.1
aparat za evocirane signale in EMG
8.1
merilna laboratorijska oprema
6.8
laserski sistem
6.4
upgrade računalniška oprema
6.3
NMR Aspekt 3000 z opremo
6.1
Večina vlog za sofinanciranje nabave opreme iz razpisa v letu
1994 je bila ocenjenih. Odobrene bodo financirane v letu
1995.

Instrumentalni centri
Zaradi boljše izrabe in racionalne porabe sredstev pri nabavi
se zahtevna oprema organizira v instrumentalne centre, praviloma v javnih raziskovalnih zavodih in na univerzah. Instrumentalni centri so odprti za raziskovalne in razvojne skupine
vseh organizacij.
Ministrstvo je v letu 1994 sofinanciralo 5 instrumentalnih
centrov v višini skupaj 99.7 mio SIT in 9 enot tki. velike
opreme oz. zbirk v višini skupaj 64.7 mio SiT.
Razporeditev teh sredstev skupno med raziskovalne organizacije je v letu 1994 naslednja:
organizacija
sredstva
delež
Univerza v Ljubljani
28.8 mio SIT 18%
Univerza v Mariboru
19.3
12%
IJS
93.9
57%
KI
16.5
10
drugi inštituti
5.9
3
164.4 mio SIT
100%
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Informacijska infrastruktura
Informacijska infrastruktura je v letu 1994 zajemala nasledil«
postavke in sredstva:
sredstv®
postavke
ARNES (akademska komunikacijska mreža)
- dejavnost in PTT storitve
110
- investicije v širitev omrežja
IZUM/COBISS
13(
- dejavnost
22.S
- investicije za širitev mreže
361.'
nabava tuje literature
71-5
dejavnost knjižnic in informacijskih centrov
opremljanje knjižnic in centrov
posebni projekti
0.!
- koncept razvoja ARNES-a
1.1
- meta baza podatkov
1.«
- organiziranje mreže spec. centrov
0.«
- prestrukturiranje spec. knjižnic
\t
- obnova knjižnic BiH
781.2 rnio SI1
skupaj
Po sklepu Vlade RS iz oktobra leta 1993 je prišlo do dolofie"
prerazporeditve (so)financiranja knjižnic in njihove dejavno5
med ministrstvi. MZT je tako povečalo sredstva za nabavo tul
znanstvene in strokovne literature in prenehalo financlJJ1
dejavnost knjižnic, ki ne opravljajo funkcije specializiran '
informacijskih centrov znanstvenega informiranja.
V ta programski sklop spada tudi sofinanciranje izdaja1])'
domačih strokovnih periodičnih publikacij. V letu 1994 so n
na podlagi razpisa sofinancirane 103 publikacije v sKup
višini 129.3 mio SIT.
V program sodi tudi sofinanciranje domačih znanstve"'w
monografij. Na podlagi razpisa je bilo sofinanciranih
monografij v skupni višini 41.7. mio SIT.

Prav tako so bile sofinancirane 4 poljudno znanstvene r®vi|t Si.
v skupni višini 16.4 mio SIT.
M;
Gradbene Investicije
Ministrstvo je v letu 1994 financiralo:

va
V|
Pri

- priprave na gradnjo Univerzitetne knjižnice Ljublj^
v višini 98.6 mio SIT
j
- dokončanje izgradnje Doma podiplomcev in gostuj"''
profesorjev v Mariboru v višini 39.4 mio SIT - dom že p""* Mi,
obratuje
sle
*na
- skupaj z Ministrstvom za šolstvo del začetka izgradi
Fakultete za organizacijske vede v Kranju
iju v višini 30.0 mio S'
ven
D)
9rai

Programski sklop mednarodnega znanstvenega in tehn«1' E)
škega sodelovanja zajema sodelovanje v programih
ske unije, bilateralno sodelovanje in druge oblike sod«f P0|
vanja.
Miri
Programi Evropske unije
Po*
V letu 1994 je bila Slovenija udeležena v naslednjih razisko"* Ji ti
^kr;
nih in razvojnih programih Evropske unije:
•ti.
program
število projektov
9rar
St
ACE
9
^di
TEMPUS
44
«0d,
PECO
58
COPERNICUS
38
3. FRAMEVVORK P. 30
COST
64
EUREKA
10
PHARE
21 +10
(prekomejnega sodelovanja)
Ni
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Junija 94 je Slovenija postala polnopravna članica EUREKE,
konec leta pa se je vključila tudi v 4. Framevvork program EU.
Projekt Tempus je obsegal 75 individualnih štipendij, Ace pa
4
individualne štipendije, ki so jih prejeli iz tujih virov slovenski kandidati oz. udeleženci.
Program PHARE, ki v Sloveniji organizacijsko poteka prek
MZT, je v letu 1994 omogočil izvajanje 31 projektov tuje
tehnične pomoči, v skupni vrednosti okoli 35 mio ECU. Potekali so na področjih prestrukturiranja gospodarstva in bančništva, privatizacije, energetike, raziskovalne dejavnosti, izobraževanja in prekomejnega sodelovanja z Italijo. Praviloma se ta
,u
ia sredstva porabijo za plačilo tujih svetovalcev, v manjši
Heri pa tudi za izobraževanje in delo slovenskih sodelujočih
strokovnjakov in za nabavo opreme.

Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije, Inštitut Jožef Štefan,
Inštitut za biologijo, Veterinarska fakulteta in ZRC SAZU
(biološki inštitut).
3. Sistemske aktivnosti
V letu 1994 so bili na pobudo MZT in vladni predlog v Državnem zboru RS sprejeti naslednji zakoni:
- Zakon o Tehnološkem razvojnem skladu RS
- Zakon o SAZU
- Zakon o financiranju izgradnje Univerzitetne knjižnice
Ljubljana
- Zakon o standardizaciji
- Zakon o meroslovju.

Bilateralno sodelovanje

V raznih fazah vladne in parlamentarne procedure se je nahajalo še 6 predlogov zakonov.

V letu 1994 so bili sklenjeni meddržavni sporazumi o medsebojnem sodelovanju na področju znanosti in tehnologije
'naslednjimi državami (navedba po datumih sklenitve): MadKoreja, Rusija, Hrvaška, Indija. V pripravi ali sukceS|
H so sporazumi še s sedmimi državami. Sodelovanje pa
Poteka skupno s preko 50 državami.

Jeseni 1994 je Tehnološko razvojni sklad že začel delovati.
Z ustanoviteljsko pogodbo je skupina podjetij, bank, organizacij javnega obveščanja in država ustanovila Slovensko
znanstveno fundacijo, ki je prav tako začela s prvimi aktivnostmi že v lanskem letu. Obe instituciji bosta posebej podali
podrobnejše poročilo o svojem delovanju.

Navajamo pregled držav z največjim številom skupnih projekte)'v letu 1994
država
število projektov
42
francija
zrael
37
Nemčija
36
ZDa
28
24
y®'ika Britanija
barska
20
14
te!"
5
Rusija
5

Vlada RS je na pobudo MZT sprejela sklep o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega
raziskovalnega programa, sklep o pogojih dodeljevanja proračunskih sredstev za financiranje ustanoviteljskih obveznosti zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost, ter sklepe
o (pre)oblikovanju naslednjih javnih raziskovalnih zavodov:
Biološki inštitut Ljubljana, Zavod za gradbeništvo - ZRMK,
inštitut za hidrološke raziskave Ljubljana, Znanstveno raziskovalno središče Koper. Večja preostala dela javnih zavodov
ZRMK in Vodnogospodarskega inštituta sta tako pripravljena
na lastninjenje državnega premoženja po prihajajoči zakonodaji.

Ski
2SlP.no I0 v letu 1994 potekalo 211 projektov z 9 državami,
le sofini
sofinanciralo sodelovanje v multilateralnih in bilateralnih raziskovalnih in drugih projektih mednarodnega sodeloan
ia
s
skupno okoli 275 mio SIT. Korist od sodelovanja
v
skupnih
projektih, ki jih sofinancirajo tudi v tujini, je zaradi
bih a znanja in usposabljanja slovenskih raziskovalcev
'stveno večja od naših finančnih vložkov vanje.

Dopolnjena je bila tudi Kolektivna pogodba za raziskovalno
dejavnost.

^0"nanciranje sodelovanja znanstvenikov
^'listrstvo
je v letu 1994 sofinanciralo 870 delovnih obiskov
°venskih znanstvenikov v tujini in 570 delovnih obiskov tujih
"anstvenikov v Sloveniji.
'°kvir mednarodnega sodelovanja spada še delovanje slogr^ke komisije za UNESCO in nekaj drugih manjšiih pro-

V letu 1994 je ministrstvo sprejelo in objavilo v Uradnem listu
RS 19 pravilnikov in drugih izvršilnih predpisov, ki urejajo
proceduro, postopke in kriterije za večino programov MZT.

Izvedenih je bilo 7 poslovno-znanstvenih sestankov med predstavniki gospodarstva in akademskih raziskovalnih krogov ter
5 strateških razvojnih konferenc o stanju po vedah in za
programiranje njihovega razvoja v prihodnje. Pripravljeni so
bili osnutki razvojnih načrtov za naravoslovje, tehniko, biotehniko, medicino, družboslovje in humanistiko.
Raziskovalni sveti so dopolnili kriterije ocenjevanja temeljnih
in uporabnih raziskav ter določili kvantitativna merila, upoštevaje posebnosti posameznih ved.
Ministrstvo je izvajalo vrsto promocijskih aktivnosti doma in
po svetu: teden slovenske znanosti, udeležba na tujih (razvojno usmerjenih) sejmih, podelitve državnih nagrad za raziskovalne dosežke in priznanj »ambasador v znanosti« itd.

E)
P

°*eben program razvojnega oživljanja strok

^istrstvo je v letu 1994 prvič oblikovalo in začelo financirati
Poseben program tki. razvojnega oživljanja strok (vitalizacije),
J. relativno bolj zaostajajo za napredovanjem strok v svetu,
krati pa so velikega pomena za razvoj Slovenije v prihodno"arOb pomoči ekspertnega sistema je bil izoblikovan pro?f n za določen izbor ožjih področij in tematik v biologiji in
Jotehniških vedah. Program praviloma poteka prek projektov
"drovske krepitve, dodatnega opremljanja in mednarodnega
j, u -jovanja, z možnostjo vzpostavljanja novih raziskovalnih
Pin in primerne institucionalizacije.
začetek realizacije programa na področju biologije in
Jteekov biotehniških ved je ministrstvo v letu 1994 za raziskoV« 1° opremo namenilo 16 mio SIT, za kadrovsko izpopolnjeuwonje pa skupno 34 mio SIT. Prejemniki teh sredstev so na
dlagj razpisa bili različni oddelki Biotehnične fakultete

4. Ocena z vidika uresničevanja NRP
Čeprav je Državni zbor RS sprejel Nacionalni raziskovalni
program šele januarja 1995, je ministrstvo pri oblikovanju in
izvajanju raziskovalne politike v letu 1994 že upoštevalo določila NRP, ki se je nahajal v parlamentarni proceduri od poletja
1993.
Z vidika treh temeljnih dolgoročnih ciljev je možna sledeča
ocena gibanj v letu 1994:
- cilj: povečanje uporabe znanj za gospodarski, socialni,
kulturni in okoljevarstveni razvoj Slovenije;
- ocena gibanj: poudarek v politiki na prenosu znanja, pozitivni premiki pri izgradnji infrastrukture za prenos znanja,
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uvedba nove ciljne programske strukture, toda še premalo
sredstev za tovrstne programske namene;
- cilj: v 10 letih imeti mednarodno kakovostno jedro 5000
raziskovalcev, od tega dve tretjini doktorjev, in 10.000 razvojnikov pretežno v gospodarstvu, vključno z doktorji znanosti;
- ocena gibanj: program mladih raziskovalcev, ob siceršnjem
podiplomskem študiju, daje zadosti kadrov za realno uresničenje prvega dela dolgoročnega cilja. Glede drugega dela
cilja je za leto 1994 mogoče precej nezanesljivo oceniti, da
v gospodarstvu še ne obstaja zadostno povpraševanje po
razvojnih kadrih;
- cilj: dolgoročno zagotoviti kapacitete na vseh temeljnih
raziskovalnih področjih, z dodatnim poudarkom na humanistiki, družboslovju in znanjih za razvoj materialnih infrastruktur, varovanje okolja in urejanje prostora;
- ocena gibanj: v izdelavi so dolgoročni razvojni načrti za vse
vede, poteka program razvojnega oživljanja v biologiji in
biotehniki, pripravlja se program za družboslovje in humanistiko. Vzpostavljeni so ciljni raziskovalni programi za varstvo
okolja, urejanje prostora in promet. Ocenjujemo, da gibanja
v letu 1994 prispevajo k dolgoročnemu doseganju navedenega cilja.
Opomba!
Ta pregled ne vsebuje prikaza delovanja Urada za intelektualno lastnino in Urada za standardizacijo in meroslovje, ki
sodita v resor Ministrstva za znanost in tehnologijo. Poročili
o njunem delu bosta na razpolago javnosti marca letos.
II. CILJI ZNANSTVENE IN TEHNOLOŠKE POLITIKE ZA LETO
1995
Leto 1995 je prvo leto uradnega izvajanja Nacionalnega raziskovalnega programa (v nadaljevanju NRP), ki ga je Državni
zbor sprejel na svojem zasedanju januarja letos (UL RS, št. 8,
11.2. 95). Znanstvena in tehnološka politika, ki jo v letu 1995
izvaja Republika Slovenija predvsem preko proračunskih
sredstev in dejavnosti Ministrstva za znanost in tehnologijo,
se zato naslanja na NRP in opredeljuje dejavnosti za uresničevanje njegovih dolgoročnih in srednjeročnih ciljev v obdobju
leta 1995.
Osnovne usmeritve, ki v letu 1995 omogočata največji obseg
uresničevanja ciljev NRP, so naslednje:
1. vzdrževanje mednarodno primerljive kakovosti raziskav
in razvoja in izpopolnitev sistema pregleda nad raziskovalnimi zmogljivostmi in dosežki,
2. povečanje angažiranja raziskovalnih zmogljivosti za razvojne potrebe gospodarstva in družbenega razvoja,
3. spodbuditev povpraševanja po znanju za razvoj in spodbud za prenos znanja,
4. kakovostna in količinska okrepitev raziskovalnih in razvojnih zmogljivosti ter povezovanje gospodarskih in akademsko raziskovalnih institucij.
Za doseganja navedenih usmeritev politike se oblikuje vrsta
izvedbenih ciljev in instrumentov, in sicer v naslednjih programskih sklopih dejavnosti Ministrstva za znanost in tehnologijo:
-

raziskave
spodbujanje tehnološkega razvoja
podiplomsko raziskovalno usposabljanje
informacijska in raziskovalna infrastruktura
mednarodna dejavnost
investicije.

Leto 1995 je prvo leto uresničevanja Programa spodbujanja
tehnološkega razvoja Slovenije do leta 2000. Ta obsega
naslednje programe:
24

- program tehnoloških spodbud gospodarstvu
- nabave raziskovalne opreme za laboratorije in razvojn«
oddelke,
- delovanja infrastrukturnih centrov
- izgradnje raziskovalnega komunikacijskega in informacij*
skega omrežja za prenos znanja.
Del aktivnosti za uresničevanje NRP bo potekal v obliki pobud
ministrstva drugim pristojnim resorjem, zlasti na področj"
posrednih državnih spodbud gospodarskim in drugim osebkom za povečanje vlaganj v razvoj in inovacije.
1. Raziskave
Temeljne in uporabne raziskave bodo potekale v okviru šestij1
področij strok, in sicer v naravoslovju, tehniki, biotehniki.
medicini, družboslovju in humanistiki.

Raziskave bodo potekale v dveh režimih kandidiranja projek; S[
tov, njihove evalvacije, odločanja o financiranju s stran' L
države in spremljanja raziskovanja:
L

- režim odprtih pozivov za prijave projektov (iz leta 1994 za
vstop v realizacijo v letu 1995 ter v letu 1995 za vstop v realiz3v'
cijo v letu 1996). Vlagatelji predlogov raziskovalnih projekto01j^c
v okviru razpisnih pogojev in drugih določil sami določil
predmet oz. cilje raziskovanja, nosilca in skupino, trajanje i"
obseg dela ter višino sredstev. Pri ocenjevanju predlog1?' nji
strogo veljajo kriteriji mednarodne odmevnosti pri temelj^
raziskavah in kriteriji domače razvojne relevance pri uporab"
nih raziskavah. Projekti so od 2 do 5-letni. Temeljne raziskal
bodo polno financirane s strani MZT, uporabne pa pravilo'"8 !u|
do 75% potrebnih sredstev.
''a a
po«
V ta sklop spadajo aplikativne raziskave na področju narav"®'iu
in kulturne dediščine, katerih končni rezultat so temeljitoj)
slovarji, pisni viri, kartografije in podobni izdelki infrastruktur-^
nega pomena za različne dejavnosti v Sloveniji.
*ut
Razpisi za leto 1996 bodo objavljeni marca letos. Postopek21 1 b(
odobravanje temeljnih raziskav bo vpeljal dve proceduri eva '
vacije za odločitve o financiranju projektov:

• običajno proceduro popolne evalvacije za nove proje*' n*"
S
(ko gre za novo tematiko oz. predmet raziskave ali
>i'liš
raziskovalno skupino)
>3C
• olajšano proceduro za projekte, ki nadaljujejo obe 1
raziskovalne materije in kjer se lahko trajanje projektov ra* ' »lp,
skovalni skupini podaljša, če izkaže mednarodno tehtne re'' m
renče dosežkov iz potekajočih projektov na podlagi evalvadr anj6
poročila o potekajočem projektu;
1

— režim tematskih oz. ciljnih razpisov, kjer vlagatelji konku1*
rajo s ponudbo raziskovalnih projektov na razpisane teme"
predmete raziskovanja. To se nanaša zlasti na ciljne razisyr4
valne programe, kjer se po dogovoru z ustreznimi resornimi
ministrstvi objavljajo in razpisujejo programske dispozicije8 k|n(
posamični projektni sklopi iz njih.
>dje
Ciljni raziskovalni programi bodo zajemali večinoma up0,
rabne in razvojne raziskave, povečeval pa se bo tudi obs°- 1qv
temeljnih raziskav znotraj CRP-ov. Raziskovalno kakovost»iy,|J
preverja po enotnih merilih kakovosti, ciljno ustreznostmi^
aktualnost posamičnih raziskav pa določa programski sv®
skupaj z resornim ministrstvom, ki podpira konkreten C ,'Pen
V» toku
leta 1995
objavljeni razpisi
»wnu iviu
• w»v/c« bodo
uvuv prvič
»iv vujctvijciii
i a t- pioi za
t-c\ CRP-e
v/ni o HrsM
■ ■■ . 8 p
Zdravje, Prostor, Promet, Varstvo pred nesrečami, Stano^k
(jIruj
ru~
nje, Naravni viri, in po potrebi dodatni razpisi pri že potekal0 ivju,
Hce
čih CRP-ih. V* ,vlw
letu 1995
se pričakuje
oblikovanje
še —2 iUT'jdfr
**"•
i
i\sur\uj«? vtynr\v/vai
ijC7 oo
4 CRP-ov. Glede na dosedanje pobude verjetno za podroff.
nacionalne obrambe, države in politike, vodarstva itd.
ig0r
grami so do 7-letni, z možnostjo dopolnjevanja dispozic'l lij
Projekti so do 5-letni. Projekte so po presoji uspešnosti' ^ ^
programske primernosti lahko podaljša oz. razpiše nov«'^
okvira programske dispozicije. Programe MZT financira ^ 5jete
50%, zainteresirani drugi resorji pa drugo polovico, pri P°„9vi|n
mičnih projektih pa lahko nastopajo tudi drugačna finan^i^ .
razmerja.
virQ,
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'kvirno
odobritev
in lu
začetek
q j p. se ^načrtuje
*« i Uj v vvi
v w i ■ Iv * iii
vv Iv '* financiranja
111 i u i i v ■ ' vil i J W »jskupno
■* u I I v/
nov h
5sm
' raziskovalnih projektov in prenehanje okoli 500
slo
S tem
se želi
vplivati tudiprojekta
na povečanje
J vne9a inprojektov.
finančnega
obsega
posamičnega
oz. na
j j ?Vanie projektov in tako zmanjšati njihovo razdrobljeSistematično se bo izvajala evalvacija njihovih dognanj
osežkov, ki se jih bo upoštevalo pri odobravanju nadaljn
Projektov. *
rams
ki sklop raziskav sodi tudi državno dotiranje Slo»ke znanstvene
fundacije za programe interdisciplinartemeljnih
raziskav, vzgoje vrhunskih raziskovalcev, podiJ
°mske.
li 9a in postdoktorskega študija ter promocije znanosti.
6
'torti'
Potekalo
preko Računa
koncesijske
sklenjene
™5'a9ik°javnega
razpisa.
se, dapogodbe,
bo na enak
način
»vzela 'zvajanje programa znanost mladini Zveza organiza2a
tehniško kulturo.
,n
!n.°i?

Spodbujanje tehnološkega razvoja
jamski sklop spodbujanja tehnološkega razvoja
I0q avni del Programa spodbud za tehnološki razvoj do leta
' ~ obsega predvsem tehnološke razvojne raziskave, ob
Pa tudi raziskave za netehnična področja družbenih sistePodsistemov ter druge ukrepe, ki skupno vodijo
isti 'etnološkega napredka k prestrukturiranju in k uspešm; 9°spodarskih in drugih dejavnosti.
3* j .
LJj9®0^0 uresničevanje bodo uporabljeni že razviti predli*e LJr^ovencijski
instrumenti sofinanciranja za podpiranje
' lfl Posamičnih programov:

Praviloma se preko tega programskega sklopa iz državnega
proračuna subvencionira kratkoročneje naravnane raziskovalne in razvojne projekte, katerih naročniki so gospodarske
družbe in drugi tki. uporabniki. Izjema so predkonkurenčni
projekti, ki lahko trajajo izjemoma tudi do 5 let.
V podporo programu bodo organizirane poslovno-raziskovalne konference. Sprožane bodo spodbude za tvorjenje
predkonkurenčnih projektov. CRP Kritične tehnologije bo
razvil analitiko za ugotavljanje prednostnih tehnologij glede
na aktualne in predvidljive tehnološko razvojne potrebe slovenskega gospodarstva in negospodarstva.
V ta programski sklop spada tudi nadaljevanje državnega
dotiranja Tehnološkega razvojnega sklada Slovenije, ki
sredstva v obliki vložkov, posojil, garancij in subvencij namenja predvsem za projekte prenosa razvojnih dosežkov v proizvodnjo in trženje.
3. Podiplomsko usposabljanje raziskovalnih kadrov
Programski sklop podiplomskega izobraževanja in usposabljanja raziskovalcev je nadaljevanje sedanjega projekta 2000
mladih raziskovalcev. V letu 1995 bo potekal v okviru sledečih
izvedbenih programov:
- program mladih raziskovalcev, kjer se pod dosedanjim
režimom izvede usposabljanje mladih raziskovalcev do konca
njihovih pogodbenih obveznosti in razpiše zajem novih kandidatov za prijavitelje iz uporabniških organizacij

lCjiVenckov
''0 uporabniškim organizacijam za pokrivanje
iO
raziskovalno razvojne faze projektov, in sicer
t0>enciie uporabniškim organizacijam za kritje dela
cene na
tiskov"yalne
^eneurena'ete raziskovalne ure, in sicer do 50% cene

- program štipendiranja na podiplomski stopnji doma in
v tujini ter pokrivanja posamičnih večjih stroškov podiplomskega usposabljanja, pri čemer bodo štipendije dosegale
višino sedanjih neto prejemkov mladih raziskovalcev in bodo
pokrivale tudi stroške za pokojninsko in zdravstveno varstvo

•ubviencije obrestne mere za posojila, najeta pri poslov•»ank^ah za potrebe tehnološkega razvoja, in sicer 50%
ati

- subvencioniranje izvajalcev podiplomskih izobraževalnih
programov, ki so javno verificirani in jih Svet za znanost in
tehnologijo RS preveri kot zadosti kakovostne za raziskovalni
študij in usposabljanje mladih raziskovalcev na področjih,
kjer Svet za znanost in tehnologijo RS načrtuje potrebo po
kadrovski krepitvi;

i|a ,v*ncije uporabniškim organizacijam za pokrivanje
doktorjev znanosti, ki se na novo zaposlijo v upoIq 3f5,'" organizacijah, in sicer za prvo leto 50% in za drugo
bruto plače
I« j^'avljanje
in delovanje tehnoloških centrov za preirij #nia v uporabniške organizacije, z državnim sofinan' "J dela zagonskih in dela obratovalnih stroškov cenl66?^ol°čen čas, da se tržno osamosvojijo in da lahko
'nikiom ponujajo sprejemljive cene storitev,
l«rln°v

ln
časovno omejeno subvencioniranje »razvojnih
9ospodarskih organizacijah,

ali
'njih 0v
Polno financiranje projektov inovatorjev za preiz' l6,
io. ''1 dognanj in razvoj dosežkov do zrelosti za prenos
niško fazo,
r

»8u °9'am
subvencijskega In rizičnega podpiranja razij s v> ki se odločijo s svojimi raziskovalnimi in razvoj° ežki preizkusiti podjetniško.
" rtamen navedene vrste programov je državna poda en°Su znanja iz akademskih ustanov v gospodarstvo
'aic
uporabnikom,
s prezaposlovanjem
,jev'mv te
organizacijevključno
in s podporo
(individualnim) raziinortl
za podjetniško uresničevanje njihovih invenclj.
mig0ra
l navedeni programi so sestavni del širšega proin ,sPodbujanja tehnološkega razvoja in prestrukturirali a0onca
sproženi
konec februarja tega leta. Razpisi bodo
le,a
- Vloge morajo biti obdelane in odločitve
v^
tjyjl , roku meseca in pol od prejema vloge (skladno
' 'J'ki
za posamične programe oz. instrumente). Sredb
V|r °do odobravala do izčrpanja namenskih proračun-

- programirano financiranje delovnih mest v inštitutih ali na
fakultetah oz. na raziskovalnih projektih za mlade raziskovalce, ki se hkrati podiplomsko izobražujejo in dosegajo akademske stopnje, v polnem obsegu za bruto plačo in za del
materialnih stroškov;
- program sofinanciranja stroškov tujih raziskovalcev za
delo v slovenskih raziskovalnih skupinah za omejen čas.
Razpisi bodo objavljeni marca 1995, odprti do konca leta,
razen za nove kandidate iz uporabniških organizacij in za
subvencioniranje izvajalcev, kjer bodo trajali do poletja zaradi
odločitev pred začetkom akademskega leta 1995/96.
Program štipendiranja na podiplomski stopnji se bo na podlagi razpisa s koncesijsko pogodbo vsaj delno prenesel na
druge organizacije, zlasti Slovensko znanstveno fundacijo.
Novi program financiranja delovnih mest za mlade raziskovalce bo sprožen z javnim pozivom javnim raziskovalnim
zavodom in visokošolskim zavodom, naj v okviru programov
svojih ustanov za leto 1995 konkurirajo s predlogi za taka
delovna mesta. Pri tem bodo morali navesti število mest,
strokovna področja, na katerih jih predvidevajo in podati
utemeljitve z vidika zagotavljanja kakovostne rasti oz. vznikanja raziskovalnih skupin in pretoka vrhunskih kadrov v druge
vrste organizacij. V letu 1995 bo država zagotovila financiranje takih delovnih mest v okviru financiranja tki. ustanoviteljskih obveznosti oz. po posebnih pogodbah.
Kandidate bodo izbirale na podlagi javnih razpisov raziskovalne in visokošolske organizacije same. Pri tem bodo morale
upoštevati dosedanje pogoje oz. kriterije za izbor.
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Skupno se predvideva, da bo v letu 1995 svoje obveznosti na
ravni doktorata znanosti končalo okoli 150 mladih raziskovalcev in da jih bo prav toliko na novo vključenih v sistem
polnega pokrivanja stroškov, in sicer z vključevanjem novih
na izpraznjena mesta tistih, ki jim bodo potekle pogodbe.
Število štipendistov se bo povečalo nad dosedanjo raven na
okoli 100 oseb. Sofinanciranje izvajalcev podiplomskih študijskih programov bo na izbranih področjih omogočilo znižati
šolnine in s tem povečati dostop do uspešnega študija večji
populaciji kandidatov kot doslej.
V letu 1995 se začne izvajati program trajnega usposabljanja
iz raziskovalnega managementa za raziskovalce - vodje projektov in raziskovalnih skupin. Namen je prispevati k povečanju racionalnosti, storilnosti in predvsem razvojne učinkovitosti raziskovalnih zmogljivosti. Ustanovljen bo Center za raziskovalni management kot trajna skupnost fakultet in inštitutov, izvajalcev tega programa.

Ob dosedanjih 14 instrumentalnih centrih in zbirkah se^
oblikovali novi na iniciativo javnih raziskovalnih zavodom
razpisanimi pogoji in po opravljeni verifikaciji ustrezno*
potrebnosti. Novim in obstoječim centrom bo MZT po*'
del obratovalnih stroškov.
Katalog raziskovalne opreme bo ažuriran in prvič _sislj
tično dopolnjen s pregledom nad lastništvom razisk"
opreme.
6. Mednarodna dejavnost
Pri programih bilateralnega in multilateralnega sodel^
bodo prednostne usmeritve izhajale iz naslednjih izhoo

4. Informacijska infrastruktura
Politika na področju znanstvenega informiranja in komuniciranja v letu 1995 sledi dvema ciljema:
- krepiti informacijsko omrežje za potrebe pridobivanja znanja in njegovega prenosa v uporabo ter
- pospešeno izgrajevati infrastrukturo Slovenije za prehod
v informacijsko družbo.
V tem okviru bo dana prednost nadaljnjemu razvoju komunikacijskega omrežja ARNES, in sicer krepitvi zmogljivosti
mednarodnih povezav in regionalnih vozlišč, ki bodo omogočala priključevanje raziskovalnim organizacijam in razvojnim
oddelkom v industriji, skladno z dvoletnim programom na
podlagi vladnega sklepa iz oktobra 1993.
Program predvideva povečanje hitrosti in zmogljivosti najetih
vodov, izgradnjo novih vozlišč v Postojni, Trbovljah, Ptuju,
Krškem, Ravnah itd., zagotovitev priključka vsem raziskovalnim zavodom (tako da bo priključenih skupno okoli 40,
vključno z nekaterimi razvojnimi oddelki iz gospodarstva)
dvig kakovosti storitev mreže ipd.
V okviru knjižničnega informacijskega sistema in sistema
znanstvenega informiranja je predvideno:
- konstituiranje področnih koordinatorjev specializiranih
centrov po znanstvenih področjih,
- oblikovanje metabaze podatkov o domačih in tujih podatkovnih zbirkah, pomembnih za raziskave in za prenos znanja
- nadgradnja kooperativnega on-line bibliografskega
sistema in servisov COBISS
- ohranitev visoke ravni zagotavljanja tuje znanstvene in
strokovne periodike ter podatkovnih zbirk
- povečanje sofinanciranja domačega strokovnega in znanstvenega tiska ter periodike (skupno bo Slovenija nabavila
preko 12.000 naslovov oz. enot).
Ministrstvo bo pripravilo, medresorsko uskladilo in predlagalo Vladi RS strategijo razvoja nacionalne informacijske
infrastrukture, v luči tovrstnega razvoja v Evropski uniji in
nujnosti priključka nanjo. Ta strategija in aktivnosti pri izgradnji komunikacijskega omrežja ter razvoju njegovih storitev so
del programa spodbujanja tehnološkega razvoja Slovenije.
5. Raziskovalna oprema
V začetku leta 1995 se izplača zadnji obrok za oba vektorska
»superračunalnika« in paralelni računalnik iz paketa Convex.
S tem se po nekaj letih ponovno povečajo razpoložljiva sredstva za nabavo druge nujne raziskovalne opreme (jedrska
magnetna resonanca, žarkovna linija v Trstu, računalniška
infrastruktura ipd.). V prvem trimesečju letos bo na podlagi
razpisa za financiranje nabave raziskovalne opreme v letu
1994 za leto 1995, upoštevaje spoznanja iz posebnega anketiranja, ki je potekalo v letu 1994, sprejet program nabave in
lociranja opreme za leto 1995.
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V odvisnosti od razpoložljivih sredstev se načrtuje <W
dodatnega razpisa za subvencioniranje nabave raziskov«
opreme za leto 1995 ter razpis za leto 1996. Ti razpisi0
potekali v okviru širšega programa spodbujanja tehnolo«"
razvoja Slovenije.

- upoštevanje znanstveno tehnološkega sodelovanj <,
temelja kakovostne širitve gospodarskega in trgovin™
sodelovanja
- stopnja razvitosti dosedanjega sodelovanja
.**
- skupni interesi po razvijanju znanja in po njegovi aP"1'
pri skupnih ciljih.
Po teh kriterijih bo prednostno obravnavano sou- V
z razvitimi članicami Evropske unije in EFTA-e, s sose"m m
državami in z ZDA, Kanado, Kitajsko, Korejo, Japonsko,
Krepila se bo prisotnost Slovenije v raziskovalnih r
Evropske unije, zlasti tistih, ki dajejo poudarek up°,e '
raziskavam in tehnološkemu razvoju, kot sta P \.
EUREK-a in 4. Okvirni program EU, zlasti na sektorji''
macijskih tehnologij, novih materialov, laserske " I
medicine, prometa in avtomatike z robotiko.

Spodbujali bomo organizirano uporabo velikih instrunj®
nih raziskovalnih centrov v sosedstvu (Trst, Dunaj, Bu° ^
šta, Ženeva).
obi

Sredstva tuje tehnične pomoči, zlasti v okviru PHAfJ!
bodo kot doslej usmerjala v projekte, ki naj Sloveniji 11
čajo tujo ekspertizo in dobavo opreme za mode"
'92
raznih družbenih podsistemov. Razširil se bo Pr0?'j 5f
intenziviranje prekomejnega sodelovanja z Italijo in ^ e

Ministrstvo za znanost in tehnologijo načrtuje v le'", Gle
skladno z načrtovanim razvojem diplomatske in gosp0' 'an
predstavniške mreže Slovenije v tujini, z ustreznim s>v ?»(
Osti
nim kadrom dopolnjevati obstoječe misije v drž# , pi,
centrih, kjer potekajo glavne raziskovalne in tehn®J(tyl
struje sveta. S tem se želi pospešiti za domače potreb* j 'ing
transfer znanja in tehnologij ter okrepiti zahtevne zK", stve
"'Uj
cije, v katere vstopa domače gospodarstvo, in si
krepi konkurenčno sposobnost.

S?!
7. Razvojno oživljanje strok
iarn
Programi razvojnega oživljanja strok se nanašajo 1 "J, Mo
ii
mična ozko opredeljena (sub)disciplinarna ali temaitsM
kovna področja, ki zaostajajo za razvojem znanosti Pjj
in relativno tudi v Sloveniji, a so dolgoročno velikega r. v'in<
za razvoj v Sloveniji. Programi zajemajo predvsem inP
kadrovske krepitve, nabave raziskovalne opreme ( »tr
infrastrukture ter mednarodnega sodelovanja. P'jhZt
bodo programi in izvedbeni projekti v njih 3- do
Programe praviloma polno financira MZT.
[^(j,
Jođk
V letu 1994 sprožen program na področjih biotc^Ofl^
biologije poteka, dodatno se bo v letu 1995 o^li^.
program tudi za izbrana področja družboslovja in " ^
stike. Oblikoval se bo spomladi letos na podlagi vteK« >tev.
se sistema rednih evalvacij kakovosti raziskovalnih
sti ter na podlagi pobud strokovnih teles. Razpis za 'J >ky|r|
programa je predviden sredi ali konec drugega tron^^j^
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'e3a leta, začetek financiranja izbranih projektov kadrovala
usposabljanja, nabave opreme, mednarodnega sodeloan
ia in institucionalnih dopolnitev pa jeseni letos.
'• 'nve«ticl|e v zgradbe
Za leto 1995 se načrtujejo naslednje investicije:
j" začetek 5-letne dejanske izgradnje Univerzitetne knjižnice
tuljana, na podlagi novosprejetega Zakona o financiranju
badnje UK U
konćan e
kj<sj
i Biološkega središča Ljubljana, potem ko sta
ss
in MKG v preteklih 5 letih financirali največji del gradnje
z

ačetek 2-letne izgradnje doma za podiplomce in gostu^eprofesorje v Ljubljani, potem ko je podoben bil leta 1994
°nčan v Mariboru
~ Vpeljava manjše sanacije stavbe ZRC SAZU
r

najem a oc
d SlnV6ni
" "<up
novih prostorov za Urbanistični inštitut
nikK> skladno
'e' ka,ere
9a izselitev
iz dosedanje
stavbe zahteva lasts presojo
finančne
racionalnosti.

0 H,.
nv,niA RAZMERJA V PRORAČUNU ZA ZNANOST IN
FINANČNA
TPui
KA^McnjA v ri
ENOLOGI JO ZA LET01995
io«i
jdd P^ačunu se načrtuje naslednja okvirna razdelitev sredstev
m ^£P^ogramske sklope iz poglavja II tega dokumenta:
r
aziskave in razvoj
60% vseh sredstev
■tU
za dejavnost
fjl
^ tega zah.l „
le* CRp.e
do 10%
[®zvojno oživljanje strok
do 5%
Pfedkonkurenčne projekte
do 10%
emeljne, aplikativne in
čez 50%
7°ine projekte
anciran e
do 25%
ohuve
i ustanoviteljskih
v Usznosti
Posabljanje kadrov
do 25% vseh
sredstev
r
15% vseh sredstev
rJ["° macijsko infrastrukturo in
^-^gvalno opremo
r
®dstva za investicije v zgradbe tu niso prikazana.
[U 08
na sedanja razmerja po vedah se načrtuje večje poveo0 (a
pr ras,a realn h
Tm?
' humanistlka
(
' )tersredstev
na naslednjih
področjih:
" dna,
del družboslovja
in naravoslovja.
a
T
T'
Področja
bodo
ostala
vsaj
na
realno
enakih
sredstvih,
f0
38' 'itii
'itia®nciranju
*Uc" vnavezano
Prei i30naodločanje
o
sredstvih
pri
projektnem
strogo upoštevanje kriterijev znantffl 0 JJ® oz. strokovne kakovosti
ter gospodarske ali druge
r (t r b
®ne razvojne relevance.
h
tll^nciranje stroškov ustanoviteljskih obveznosti je izraz za
institucijsko
financiranje, ki naj raziskovalnim organizaciOrr
n,:.
na ,"lo.
. |'»°goča večjo razvojno stabilnost in strokovno avtono:sKM<i0v Ustanoviteljske obveznosti bodo zajemale del tki. obras,roškov
po.
rjJVe|V ene
raziskovalnih organizacij, del stroškov za
Pyainn ''
raziskovalce in del sredstev za interne raziskopf ® sklade organizacij.
in
Načrt. •
,r
v letu 1
- ^IŽT
o* c'a do
ko 30
995 tovrstno
financiranje
t, ' Prejemalo
inštitutov,
ki se bodo
kvalificiralis strani
glede
Onimalne
standarde
evalvacije
znanstvene
oz. strokovne
n
h0d, °sti. Merjeno z vidika deleža teh sredstev v letnih pri»^hoHLkov inštitutov naj bi znašala med 20 in 30% vseh priKon
i
s
)Wev a tvo bo skladno z vladnim sklepom o določanju sred> ire(j* raziskovalne projekte (UL RS št. 16/94) določilo novo
i i? <n°st točke in povečalo ceno raziskovalne ure, znotraj
o"^asua Proračunskih možnosti. Prejemnikom sredstev iz
ustanoviteljskih obveznosti se cena raziskovalne ure

zniža (to velja za programe raziskav in programe mladih
raziskovalcev), tako da ne pride do dvojnega pokrivanja istih
stroškovnih elementov iz državnega proračuna. Isto načelo se
uveljavi tudi na univerzi v odnosu do sredstev, ki jih prejema
od države za izobraževalne programe. Vladi se bo predlagal
sprejem sklepa o določitvi višje cene za mlade raziskovalce.
Del v stroškovniku projektov priznane amortizacije se bo
združil v dodatna sredstva za investicije v raziskovalno
opremo na ravni proračuna ministrstva. S tem se bo dosegla
večja racionalnost in skladnost potrošnje z nacionalno politiko na področju raziskovalne infrastrukture. Del amortizacije
se bo izplačeval preko ustanoviteljskih obveznosti, del pa kot
doslej prek projektov. Vladi se bo predlagal sprejem sklepa,
s katerim se uredi združevanje amortizacije za raziskovalno
opremo.
Ministrstvo zaradi načina državnega financiranja raziskovalne
dejavnosti ni dolžno skrbeti za finančne vire za celotno pokrivanje stroškov niti v javnih raziskovalnih zavodih. Zavode se
bo spodbujalo k pridobivanju nedržavnih naročil in k povečevanju deleža nedržavnih virov pri naravoslovnih in tehniških inštitutih do 40% prihodka. Ministrstvo bo motiviralo
javne raziskovalne zavode k temu z dajanjem soglasij za
maksimalno možno povečevanje sredstev za nagrajevanje
zaposlenih.
V primeru izkazanih izgub bo ministrstvo preko upravnih
odborov javnih raziskovalnih zavodov zavezalo njihove direktorje k izdelavi sanacijskega načrta. Po presoji bodo predlagani morebitni ukrepi ustanovitelja:
- redukcija dejavnosti in pokritje izgube z likvidacijo dela
premoženja zavoda
- pokritje dela izgube preko ustanoviteljskega financiranja
- vključitev v program razvojnega oživljanja stroke
- pospešena privatizacija dela ali celote zavoda.
IV. NADZOR
MZT bo opravljalo nadzor nad porabo sredstev iz proračuna
na podlagi potekajoče kakovostne evalvacije in razvrščanja
raziskovalcev, raziskovalnih skupin in organizacij ter s pregledom:
- uresničevanja programov javnih raziskovalnih zavodov,
- izvajanja pogodb o projektih,
- spoštovanja finančnih predpisov.
Javni raziskovalni zavodi in drugi prejemniki sredstev za ustanoviteljske obveznosti države bodo zato na zahtevo MZT
obvezno predložili:
- letne programe dela in razvoja
- letne finančne načrte in
- letne bilance uspeha in stanja.
V. SISTEMSKE IN ORGANIZACIJSKE PREUREDITVE
1. V letu 1995 bodo začeli z normalnim delovanjem novo
ustanovljeni javni raziskovalni zavodi:
- Znanstveno raziskovalno središče Koper
- Zavod za gradbeništvo ZRMK
- Hidroinštitut Ljubljana.
Načrtuje se preobrazba še 2 ali 3 sedanjih inštitutov v status
javnega raziskovalnega zavoda, zlasti iz vrst zavodov s pravico javnosti in po dogovorih z univerzama kot (pretežnima)
ustanoviteljicama.
Ministrstvo bo podprlo uvedbo izpostave ZRC SAZU na Ptuju
(za arheološke raziskave) in izpostave Inštituta za narodnostna vprašanja v Prekmurju.
2. Ministrstvo bo prav tako podpiralo vzpostavljanje mreže
izpostav Inštituta Jožef Štefan ter drugih javnih raziskovalnih
zavodov po Sloveniji ter oblikovanje novih tehnoloških cen-
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trov na podlagi pobude gospodarstva v povezavi s kakovostnimi raziskovalnimi skupinami v raziskovalnih organizacijah
ali podjetjih.

voslovje, tehniko, biotehniko, medicino, družboslovje
v humanistiki bodo temelji za uresničevanje NRP na navedb
nih znanstvenih področjih.

Uradno bo odprt tehnološki park Ljubljana.

9. Ministrstvo bo izvedlo nov sistem evalvacije raziskovale«v1 n(
raziskovalnih skupin in inštitutov ter na novo postavilo e '"
dence raziskovalnih zmogljivosti in dosežkov skladne ^
z OECD-jevimi napotki po priročniku Frascati in Oslo.
L

3. Po sprejemu zakona, ki bo odprl možnosti privatizacije
javnih zavodov, bodo sproženi potrebni postopki za privatizacijo Vodno gospodarskega inštituta, Zavoda za raziskavo
materiala in konstrukcij in Inštituta za turbinske stroje, na
iniciativo drugih kandidatov in po presoji ministrstva morda
še kakšnega.
Ministrstvo bo v okviru ustanoviteljskih obveznosti takim
inštitutom sofinanciralo del stroškov za izvedbo lastninjenja
oz. privatizacije.
4. Po sprejemu zakona o financiranju in organiziranju znanosti in tehnologije se z izvršilnimi akti organizacijsko izpelje
avtonomija nacionalnih raziskovalnih svetov pri odločanju
o razporeditvi sredstev za temeljne in uporabne raziskave
v okviru ene ali več agencij po vladni odločitvi.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo skladno z zakonom
spremljalo skladnost samostojnega odločanja svetov z nacionalnim raziskovalnim programom ter nadziralo namensko
porabo sredstev.
5. Izvaja se sistem spremljanja in ocenjevanja razvoja strok za
uporabo znanja v podporo razvoja oz. strokovne obravnave
razvojnih problemov ter projektov (»foresight«) za potrebe
določanja raziskovalne in tehnološke politike ter strokovno
pomoč pri presojanju razvojnih strategij (zgodnje opozarjanje, križni učinki politik, sistemske pobude ipd).
V ta namen bo ministrstvo predlagalo Vladi RS soustanoviteljstvo namenskega inštituta.
6. Postopoma se izoblikuje nacionalna agencija za inovacije,
v sodelovanju med programi za spodbujanje tehnološkega
razvoja in Tehnološkim razvojnim skladom Slovenije ter
ustrezne enote za prenos znanja na univerzah in v večjih
inštitutih.
7. Ministrstvo bo Vladi in Državnemu zboru s pomočjo ekspertov predložilo nacionalni program tehnološkega razvoja
države ter predložilo strategijo razvoja komunikacij in informatike za razvojne potrebe Slovenije.
8. Razvojni dokumenti znanstvenih področij, posebej za nara-

10. Medresorska komisija za raziskovalno dejavnost si vZP?l|
stavi stalen pregled nad celoto proračunskih sredstev z_!k
raziskovalno dejavnost in trdneje izpeljuje koordinacijo
vojnih politik vladnih resorjev.
VI. ZAKONODAJNA INICIATIVA
V letu 1995 bodo v Državnem zboru obravnavani oz. s[naslednji zakoni, relevantni za raziskovalno dejavnost o*
znanstveno in tehnološko politiko v Sloveniji:
- zakon o organizaciji in javnem financiranju znanosti
tehnologije
- nacionalni raziskovalni program (že sprejet januarja 19®*
- zakon o pravicah industrijske lastnine iz delovnega f*
merja
- zakon o ustanovah
- zakon o knjižnični in informacijski dejavnosti

L^J

- zakon o topografiji polprevodniških vezij
- zakon o zagotavljanju dodatnih sredstev za spodbuja"11 L
tehnološkega razvoja.
L

Ministrstvo bo v vladno in zakonodajno proceduro Prec"?f'5jL
zakon, ki bo reguliral varnost na področjih mikrobiološk1'1 .j;
genetskih raziskav oz. razvoja.
Ministrstvo bo v sodelovanju z drugimi resorji sprožilo zaK®J
ske pobude za javno financiranje velikih tehnoloških in eW.
ških projektov, kjer je treba zagotoviti maksimalno upray
Ijivo udeležbo domačih razvojnih zmogljivosti.
Zakonodajno iniciativo na zgoraj omenjenih področjih %
Ministrstvo za znanost in tehnologijo. Ministrstvo bo
potrebne prilagoditve izvršilnih predpisov oz. izdelalo in o"l
vilo potrebne nove.

V
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jn fedlog za sprejem obvezne razlage drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja
le- Vne funkcije s pridobitno dejavnostjo - EPA 1044
■>' Dimitrij Rupel, I. r.
plače za delovno uspešnost In dodatkov.
!< ij^imithj Rupel, poslanec LDS, je predsedniku Držav* .J® zbora Republike Slovenije, v skladu z 209, členom
V praksi se je dogajalo zlasti v drugi polovici preteklega leta,
110
RS «Vn40/93
"<a Državnega
zbora predlog
Republike
Slovenijeobvezne
(Ur. I.
da je del plače za delovno uspešnost bivših občinskih funkciin
80/94),
poslal
za
sprejem
onarjev presegel tudi 100% njihove osnovne plače. Upošteva^la9e drugega odstavka 12. člena zakona o nezdružljivojoč razlago Ministrstva za pravosodje to pomeni, da so javnoic | javljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.
sti dostopni le podatki o njihovi brutto osnovni plači, kar pa
II ^št. 49/92).
pomeni le delni prikaz njihovih dejanskih izplačil iz proračuna. Ponovno tudi poudarjam, da je v 12. členu citiranega
"AZlOGI ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE ZAKONA
zakona zakonodajalec uporabil izraz »plače funkcionarjev« in
ne izraza »osnovne plače«, zato tako zoženo stališče pristojS,avku 12- ć,ena
nega ministrstva tudi z vidika varstva osebnih podatkov nima
to«"(
zakona
o
nezdružljivosti
opravljanja
® 'unkcije s pridobitno dejavnostjo je določeno, da so
pravne podlage.
„,'n
a4u drugi prejemki funkcionarjev, ki se izplačujejo iz
na, javni.
V izogib različnim tolmačenjem, ki lahko privedejo do kršitev
na področju varstva osebnih podatkov, menim, da je predlog
JMu Ministrstva za pravosodje z dne 7. 3. 1995 je
za obvezno razlago omenjene zakonske določbe nujen in
t .I*® varstva osebnih podatkov opredelitev v II. odstavku
utemeljen.
ci,irane a
9 zakona zadostna normativna podlaga za
Van
.a m, ° i® javnosti navedenih osebnih podatkov. Po njihoII. PREDLOG BESEDILA OBVEZNE RAZLAGE
<to t' la eniu Pa v konkretnem primeru to pomeni, da se
a!Hov
6 ^° posreduje naslednje podatke o plačah: brutto
V podatkih o plačah funkcionarjev, ki so po določbi II.
J" za izračun plače brez minulega dela, uspešnosti in
odstavka 12. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
nistrativnih
prepovedi, druge prejemke pa v obliki preC
funkcije s pridobitno dejavnostjo, javni, če se izplačujejo iz
c |J' ® za določeno obdobje (prevozni stroški, število dnevni' če so bili izplačani iz proračuna.
proračuna, so upoštevane:

Janini tolmačenjem navedene zakonske določbe se ne
m'rn' saj sem mnenja, da s tako nepopolnimi podatki
I j "nl(zakonodajalca, da omogoči nadzor javnosti nad izplaoionarjem iz proračuna, ne bi bil dosežen.
bf
av
i,ti n"avani zakon velja tudi za funkcionarje v lokalnih skupnjihove plače pa je potrebno upoštevati 3.
jiIJto Pri izračunu
*akonaa °o razmerjin
razmerjih piac
plač vv javnin
javnih zavodih,
družbenih
il )an'k
zavuuiri, uru^ueiim
•Is iao|'n organih lokalnih skupnosti (Ur. I. RS. št. 16/94).
oča, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dala

J
i

- brutto osnove za izračun plač
- del plače za delovno uspešnost in
- dodatki.
Javni so podatki o skupni višini tako izračunane bruto plače,
ne pa mesečna obvestila funkcionarjem o njihovi plači, iz
katerih so razvidne posamezne postavke za njen obračun
skupaj z morebitnimi administrativnimi prepovedmi.
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Predlog za obvezno razlago Seznama podjetij iz 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka B razde1
Vinske kleti - EPA 991
r/woJta^
n — .
Skupina poslancev Državnega zbora
mag. Jože PROTNER
mag. Marjan ŠETINC
Branko JANC

.

' V/ '•

Na podlagi 208. člena poslovnika Državnega zbora (Ur. I.
RS, št. 40/93 in 80/94) je skupina poslancev Državnega
zbora Republike Slovenije mag. Jože Protner, mag. Mar-

Predlog besedila obvezne razlage se glasi:
»Predelovalno klet Šentlenart zavezanca Proizvodno in trgovsko podjetje Vino Bizeljsko-Brežice. Cesta prvih borcev 5,
tvori:
-

prevzemnica grozdja s tehtnico
prevzemna korita za grozdje
robkalniki in grozdni mlini
fotoelektrični refraktometer
prostor za vinifikacijo z rototanki
stiskalnice
separator
črpalke
pripadajoči del zgradbe in zemljišča,«

UTEMELJITEV:
I.
Skupščina RS je na seji Družbeno političnega zbora dne 11.
marca 1992, na seji Zbora občin dne 5. marca 1992 in na seji
Zbora združenega dela dne 4. marca 1992 sprejela Zakon
o zadrugah, ki je obiavljen v 13. številki Uradnega lista RS
z dne 20. 2. 1992 in je stopil v veljavo osmi dan po objavi, to je
z dnem 28. 3. 1992.
Zavezanec se je znašal s Predelovalno kletjo Šentlenart na
seznamu podjetij, ki se lastninijo na podlagi X. poglavja
Zakona o zadrugah tako, da je tik pred sprejemom Zakona
v takratni skupščini, svetovalka v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano telefonsko vprašala zastopnika zavezanca, kako se imenuje tisti del obrata Šentlenart, ki predeluje
grozdje, nakar je zastopnik zavezanca odgovoril »predelčovalna klet«. Tako se je ta del podjetja Vino Brežice znašel na
seznamu podjetij, ki se lastninijo po zgoraj citiranem zakonskem določilu. Torej upravičena zadruga naj bi lastninila 45%
Predelovalne kleti Šentlenart, kot dela podjetja v sestavi Proizvodnega obrata Šentlenart.
II.
Po dikciji 57. člena Zakona o zadrugah imajo pravico do
lastninjenja podjetja oz. dela podjetja s seznama, zadružne
organizacije in organizacije kooperantov, ki so od 1. 1. 1986
do 31. 12. 1990 na podlagi pogodb proizvodno oz. poslovno
sodelovale s podjetjem oz. delom podjetja s seznama. Predmet zadružnega lastninjenja so torej le tista podjetja oz. deli
podjetij, skozi katera so zadružni upravičenci proizvodno
sodelovali v obdobju 1986-1990.
Zadružni upravičenci so v obdobju 1986-1990 z zavezancem
sodelovali v proizvodnji vinskih sort grozdja, kar je razvidno iz
3. člena kooperacijske pogodbe. Proizvodnja vinskih sort
grozdja spada v dejavnost vinogradništva, ki je ena izmed
registriranih dejavnosti zavezanca.
Dokaz:
- kooperacijska pogodba
- izpisek iz registra zavezanca
Potrebno je povdariti, da je bila kooperacija predvsem enosmerna in sicer od podjetja h kooperantom. Le-ti so koristili
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jan Šetinc in Branko Jane, 27. 1. 1995, vložila, kot uprav''1 ir
čeni predlagatelji, na pobudo zavezanca za zadružno la® '
ninjenje Proizvodnega in trgovskega podjetja Vino
sko-Brežice«, p.o. Brežice, Cesta prvih borcev 5, 6825" Oi
Brežice predlog, da Državni zbor Republike Slovemi' |j(
sprejme obvezno razlago Seznama podjetij iz 57. t)"* ls
zakona o zadrugah - 4. točka B razdelka Vinske kleti F
I. RS, št. 13/92, 7/93).

vse bonitete, ki jim jih je družba omogočila, koope^J
dobili znatna nepovratna sredstva in sredstva pod ufl0"-iii
kreditnimi pogoji. Obnovljenih je bilo preko 800 ha vin«
■ 'in zgrajenih nekaj živinorejskih objektov v smislu
' tu i«.
dov
■J jot
nje družinskih kmetij. Ker pa je siva ekonomija dobW
vala, kooperanti niso izpolnjevali kooperacijskih P°%ij
v obratni smeri, vsled česar so v letih, ki štejejorome
v za^ «.
merjenje njihove udeležbe, sodelovali v brutto P
^
benega podjetja Vino Brežice z vsega 0,84%, iz česar sW»
previloma sploh ne bi smeli sodelovati pri lastninjen'
>r
djetja.
ll.

Zaradi kooperacijskega odnosa, katerega predmetin0j®
vodnja vinskih sort grozdja, kar spada v dejavnost v ad-L >ra\
štva, je Vino Brežice p o. prišlo na seznam za delno z na
lastninjenje po čl. 57 Zakona o zadrugah in sicer naj "! Ii{„
dikciji zakona oz. priloge lastninila Predelovalna klet |ef''
nart, ki se nahaja v sestavi Proizvodnega obrata Šent ^

Zadružni upravičenci sicer so minimalno sodelova1111'.^
Predelovalno klet Šentlenart, ne pa skozi ves Proizvod ^
Šentlenart.
s

Predelovalno klet Šentlenart sestavljajo objekti in nap'
18
so namenjeni prevzemu in predelavi grozdja.
S
Predelovalna klet obsega:
^ tra
>r
- prevzem grozdja s tehtnico
e
- prevzemna korita za grozdje
- robkalnike in grozdne mline
t
V\\l
- fotoelektrični refraktometer
- vinifikacijo z rototanki
- stiskalnice
- separator
- črpalke
- pripadajoči del zgradbe in zemljišča

Proizvodni obrat Šentlenart, v katerem je ta sporna S
sestavljajo:
Ne
- Predelovlalna klet in tehnološka klet s potrebno of' ]|(
- Dve brezalkoholni polnilnici
h k,
- Vinsko polnilnica
J91'
- Siruparna za pripravo sirupov za brezalkohol
- Skladišče repromateriala za pripravo sirupov
>kiai
- Skladišče gotovega blaga
A. „n
- Objekti tehnološke priprave vode, kompresorsk« Plik^j
C02 in skladišče kemikalij
IU
- Mehanična delavnica
«ri0
- Inštalacijska stavba (trafo postaja, kotlovnica) s P'
družbene prehrane
f5ina
- Skladiščne kapacitete za vino in sirupe
- in drugi manjši objekti
tje
Dokaz:
- skica nadzemnega katastra
- skica podzemnega katastra
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'Sat,
ffie

el j.
van ° Za krT1etj)stvo, gozdarstvo in prehrano RS (v nada* le> ^inistrstvo kot upravni organ je v zadevi ugotovitve
zadružnih upravičencev na 45% družbenega kapitala,
/f irai 6 ec'e'ovaine klet' šentlenart razširil na Proizvodni
Zjjentieriart in z odločbo z dne 25. 05. 1993 št. 371-104/
Ij. Jj . c ^v odločil, da se vse, razen golih brezalkoholnih
5( oh^ _sestavi Proizvodnega obrata Šentlenart lastnini
v koris<
ii'ft»kra7 4na
®°/o rave
združenih upravičencev. Torej tudi
s cer
ijavnn°sti (tehnološka
P
' ki priprava
'
služijo
brezalkoholni
vode,izključno
energetika
itd.).
tr)ltos odločbo je zavezanec v zakonitem roku sprožil
Por na Vrhovnem sodišču, ki še do danes ni končan.
No<Sba
'ožba
x>,
n<
* !3lcflS,V°e'e v uem
Pravnem postopku preseglo intence zakono1 Menoroizv
' P°'
Predelovalne kleti Šentlenart razširilo na
Iočk oc 0 odni
obrat Šentlenart in je tako z že omenjeno
10
^ tnirf " ^' . da zadružni upravičenci v obsegu 45%
™JI° vse, kar se nahaja v sestavi Proizvodnega obrata
j) nart, razen brezalkoholnih polnilnic.
f's'rstv0o se ni držalo zakona, saj je zakon točno in decidina
Irij} 01Veda1,
katerem delu podjetja Vino Brežice p.o.,
u f
'»doi P avičenci sodelujejo pri lastninjenju v obsegu 45%
'°Valno klet Šentlenart).
ii
I® Poudariti, da je povsem jasno, kateri objekti in
t" na »tvorijo Predelovalno klet Šentlenart in da sta Predelo'i! lifnna Šentlenart in Proizvodni obrat Šentlenart dva
5'
Pojma.
kaj;
nS°Upravni sporazum o združevanju dela delavcev
O* organizacijo alkohola in brezalkoholne dejavnosti
jSt'lo o razvrstitvi poslovnih in drugih enot v sestavi
'1rt...®ciie
•le oz. skunnnsti
skupnosti II(I. 19R6
1986, 1990)
19901 — Republiški zavod
stiko
,
an 0m
' "Pravnega
je zavezanec
in
n0«dn'0 skuša
dokazati, postopka
da je Predelovalna
kletposkušal
Šentlenart
Se ment
•ifln. 0 tudi9iz Obvestila
Proizvodnega
obrata
Šentlenart,
kar je
o razvrstitvi
poslovnih
enot v sestavi
Jr] 9c
'ie oz. skupnosti Republiškega zavoda za statistiko.

Predelovalne kleti ne spadajo skladišče ustekleni'°lnih ■ a, servisna delavnica, avtopark, polnilnici brezalPijač, polnilnica vina, kleti, objekti tehnološke pri°de in drugo.
(]q|.
klet je fiično zaokrožena delovna enota s stroi* m
* rriestom in samo ta Predelovalna klet je predmet
ne pa celotni Proizvodni obrat Šentlenart.
»Hli
so mnenja, da je Ministrstvo napačno tolmačilo
>n,
)e pod
pojmom rPredelovalna
klet uomiviiail
Šentlenart razukw ^v|iiivmi
ivuuivfaiMa pmci
iuu"
en
"iu SProizvodni
obrat
Šentlenart.
Na
ta
način
je
po
Ministrstva sestavni del Predelovalne kleti Šentlenart
gotovih
proizvodov,
avtopark,
servisne
delav,6ierigotski servis, tehnološka priprava vode, skladišče
Jjjn še kaj, ki v celoti spada v brezalkoholno dejavu ninja z jedilnico, cisterne za mazut, in drugo, kot je
'z priloženih skic.
.J navedeni deli prav gotovo niso neposredno povezani
■ gostjo, s katero so zadružni upravičenci sodelovali
J®m v obdodbju 1986-1990.
„
menijo, da se v danem primeru lahko uporabi
en
da
9 s tar 3- odstavka 62. člena Zakona o zadrugah, ki
j^l n e iz lastninjenja po 59. členu izloči tisto premože' neposredno povezano z dejavnostjo, s katero

zadruge proizvodno in poslovno sodelujejo.
V.
Nadalje predlagatelji poudarjajo, da v celotni strukturi družbenega kapitala zavezanca na vinsko dejavnost odpade 15%,
medtem ko na brezalkoholno dejavnost 85% družbenega
kapitala. To kaže, da nikakor ni mogoče sprejeti koncepcije
Ministrstva, da pod Predelovalno kletjo Šentlenart razume
celotni Proizvodni obrat Šentlenart, razen brezalkoholnih polnilnic.
VI.
Upravičenci se sklicujejo, upravni organ pa jim sledi, da se je
Vino Brežice razvilo na račun zadružnega poslovanja in sedaj
zahtevajo še večji delež, kot jim ga je v prvi odločbi že
preširoko odločil upravni organ, to je tudi obe brezalkoholni
polnilnici, kar praktično pomeni celotni obrat Šentlenart.
Taka zahteva pa je milo rečeno nerazumljiva.
Da bi dokazali, da upravičenci sploh nimajo niti moralne
pravice do zadružnega lastninjenja Vina Brežic, podajamo
v nadaljevanju kratek historiat razvoja podjetja. Pri tem pa
posebej poudarjamo, da ne nasprotujemo zadružnemu lastninjenju v okviru zakonske dikcije.
Izgradnja obrata Šentlenart se je pričela leta 1968 z odkupom
zemljišč, izgradnja predelave grozdja je pričela leta 1972,
dokončana pa je leta 1974. V letih 1973 in 1974 pa je nabavljena tudi oprema za predelavo in uskladiščenje mošta. Leta
1979 je zaključena izgradnja hale za brezalkoholno polnilnico, z montažo polnilne linije in opreme za siruparno. Obenem pa je bila zgrajena tudi vsa infrastruktura za brezalkoholno dejavnost. Tako je bil proizvodni obrat Šentlenart zgrajen, preden je sploh prišlo do povezave Kmetijske zadruge
Bizeljsko in so vse finančne konstrukcije bile zaprte pred
zadružnim povezovanjem. To financiranje je šlo v breme lastnih sredstev takratnega obrata Vino Brežic, ustvarjenih z njegovim prometom trgovskega blaga in skupnih sredstev Slovenijavina, oz. pozneje SOZD-a Slovin. Sredstva za izgradnjo
novega obrata nikakor niso bila ustvarjana s kooperacijsko
proizvodnjo, ker je takrat še ni bilo, temveč s prodajo trgovskega blaga drugih proizvajalcev in dobaviteljev. Tako je tudi
brezalkoholna dejavnost zgrajena iz akumulacije prodaje brezalkohola, piva, mineralne vode in sokov. Medtem ko pri vinu,
ki je sicer vedno predstavljalo manjši del prometa, sploh ni
bilo akumulacije, tako da z gotovostjo trdimo, da se je vinska
dejavnost uveljavila na račun brezalkohola. Omenili pa smo
že, da so zadružni upravičenci v petih kritičnih letih v bruto
prometu podjetja sodelovali le z 0,84%. Zato nikakor ni
mogoče razumeti zahtev zadružnih upravičencev, ki z zahtevami segajo celo na brezalkoholno dejavnost, pri čemer pa
pozabljajo, da je do integracije bivšega obrata KZ Bizeljsko in
bivšega obrata Vino Brežice prišlo šele v letu 1974 in 1975
(registracija opravljena 01. 02. 1976), ko je nastal TOZD
»Bizeljsko-Brežice«, kmetijstvo in vinarstvo Brežice,
v sestavi DO SLOVIN Ljubljana, in ko so vsi objekti na
območju proizvodnega obrata Šentlenart že bili zgrajeni.
Ker zadružni upravičenci v ničemer niso pripomogli k izgradnji obrata Šentlenart in razvoju podjetja, tudi nimajo pravice,
da ga lastninijo v zahtevanem obsegu. Če bi sledili njihovim
zahtevam, bi prišlo do kraje družbenega premoženja in oškodovanja delavcev, ki so desetletja na račun nizkih plač izgrajevali podjetje.
Iz vsega povedanega sledi, da se zadružno lastninjenje Vina
Brežic lahko izpelje samo na osnovi obvezne razlage zakonske dikcije, zato predlagatelji na pobudo zavezanca
predlagajo,
da Državni zbor Republike Slovenije sprejme obvezno razlago
Seznama podjetij s 57. člena zakona o zadrugah - 4. točka
8 razdelka Vinske kleti in to razlago v skladu z določbo 4.
odstavka 212. člena poslovnika Državnega zbora objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.
mag. Jože Protner, I. r.
mag. Marjan Šetinc, I. r.
Brako Jane, I. r.
Opomba: dokazila iz utemeljitve se nahajajo v glavni pisarni
Državnega zbora Republike Slovenije
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Poročilo o delu ikomisije in službe za peticije za leto 1994
Komisija za peticije je na 10. seji dne, 7. 3. 1995, sprejela
Poročilo o delu komisije in službe za peticije za leto 1994 in
predlaga, da ga obravnavajo tudi druga matična delovna
telesa Državnega zbora, na katera se problematika nanaša,
v skladu s 140. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za peticije in
njena služba sta v letu 1994 obravnavali skupaj 552 vlog,
pritožb, pobud in predlogov državljanov. Obravnavali sta
vloge, ki so jih državljani naslovili neposredno na njun naslov
ali so jih odstopili v reševanje Urad predsednika Republike
Slovenije, Služba VOX in drugi.
Glede na celoten pripad so bile po številu na prvem mestu
vloge, ki so se nanašale na stanovanjske zadeve (156 ali
28,6%), na delo organov pravosodja (95 ali 17,2%), civilne
zadeve (76 ali 13,8%), socialno varnost (64 ali 11,6%), delovno
pravno področje (41 ali 7,4%) in denacionalizacijo (13 ali
2,3%). 105 vlog ali 19,1% od skupnega števila obravnavanih
pa se je nanašalo na problematiko izven posebej obravnavanih najznačilnejših skupin pritoževanja.
Komisija in služba v obravnavanem obdobju ugotavljata, da
državljani v vlogah in pritožbah opozarjajo na določene kršitve predpisov, na prisvajanje določenih pooblastil, na nehuman odnos nekaterih služb in posameznikov, na korupcijo, na
počasno reševanje določenih vprašanj in problemov ter zahtevajo od pristojnih organov, da slabosti in negativne pojave
preprečijo in posameznike, ki so jih zakrivili, pokličejo na
odgovornost in zoper njih ustrezno ukrepajo.
Komisija je večino zadev obravnavala po tistem določilu
odloka Državnega zbora Republike Slovenije, ki določa, da
komisija obravnava vloge in pritožbe, ki se nanašajo na posamične zadeve, jih po potrebi preizkuša po ustreznih organih
in ukrepa pri pristojnih organih, da rešijo take zadeve po
veljavnih predpisih in o tem obvešča vlagatelje in pritožnika.
Ob tem se zastavlja vprašanje koliko in kako lahko komisija
ukrepa, saj jo pri njenem delu omejujejo ustavne, zakonske in
druge določbe ter pristojnosti prizadetih organov in institucij,
v sklop katerih, kot delovno telo Državnega zbora, ne more
posegati.
Komisija lahko ukrepa samo tako, da posreduje svoje ugotovitve, sklepe, predloge in priporočila pristojnim organom. Žal
številna priporočila komisije ostajajo brez odziva, predvsem
v nekaterih posebej izpostavljenih primerih, kjer so državljani
težje prizadeti.
Komisija si je prizadevala, da bi ob obravnavanju posameznih
primerov izluščila splošno problematiko in nanjo opozarjala
vse, ki so pristojni ali zainteresirani, da iščejo ustreznejše
rešitve, da odpravljajo pomanjkljivosti in zlasti odpravljajo
krivice.
Najpomembnejše značilnosti po skupinah zadev, ki sta jih
v obravnavanem obdobju obravnavala komisija in služba so
podrobneje navedene v nadaljevanju tega poročila.
Upravne zadeve
Podrobnejši pregledi celoletne problematike na področju
uprave, ki sta jo obravnavali komisija in služba za peticije so
razvidni iz dvomesečnih poročil o pripadu posameznih zadev
iz posameznega področja (okolje in prostor, davki, obrt in
podjetništvo, notranje zadeve, inšpekcijski nadzor itd.), delno
pa tudi iz statističnega dela poročila, zato teh podatkov tu ne
ponavljamo.
V nadaljevanju so podana splošna opažanja ob proučevanju
posamičnih zadev.
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Komisija predlaga, da se poročilo predloži v obravn"
naslednjim matičnim delovnim telesom Državnega zbor«'
- Odboru za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko.
- Odboru za notranjo politiko in pravosodje in
- Odboru za infrastrukturo in okolje

Pritožniki se v upravnih zadevah z vlogo obrnejo na orSj*
posameznika izven pristojnih upravnih organov iz
razlogov. V nekaterih primerih želijo s tem doseči vplivaj
odločanje o določeni upravni zadevi v smislu svojih
zahtev, v drugih izražajo nezadovoljstvo nad končno^
tvijo v upravni zadevi, največkrat pa v teku postopka of,poiP'
jajo predvsem na dolgotrajnost, pa tudi na nepravilnosti' ^
po njihovem mnenju zagreši upravni organ ali delavec WT...Vil
nega organa, v teku postopka.
uiui.ua
Služba za
ta ponvijo
peticije v prvih
y m i uvcii
dveh primerih
ii i ioi ii i ou
stranki
ai ir\i najpojjjj
imjr {jjj
v odgovoru pada ustrezen pravni nasvet ali širše polj Pri
v zadevi, pogosto pa, ob nepopolnih podatkih vloge,
za informacijo pristojni upravni organ. Vse pogosMj
vloge, ki zahtevajo posredovanje v smislu P°s^ Dg
postopka ali opozarjajo na napake v teku postopka. p0

Prvostopni upravni organi pogosto ne upoštevajo tenp nif
načel upravnega postopka in postopek nepopolno >'1
nepravilno izvedejo, češ saj bo po pritožbi drugostopf ' S|
zadevo obravnaval in dal navodila za odločanje ob r710
^
odpravi odločbe. Poseben problem je spoštovanje r0
so pogosto po nepotrebnem precej prekoračeni.

V teh zadevah je sicer predvideno, da nadzor in P?1 ki''
ki;
v upravnih postopkih občinskim upravnim organom zflJ urn
Ija občinski upravni organ, pristojen za občo upravo, ■jar
se v praksi ta nadzor in pomoč praktično sploh ne
SVo
vio.
Logična posledica opisanega je veliko število pritožb f
stojnih drugostopnih upravnih organih, ki so z delo^J
bremenjeni in so zato roki za njihovo odločanje v koflVrj
zadevah večkratno prekoračeni. V smislu splošnega %j(
nega nadzora in instruktaže, kar je opravljala strJJ las
služba s področja uprave v Ministrstvu za pravog Prej
upravo, sedaj tega ne opravlja nihče oziroma se hijj
področju kaže velika pomanjkljivost v organizaciji c)l%vi
uprave nasploh.
bli|<(

Dejstvo, da se zakonskih rokov za odločanje v uprt 199;
postopku ne drži skoraj nihče več, povzroča upravičenjijanj
dovoljstvo čedalje večjega števila ljudi, kar se kaže tud'
vloge. Pri tem ni odveč opozoriti na postopke denaci^'sei,
cije, ki so po svoji naravi zahtevni, in ki so se pojavili
žV(
številu po sprejemu zakona, vendar uprava za njihovo'
nje ni bila temu ustrezno pripravljena.
'otr,
a
^
Takšno stanje se odraža tudi v Senatu za upravne UĆ
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, kjer je zar*® lt#
kega števila upravnih sporov in glede na dosedanj®
sodnikov, povsem razumljivo, da je čas, ki je potr^ (0
vložitve upravnega spora pa do odločitve sodišča, iov
dveh let.
L'
.W
Navedeno je sicer lahko razumljivo in sprejemljivo oP|0g
vanju vseh objektivnih razlogov za takšno stanje, ni P®. y
vičljivo s stališča pritožnika - vlagatelja, ki upraviči 6{jn
teva takšno organizacijo v upravi, da mu na priznani a rej
čene pravice, ki jo upravičeno zahteva, ne bo potrebn" 66 na'
več let.
bil,
I■
Problemi, ki se nanašajo na upravni postopek so več » li.S).
s;
tudi bistveni problemi inšpekcijskih služb (roki, vroča'v 1'«\/a
obremenjenost drugostopnih organov itd.), ki se
pojavljajo kot očitki neučinkovitosti inšpekcij.
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'|ub navedenim pomanjkljivostim je potrebno ponovno opooriti na postopke v zadevah pridobitve državljanstva Republike Slovenije.

Vseh vlog, ki se nanašajo na stanovanjsko vprašanje, je bilo
158 ali 28,6%, kar je največ v zadnjih petih letih.

j|Pravni postopek, če mu lahko še tako rečemo, pridobitve
/zavljanstva
Republike Slovenije je problem, ki je, upošte°le pripad vlog, ki jih je služba obravnavala s področja
Prave, očitno najresnejši.

Najštevilnejše so vloge občanov Ljubljane in sicer 70 vlog, kar
je tudi bilo pričakovati, če upoštevamo dejstvo, da je bilo
v zadnjih letih v Ljubljani socialnim upravičencem dodeljenih
minimalno število stanovanj - v letu 1994 le 13 stanovanj iz
mestnega stanovanjskega sklada in 16 adaptiranih sob v samskem domu iz stanovanjskega sklada ljubljanskih občin ter 25
stanovanjskih enot z neprofitno najemnino. Po podatkih pristojnih stanovanjskih organov bi Ljubljana potrebovala okrog
2.000 socialnih stanovanj. Boljši rezultati so bili doseženi
v nekaterih drugih slovenskih mestih, saj je bilo na primer
v Mariboru v letu 1994 razdeljenih socialnim upravičencem
okrog 60 stanovanj. Prav tako v Celju. V Kranju 26, poleg več
deset stanovanjskih enot z neprofitno najemnino, pretežno za
delavce v šolstvu, zdravstvu, kulturi in organih za notranje
zadeve.

(''.^Priporočilom, ki jih je v smislu skrajšanja rokov podala
^1 Komisija za peticije to je, kadrovske okrepitve na Ministrz
jak-" a notranje zadeve in morda tudi proučitve ustreznosti
°nodaje, na tem področju ni bistvenih sprememb.
*
st
bivSVKdno
'e v P°
°Pku nekaj tisoč zahtev ljudi, državljanov
'lit bivših
u os
a
niis*
'
9
'ov
nskih
republik,
ki so izobrazličnih
osamosvojitvi
Slovevendar
razlogov
niso
i* 1» živeli in delali v Sloveniji,
„izvijali možnosti pridobitve državljanstva Republike Slovep i® Po 40. členu zakona in so šele kasneje podali vloge za
A
p < r °bitev državljanstva v okviru redne naturalizacije. ^ ;i°^'s'la za peticije se je zavzemala za prednostno obravnavo
- 9 *a pridobitev državljanstva Republike Slovenije tistih
Slovenci po rodu. Ob tem pa ne zanika težkega
Po?b' kia "so
V zvezi s 0S<0 k za
blik° ' oven
P
P ' pridobitev državljanstva RepuPfld1 L, ,ev 'ie ostalih oseb, ki so izpolnjevale pogoje za
ta '*nih
? - razlogov
državljanstva
po 40. členu
zakona, vendar zanj iz
niso pravočasno
zaprosile.
De

istv0 6| da e ure eno
Pom
" '
vprašanje
izredno
^^embno
v 'SKiopu
sklopui urejanja
vseh
drugih iivijonjanu
življenjsko
vseridržavljanstva
urugiri
njt |.en}bnih zadev, od stanovanja, zaposlitve, osebnih in potitd >■ do ,as,
ništvav inteh
drugih
premoženjsko-pravnih zadev
sta
zadevah
Služh za
obravnavali Komisija in
*aka S vla
Peticije,
so po svoji vsebini in razlagi razlogov,
atel
za
Olir0,T1a° re 9 )' prosili za državljanstvo šele kasneje,
ijaii
P Pozno, namesto da bi državljanstvo lahko uveljavili St°
■ "enu zakona, dokaj različne (otroci rojeni v Slove1 niso
ki jp
vedeli, da niso državljani Slovenije, starejši ljudje,
Uine desetletja živijo v Sloveniji in se jim je zdelo samo"! ljan0Vno'.da so državjani Slovenije, zakonci slovenskih državki so menili, da imajo že s tem urejeno tudi vprašanje
bivanja v Sloveniji itd.). Vsem pa je skupno to, da so
p'Vejjtn6 Za državljanstvo oddali v letu 1992 ali 1993, vendar še
nI ° ne vedo kako in kdaj bodo rešene.
'^Pri, 8,T1
se nehote vsiljuje vprašanje, ali je zakonodajalec pri
Vl
zakona dovolj upoštevali dejstvo specifičnosti
ka
'i«n države Republike Slovenije in položaj državljanov
NJI ZaLJn -6p le države, ki so ob osamosvojitvi živeli v Slovennovih
0Vjfj""" " Jje sam .po sebi dovolj. »evropski« in zahteven do
biiij "Prišlekov«, ki bi želeli pridobiti državljanstvo RepuIiSq, Slovenije, zato pa morda preveč restriktiven za teh nekaj
if' 1ggS, Primerov, ki so že v obravnavi (prošnje iz let 1992 in
i«' kJ; aPosebej, če upoštevamo možnosti za pridobitev državidi ^ . ki jo je dejal 40. člen zakona.
'•

je ocena, ki jo Komisija za peticije lahko poda
z vlogami pripadlimi s področja uprave v letu 1994,
frienj ocenjevanju stanja v državni upravi le površna, vendar
)°,r' nda tudi obravnavani primeri kažejo na to, da bo
n ln ° posvetiti področju državne uprave, njeni urejenosti
kovitosti več pozornosti, kot jo je bila deležna doslej.

Posebej velja opozoriti, da je Komisija za peticije celostno
obravnavala stanovanjsko problematiko že septembra 1993
ter sprejela sklep, da predlaga Vladi Republike Slovenije, da
pripravi v prvem trimesečju leta 1994 nacionalni stanovanjski
program, ki bi opredelil nadaljnje smernice na stanovanjskem
področju ter predvidel tudi sredstva za financiranje stanovanjske gradnje. Komisija je ob tem predlagala uvedbo »stanovanjskega tolarja«, kot načina zbiranja sredstev za te namene.
Vendar kljub večkratnim zagotovilom pristojnega ministrstva,
da bo program pripravljen še v letu 1994, se to žal ni zgodilo,
pač pa bo program predložen Vladi RS šele v prvem tromesečju leta 1995. To pomeni, da bo minilo najmanj še eno leto
ali celo več, da bodo vsi predvideni mehanizmi zaživeli
v praksi.
Ob tem je treba opozoriti, da je med 158 občani nekaj takih,
pri katerih bi moral biti stanovanjski problem rešen takoj. Še
posebej so pereči primeri deložacij, ki so se že opravile ali so
družine tik pred tem.
V vseh primerih deložacij z izrazito socialno družinsko situacijo (bolezen otrok, več mladoletnih otrok itd.), si je služba
za peticije prizadevala doseči z upnikom preložitev deložacije
vsaj na ugodnejši čas.
cGlede na izjemno pereče stanovanjske probleme v Ljubljani,
Komisija za peticije predlaga matičnemu odboru Državnega
zbora za zdravstvo, delo, družino in socialne zadeve, da
apelira na župana in na mestni svet Ljubljana, da poiščeta
način za pridobitev možnosti za vsaj začasno nastanitev najbolj ogroženih občanov mesta Ljubljana.
Po podatkih Ministrstva za obrambo, kot upravitelja premoženja bivše JLA, ki je sedaj v lasti Republike Slovenije, je v letu
1995 predvidenih še več sto deložacij družin iz tako imenovanih vojaških stanovanj, ki so bila kandidatom dodeljena po 25.
6. 1991 ter so sodbe pravnomočne.

Zl

l|>0v

an|ske zadeve

in služba za peticije sta ob ravnavali 158 vlog občaS0 se
0ra-'
nčinašale
na nerešeno
stanovanjsko
vprašanje.
.
I. Polovica
vlagateljev
je iz Ljubljane
(70), Maribora
(12),
'JJ (oq6 ,(®)' Pirana (6) in Velenja (4). Iz 18 občin ni bilo nobene
P J " ki bi se nanašale na stanovanjsko vprašanje.
pj« 5'^' vlagateljev se po večletnem neuspešnem prizadevanju
n" «na ev sv°ie9a stanovanjskega problema, v obupu obrne
s Predsednika Republike Slovenije (iz urada predsednika
Ter! odstopljenih 73 vlog), na Državni zbor (63 vlog) in
;»l i0Q,Sednika Vlade Republike Slovenije - Službo VOX (21
idi i$\j'arVlagatelji se obračajo tudi na posamezna ministrstva in
uha človekovih pravic.
i,!

Komisija se je s težavami številnih družin, ki so v vojaških
stanovanjih, srečevala v letu 1994 sicer v manjši meri kot leto
poprej, ter je posamezne primere poskušala reševati skupaj
s predstavniki Ministrstva za obrambo, ob zagotovilu, da bodo
deložacije izvedene na daljše časovno razdobje in glede na
dejanske socialne razmere. Ugodnejših zagotovil ministrstvo
ni dalo. Glede na predvidene deložacije iz vojaških stanovanj
komisija predlaga, da tovrstno problematiko preuči tudi
matični odbor Državnega zbora za zdravstvo, delo, družino in
socialne zadeve ter oblikuje stališče do teh perečih vprašanj
z namenom, da Republika Slovenija zagotovi tistim družinam,
ki so se preselile iz prejšnjih vojaških stanovanj, vsaj začasno
bivališče oziroma pravico do vrnitve v prejšnje stanovanje
oziroma poišče drugo primerno rešitev.
Komisija je na svoji 8. seji obravnavala tudi stanovanjsko
problematiko štirih evakuiranih družin iz Sarajeva, ki so bile
pripeljane v Republiko Slovenijo s prvim konvojem in jim je
bila s strani predstavnikov Vlade Republike Slovenije obljubljena tudi rešitev stanovanjskega problema po prihodu.
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Po sklepu Komisije za peticije je bila s temi vprašanji seznanjena Vlada RS ter so bili nekateri primeri nato obravnavani
na Ministrstvu za obrambo, ki se je tudi odločilo, da odda v ta
namen 8 vojaških stanovanj na Velikih Blokah. Glede na to, da
so stanovanja precej uničena po odhodu pripadnikov bivše
JLA, bodo predvidoma v letu 1995 adaptirana v okviru Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
Komisija tudi opozarja na hude stiske občanov, ki živijo
v denacionaliziranih objektih, ki so že vrnjeni lastnikom ali so
še v postopku vrnitve, saj so predvideni modeli odkupa stanovanj, v skladu z dopolnitvami in spremembami stanovanjskega zakona (Ur. I. RS 21/94) v praksi težko izvedljivi za
večino prejšnjih nosilcev stanovanjske pravice, glede na njihov gmotni položaj.
Komisija je zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor za informacijo o izvajanju stanovanjskega zakona glede odkupa
denacionaliziranih stanovanj, njena služba pa se poslužuje
pojasnil ministrstva tudi pri reševanju posameznih primerov.
Komisija pričakuje, da bo analiza o izvajanju zakona o denacionalizaciji, ki jo pripravlja Vlada Republike Slovenije, razčistila marsikatero dilemo, ki se pojavlja v praksi.
Socialno varstvene zadeve
V to skupino vlog spadajo vloge, ki se nanašajo na delo,
zaposlovanje, zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter socialno varstvo. Teh vlog je bilo skupaj 64 ali 11,6%
Med njimi je bilo največ prošenj za dodelitev denarnega
dodatka oziroma denarne pomoči (23). Iz vlog je bil razviden
skrajno nezavidljiv socialni položaj, v katerem so se znašle
družine ali posamezniki, bodisi zaradi nezaposlenosti, bolezni
ali zaradi nerešenega stanovanjskega vprašanja. Tem družinam pomenijo predvsem visoke podnajemnine nepremostljivo breme tako, da mnogi starši zaidejo v hude stresne
situacije, ker ne zmorejo preživljati družine, živijo v slabih
stanovanjskih razmerah in neurejenih medpartnerskih odnosih, kar dnevno prenašajo na otroke ter s tem slabijo njihovo
psihosocialno ravnotežje.
Služba za peticije je ob obravnavanju teh vlog tesno sodelovala s Centri za socialno delo iz posameznih občin, komisijami za vloge in pritožbe skupščin občin ter z Ministrstvbom
za delo, družino in socialne zadeve. V vseh primerih, kjer je
bilo le mogoče odločiti v skladu z zakonom o socialnem
varstvu, je bila odobrena gmotna pomoč pri pristojnem organu.
Obenem je treba ugotoviti, da se prosilci, ki izpolnjujejo
dohodkovne cenzuse, ki se izračunavajo od zajamčene plače
(sredi leta 1994 je le-ta znašala 26.550 SIT), tudi z denarnim
dodatkom zmorejo komaj preživljati. Denarna pomoč kot
edini vir preživljanja, do katerega so upravičene osebe, ki so
trajno nezmožne za delo in osebe v starosti nad 60 let, če so
brez vsakršnih prejemkov ali premoženja in nimajo nikogar, ki
bi jih bil dolžan ali sposoben preživljati ter živijo doma, je
v tem obdobju znašala 15.900 SIT. V še večji stiski so ljudje
brez državljanstva Republike Slovenije, ki si v več letih ali celo
desetletjih niso uspeli urediti stalnega bivališča ter so sedaj
odvisni le od pomoči humanitarnih organizacij. Razen tega se
je v Republiki Sloveniji zelo povečalo število družin, ki so na
robu preživetja. Po podatkih Rdečega križa Slovenije naj bi
bilo takih družin že 70.000, ker pomeni več kot 10% občanov.
Služba za peticije je zaprosila Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve za informacijo o številu ogroženih družin in
drugih oseb v Republiki Sloveniji ter o predvidenih ukrepih
države za izboljšanje teh razmer.
Glede na to, da je v pripravi nacionalni socialno-varstveni
program, komisija podpira vse pozitivne usmeritve, ki bodo
poleg dviga gmotnega položaja ogroženim kategorijam občanov nudile tudi pomoč pri Razreševanju njihovih psihosocialnih stisk in težav na delovnem, partnerskem in vzgojnem
področju.
34

Vloge s področja invalidskega In pokojninskega zavarovale
nja so se nanašale predvsem na nizko osebno in družinskofn
pokojnino in iskanje možnosti za njihovo povečanje ali z,|
uveljavitev invalidske pokojnine oziroma na pritožbe vzvtf'M
z odločitvijo invalidske komisije.
r

Komisija je obravnavala vlogi dveh osebnih upokojenk-vd<M(
ki ponovno predlagata, da se vdovam prizna poseben dodate 3
k pokojnini iz naslova zavarovanja pokojnega partnerja, kin
prejemal pokojnino na podlagi polne pokojninske dobe"
predlog podprla.

Komisija je s področja uveljavljanja pravic iz pokojninskega'r
invalidskega zavarovanja obravnavala tudi primer ga. S^Mr
Slovenke, dipl. farmacevtke, ki se je upokojila 30. 3. 1992 P®
predpisih Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavaroval11 'ai
Republike Srbije. Gospa S. P. kot dipl. ph. s 25. leti delov ig
dobe je tako prejemala dodatek v višini 26.000 SIT, Ki I sa
obenem predstavlja tudi celotni pokojninski dohodek, 01
pokojnine iz Republike Srbije ne prejema.
n
Potrebno je opozoriti na to, da so vsi upokojenci, slovenj ^
državljani, ki so pridobili pokojnino v eni izmed bivših j"9
slovanskih republik po 31. 9. 1991, ostali brez pravic, kaWJ
daje zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovensk' «|re;
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik neW»'
nje Jugoslavije (Ur, list RS 45/92 z dne 21. 9. 1992) v obj'vr
dodatka k pokojnini. Vsem kasnejšim upokojencem se doo:
tek izračunava od najnižje pokojninske osnove v Repu"" ^
Sloveniji ne glede na doseženo izobrazbo.
Ob gornjem primeru je bilo izpostavljeno tudi vprašanje
ških upokojencev, ki so prejeli odločbe o upokojitvi1
nosilca vojaškega zavarovanja iz Beograda tudi po 3 .
1991, vendar se jim pokojnina preračunava s posebnim
cientom in so v bistveno boljšem položaju kot civilni upre0^
jenci upokojeni v istem obdobju. Zato je komisija sp ff
sklep, da se prek matičnega odbora pridobi informacija
strstva za delo, družino in socialne zadeve o načinu izrazij
dodatka za vojaške in civilne upokojence, ki so se upokoji"^:
31. septembru 1991 ter o njihovem številu.
V Poročevalcu št. 45/94 z dne 24. 11. 1994 je objavlj®*
informacija o vojaških zavarovancih. Tu je objavljen tudi p"
log zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega tfl
rovanja bivših vojaških zavarovancev. Te pravice so »
doslej urejene z odlokom Vlade RS o izplačevanju ako",!
vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 21/91) in št. 4/92).

V zvezi z zakonsko ureditvijo pravic upokojenih slovenj °'ei
državljanov v eni izmed jugoslovanskih republik po
1991, je komisija poslala matičnemu odboru dne 6. 1predlog dodatnega sklepa k predlogu zakona o pravicaMar
pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivših voja' ® s
zavarovancev, ki ga doslej še ni obravnaval.
S področja socialne varnosti je tesno povezana tudi Pr".w
matlka zaposlovanja oziroma nezaposlenosti. Pritožbci\
roma vlog s tega področja je bilo 16, kar je ob 135* Dra
nezaposlenih v Sloveniji zanemarljivo malo. Vendar povZ,B8Pu!
brezposelnost vsem vlagateljem hude psihične travC'[i.S|
gmotne probleme. Zato je bilo vsakršno aktivno delo ko"1' '^n
v smeri nuđenja pomoči skoraj onemogočeno. Ostajaj®
možnosti za posredovanje prek pristojnega zavoda za ' ka
slovanje ali pristojnih skrbstvenih organov, v smeri nudeI»nor
pomoči pri reševanju težav zaradi nezaposlenosti ter pf'",!'
Ijavljanju pravic iz zdravstvenega, pokojninskega, "in'W nji.
skega in otroškega varstva, v skladu z 18. členom za*1
o socialnem varstvu.
Ob tem je možno zaključiti, da je precej ljudi našala usmeJ i0 u
v tržno gospodarstvo povsem nepripravljene in misel" |{>
vedno orientirane v varovano delovno mesto in to kljub P
devanjem in pomoči pristojnih strokovnih služb pri u s)*
nju in usposabljanju za samozaposlovanje, pri prekvalifi"
došolanju in drugih oblikah izobraževanja in vključitvi vi*
dela. Vsekakor pa ostaja rešitev brezposelnosti v
gospodarstva, njegove stabilne rasti in akumulativne sp"
nosti.
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kl se nanašajo na delo rednih sodišč, tožilstev in
;;ni«rsvo za pravosodje
' v^10rnisijo oziroma službo za peticije se je obrnilo 95 občavlogami, ki se nanašajo na delo organov pravosodja in
3anov Za notran e
ito>K 76 vlo ali J zadeve, kar pomeni 17,2% vseh vlog in
340/0 s 9 13,8% se nanaša na civilne zadeve, 19 vlog
e nanaša na kazenske zadeve.
'9® ki zadevajo delo sodišč razvrščamo v naslednje sku" in sicer:
Pr

y° skupino predstavljajo vloge, ki izrecno nasprotujejo
'odločitvi oziroma izražajo dvom o njeni pravilnosti.
V ®nke izražajo dvom v pravilno dokazno oceno sodišča,
ofc '
-- " • • se zaper
i Wo objektivnost
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Nekateri pritožniki ob izražanju pomislkov o zakonitosti dela
sodišč in tožilstev terjajo preizkus in strokovno ceno postopkov in odločitev po pristojnih organih Državnega zbora Republike Slovenije. Zal pa se ti praviloma ne sprijaznijo s pojasnilom, da bi s takim načinom dela komisija in drugi organi
presegli svoje pristojnosti.

Delovno-pravne zadeve
Delovno-pravne zadeve predstavljajo 41 vlog ali 7,4% vseh
vlog, brez področja zaposlovanja po 25 vlog ali 4,5%. Čeprav
je delež vlog iz tega področja manjši, je iz njih razvidno, da
gre za grobe kršitve predpisov o delovnih razmerjih s strani
delodajalcev, ki se zavedajo, da so postopki o delovnih sporih
zaradi velikih zaostankov delovnih sodišč dolgotrajni.
Komisija za peticije opozarja na zmanjšano pravno varnost
delavcev, ki je predvsem posledica velikih zaostankov na
sodiščih. Posameznikom ni omogočeno, da bi v razumnem
roku dobili odločitev sodišča v zadevah, ki v mnogih primerih
bistveno vplivajo na njihovo eksistenco. Takšno stanje ogroža
spoštovanje 8. člena splošne deklaracije o človekovih pravicah, po kateri ima vsakdo pravico do učinkovitega pravnega
varstva pri pristojnih sodnih oblasteh, ter 6. člen Evropske
konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Komisija zato predlaga, da se ustrezno uskladi delovna
zakonodaja, ki ureja pravni položaj delavcev in, da se uredi
dejanski položaj sodišč za reševanje delovnih sporov ter statusno in kadrovsko usposobi inšpektorje za delo. Pri tem
komisija posebej opozarja na stališče Evropskega sodišča za
človekove pravice, po katerem se šteje prekoračitev razumnega roka za kršitev človekovih pravic do poštenega obravnavanja, če vlada ne ukrene nič učinkovitega za odpravo zaostankov na sodiščih.
Denacionalizacija
Vloženih je bilo 13 vlog ali 2,3% in se pretežno nanašajo na
pospešitev reševanja zadev pri pristojnem organu.
Tabelarni pregled je razviden iz tabel 1 do 7.
Iz priloženih tabel je podrobneje razvidna tematika na katero
so se vloge nanašale.
Zadeve re&evane na ravni občin
Občinske komisije za vloge in pritožbe, so po nepopolnih
podatkih, prejele 643 vlog. Določene vloge so občani naslovili
tudi na funkcionarje občinskih skupščin, ki so jih obravnavali
v okviru pristojnosti.
Komisija in služba za peticijo državnega zbora Republike
Slovenije sta dobro sodelovali z občinskimi komisijami za
vloge in pritožbe, ki so opravile veliko dela. Komisija za
peticije je zato novim občinam, v okviru lokalne samouprave,
dala pobudo, da v svojih statutih opredelijo tudi pristojnosti
občinskih komisij za vloge in pritožbe, ki naj bi delovale
v vseh občinah, razen v majhnih, v katerih bi to nalogo lahko
opravljali občinski sveti in v najmanjših župani. Qbčine naj bi
tudi v statutih opredelile kdo bo obravnaval tovrstno problematiko.
Zaključek
Komisija za peticije predlaga, da o nakazani problematiki iz
poročila razpravljajo tudi pristojna matična delovna telesa
Državnega zbora Republike Slovenije in pripomorejo k hitrejšemu premagovanju nakazanih slabosti.
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Izvleček iz zapisnika
10. seje Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za
peticije, ki je bila dne 7. marca 1995 ob 9. uri v poslopju
Državnega zbora Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
K 2. točki dnevnega reda:
Komisija je obravnavala poročilo o delu komisije in službe za
peticije za leto 1994.
Uvodoma je predsednica opozorila na najpomembnejša vprašanja iz poročila. V razpravi je bilo ugotovljeno, da nacionalni
stanovanjski program kasni, kar bo še povečalo število prosilcev nerešenih socialnih stanovanj. Zato naj se apelira na
občinske svete in župane, da zagotovijo socialna stanovanja
dokler ne bo nacionalni stanovanjski program sprejet. Vlada
Republike Slovenije pa naj skuša zagotoviti začasna zatočišča za deložirane družine iz vojaških stanovanj, oziroma naj
reši stanovanjsko vprašanje evakuiranih družin iz Sarajeva.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je število družin, ki so
v socialni stiski zaradi nezaposlenosti in drugih vzrokov še
večje kot izhaja iz poročila in bi bilo potrebno to stanje
ugotoviti v vsaki občini po pristojni socialni službi.
Poudarjeno je bilo, da bi bilo potrebno zagotoviti osebam, ki
nimajo sredstev za plačilo odvetnikov, ustrezno brezplačno
pomoč in naj to vprašanje podrobneje prouči Ministrstvo za
pravosodje in po presoji predlaga ustrezno zakonsko rešitev.
Komisija je vnovič podprla hitrejše reševanje vlog za pridobi-
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tev državljanstva RS za Slovence po rodu in predlaga"0
Ministrstvo za notranje zadeve poda komisiji celovito in' '
cijo o nerešenem številu vlog za pridobitev državljanstva
Komisija se je zavzela za hitrejše reševanje vlog na po53"1
nih ministrstvih, občinah in sodiščih, da bi tako občani"
uveljaviti pravice v razumnih rokih.
V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje praznih voj®
stanovanj Ministrstva za obrambo ter predlagano, &
ministrstvo predloži o tem celovito informacijo skupaj5'
gramom njihove dodelitve. Dana je bila pobuda, da bi58
praznih vojaških stanovanj mogel uporabiti za prehodno"
vanje stanovanjskega vprašanja za najbolj kritične P"'
socialno orgoženih družin.
Komisija je z navedenimi popravki poročilo sprejela.
Komisija je tudi sklenila, da se poročilo o delu komisije z*
1994 pošlje predsedniku Državnega zbora RS s predi«
da ga pošlje v obravnavo tistim matičnim delovnim tele
Državnega zbora, katerih področje zajema in sicer:
- Odboru za zdravstvo, delo, družino in socialno poli'il(t
- Odboru za infrastrukturo in okolje in
- Odboru za notranjo politiko in pravosodje
Matična delovna telesa naj bi poročilo obravnavala z "jj
140. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slo"'
in v skladu s svojimi pristojnostmi podvzela ukrepe za"
ševanje problematike, ki izhaja iz poročila.
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