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Mnenja komisij državnega sveta 

Sklepi državnega sveta o obravnavanih 

pobudah in vprašanjih 

Zasnova predloga zakona o organizaciji 

in financiranju znanstvene in raziskovalno 

-razvojne dejavnosti - posvet 

Mnenja državnega sveta 



Druga alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 

državni svet daje državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz 

njegove pristojnosti 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o organizaciji in financiranju znanstvene in 
raziskovalno-razvojne dejavnosti - hitri postopek 

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 19. 4. 2000, ob 
obravnavi predloga zakona o organizaciji in financiranju 
znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti - hitri postopek, 
sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da 
državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k predlogu zakona o organizaciji in financiranju 
znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti 

- hitri postopek 

Državni svet je uvodoma ugotovil, da so SAZU in obe univerzi v 
svojih protestih usklajene, da je določitev hitrega postopka za 
obravnavo novega sistemskega zakona s področja organizacije 
in financiranja znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti 
neprimerna. Državni svet meni, da ni razlogov, da bi se predlog 
zakona o organizaciji in financiranju znanstvene in raziskovalno- 
razvojne dejavnosti obravnaval po hitrem postopku, temveč 
predlaga Državnemu zboru RS, naj se obravnava po rednem 
zakonodajnem postopku. 

Na državnem svetu je bilo izpostavljeno vprašanje ustanovitve 
agencij po novem predlogu zakona, ki ga je v sprejem državnemu 
zboru po hitrem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. 
Državni svet je glede statusa agencij zavzel stališče, da naj bodo 
samostojne agencije ustanovljene po posameznih znanstvenih 
področjih (do šest), tako da bodo pristojne tako za temeljne kot 
aplikativne raziskave oziroma da bo v eni agenciji zastopan enovit 
raziskovalni proces posameznega področja. Državni svet se je 
zavzel tudi za bolj jasno opredelitev razlik med javnimi in zasebnimi 
raziskovalnimi organizacijami. 

Državni svet meni, da niso usklajena nekatera konceptualna 
vprašanja glede prenosa nalog na agencije, ki bi jih bilo treba 
rešiti v prvi obravnavi tega predloga zakona. Zato je nujno, da se 
predloženi zakon obravnava v rednem zakonodajnem postopku 
(na treh obravnavah) in ne le dopolnjuje z amandmajskimi 
rešitvami, ki jih napoveduje predlagatelj in bodo po njegovih 
informacijah še v tem tednu obravnavani na Vladi RS. Državni 
svet ugotavlja, da do takrat tudi ni mogoče kvalificirano obravnavati 
zakonskega predloga po hitrem postopku in predlaga Komisiji za 
družbene dejavnosti, da v tem primeru nadaljuje obravnavo 
predloga zakona z amandmaji in jih posreduje matičnemu 
delovnemu telesu državnega zbora. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik prof. dr. Franc 
Vodopivec. 

Mnenje državnega sveta k predlogu zakona o volitvah poslank in poslancev 

- prva obravnava 

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 19. 4. 2000, 
ob obravnavi predloga zakona o volitvah poslank in poslancev - 
prva obravnava in priloge k predlogu zakona o volitvah poslank 
in poslancev, ki določa obseg volilnih okrajev, sprejel 

SKLEP 

da na podlagi 1. odstavka 55. člena zakona o državnem svetu da 
državnemu zboru naslednje 

MNENJE 

k predlogu zakona o volitvah poslank In poslancev - prva 
obravnava 

Državni svet je na 50. seji, dne 19. 4. 2000, obravnaval predlog 
zakona o volitvah poslank in poslancev, ki obsega tudi predlog 
volilnih okrajev. 

Državni svet je po razpravi izoblikoval naslednja stališča: 

1 Državni svet opozarja, da je potrebno pri oblikovanju volilnih 
okrajev upoštevati poleg kriterija enakega števila volivcev v 
vseh volilnih okrajih tudi ostale kriterije, ki so določeni v 21. 
členu predloga zakona o volitvah poslank in poslancev. 
Državni svet ob tem ugotavlja, da je skoraj ena tretjina 
slovenskih občin dala pripombe in protestirala proti načinu 
oblikovanja volilnih okrajev tudi zato, ker so bili ti kriteriji 
zapostavljeni. 

Državni svet predlaga, da Komisija Državnega zbora Republi- 
ke Slovenije za volilni sistem in ustavne spremembe ponovno 
preuči pripombe na predlog volilnih okrajev ter ob tem v večji 
meri upošteva naslednje kriterije: 

čim večjo teritorialno zaokroženost volilnega okraja, 
načelo, da naj volilni okraji, kjer je le mogoče, sledijo 
mejam lokalnih skupnosti in upravnih enot ter tradi- 
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cionalnim členitvam območja Republike Slovenije, 
načelo, naj se v isti volilni okraj ne vključujejo po svoji 
socialni strukturi bistveno različna območja (npr. različna 
podeželjska območja, ki kulturno, geografsko, 
zaposlitveno niso povezana), 
načelo gravitacijske pripadnosti prebivalstva, 
načelo dnevne migracije oziroma gospodarske 
homogenosti. 

Državni svet predlaga, da Komisija Državnega zbora Republi- 
ke Slovenije za volilni sistem in ustavne spremembe upošteva 
pri oblikovanju volilnih okrajev načelo celovitosti majhne 
občine. 

Državni svet meni, da je potrebno te kriterije upoštevati, čeprav 
bi bila v nekaterih volilnih okrajih večja odstopanja od 
zakonsko predvidenih +/-10 odstotkov. Bistveno večje "nasilje" 
predstavljajo neživljenjsko oblikovani volilni okraji kot pa volilni 
okraji, ki bi bili po svoji velikosti (število volivcev) različni, 
vendar bi imeli v tem primeru volivci občutek, da so izvolili v 
Državni zbor Republike Slovenije predstavnika, ki bi zastopal 
njihove potrebe in interese. 

Državni svet še posebej opozarja, da gre v 21. členu predloga 
zakona o volitvah poslank in poslancev za pravno domnevo 
enakosti volilne pravice pri določenem odstopanju (+/-10 
odstotkov) v volilnem okraju. Zakonodajalec sam določi, 
kakšno odstopanje šteje za še dopustno. Zato državni svet 
predlaga, da se v 21. člen vnese, da so možne izjeme v 
smislu večjega odstopanja, še posebej, če se občine s tem 
strinjajo. 

2. Državni svet predlaga, da Komisija Državnega zbora Republi- 
ke Slovenije za volilni sistem in ustavne spremembe upošteva 
pri oblikovanju volilnih okrajev naslednje konkretne predloge: 

1. Na območju Dolenjske naj se oblikujejo volilni okraji na 
naslednji način: 

Bivša občina Novo mesto naj oblikuje tri volilne okraje: 
vzhodni del Novega mesta, zahodni del Novega mesta in 
Novo mesto; 
Občini Šentjernej in Škocjan naj oblikujeta volilni okraj 
skupaj z vzhodnim delom Novega mesta ter tistim delom 
občine Krško, ki je najbolj povezan s šentjernejsko- 
škocjanskim območjem (Kostanjevica, Podbočje); 

- Občine Dolenjske Toplice, Žužemberk in Semič naj 
oblikujejo volilni okraj z zahodnim delom Novega mesta, 
ki je s temi občinami povezan s skupno infrastrukturno 
problematiko (cestna povezava v smeri Žužemberk - 
Ivančna Gorica); 
Občina Brežice, vključno s KS Cerklje, naj oblikuje 
samostojen volilni okraj; 
Občina Krško naj oblikuje samostojen volilni okraj, s tem 
da se del občine (Kostanjevica, Podbočje) priključi v volilni 
okraj Šentjernej - Škocjan. 

2. Pri oblikovanju volilnega okraja Dornava - Juršinci - Videm, 
kamor je umeščena tudi občina Cerkvenjak, ni bil 
upoštevan noben kriterij, ki je naveden v 21. členu zakona 
o volitvah poslank in poslancev. Občina Cerkvenjak je 
umeščena med občine, ki so nastale iz bivše občine Ptuj, 
čeprav nikoli ni bila povezana s tem okoljem. Občina 
Cerkvenjak in njeno območje je bilo gospodarsko, kulturno, 
zgodovinsko in geografsko vedno navezano na osrednje 
območje Slovenskih goric. Pred ustanovitvijo občine 
Cerkvenjak je bilo območje sedanje občine priključeno k 

bivši občini Lenart, še sedaj pa spada v upravno enoto 
Lenart. Zato bi morala biti občina Cerkvenjak priključena 
k volilnemu okraju Lenart - Duplek. S to spremembo bi 
oba volilna okraja ustrezala kriteriju enakega števila 
volivcev +/-10 odstotkov odstopanja, ki je določen v 21. 
členu predloga zakona o volitvah poslank in poslancev. 

3. Državni svet predlaga, da se v predlogu zakona o volitvah 
poslank in poslancev določi kot izjema Koroška. Del 
koroških občin (Kotlje in del občine Podvelka) se vključuje 
med druge volilne okraje, kar je nesprejemljivo, saj 
predstavlja Koroška zaokroženo gospodarsko, kulturno 
in socialno območje. 

4. Predlog volilnih okrajev cepi obalne občine, kar je 
nesprejemljivo, zato državni svet predlaga, da se v 
predlogu zakona o volitvah poslank in poslancev določi 
toobmočje kot izjema in ohrani celovitost vseh treh občin 
(Koper, Izola, Piran), saj gre za občine na robu 
slovenskega narodnostnega območja. 

3. Državni svet predlaga, da Komisija Državnega zbora Republi- 
ke Slovenije za volilni sistem in ustavne spremembe preuči in 
poskuša upoštevati naslednje pripombe občin na predlog 
volilnih okrajev: 

Mestna občina Maribor se ne ohranja kot celota, temveč 
se polovica površine občine Maribor priključuje sosednjim 
volilnim okrajem. Maribor bi po številu volivcev lahko imel 
šest in ne pet volilnih okrajev, zato naj se Mestni občini 
Maribor priključi ena od sosednjih občin, npr. občina 
Miklavž, s čimer bi bil zagotovljen kriterij števila volivcev 
na en volilni okraj. 

- Mestna občina Nova Gorica se deli na tri volilne okraje. 
Del mestnega jedra se izključuje iz Nove Gorice, pripaja 
pa se mu občina Šempeter-Vrtojba. Tak predlog volilnih 
okrajev zanemarja specifike mesta Nova Gorica na robu 
slovenskega narodnostnega ozemlja in ne upošteva mej 
mestnega območja, ki so določene v dolgoročnem in 
srednjeročnem planu Mestne občine Nova Gorica. 
Državni svet predlaga, da se k volilnemu okraju Nova 
Gorica - center priključi Kromberk, Loke in Solkan, 
Šempeter-Vrtojba pa naj se priključi k Mirnu in Komnu. 
Občina Hrpelje-Kozina se deli na več volilnih okrajev, kar 
je nesprejemljivo. Pri oblikovanju volilnih okrajev bi bilo 
potrebno upoštevati tudi kriterij celovitosti majhne občine. 
Državni svet predlaga, da se volilni okraj Hrpelje-Kozina 
priključi h Kopru, občina Divača naj se priključi k Sežani, 
Pivka pa k Ilirski Bistrici. 
Oblikovanje volilnih okrajev na zgornjem Gorenjskem je 
zapleteno, vendar je predlagana delitev občin Jesenice 
in Radovljica nesprejemljiva. 
Potrebno bi bilo oblikovati homogene volilne okraje Haloze, 
osrednje Slovenske gorice, Ptujsko polje in Dravsko polje, 
nedopustno pa je mešati ta področja med seboj, saj imajo 
specifičen geografsko kulturni razvoj. Državni svet 
predlaga, da se Slovenskim goricam pridruži del 
Ptujskega polja, Haloze se priključijo k delu Dravskega 
polja, volilni okraj Ptuj pa se naj zaokroži. Če ni možno 
zagotoviti celovitosti Haloz v enem volilnem okraju, naj 
se ne deli na več kot dva volilna okraja. 
Vprašljiva je ustreznost delitve največje revirske občine 
Trbovlje na dva volilna okraja Trbovlje-Hrastnik in Zagorje 
ob Savi. Državni svet predlaga preučitev povezave 
Hrastnika z Laškim oziroma z Radečami in Zagorja z 
Moravčami oziroma drugačno delitev revirskih občin na 
dva volilna okraja. 
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V občini Logatec zavračajo delitev na dva volilna okraja 
(Cerknica-Logatec in Idrija-Logatec), saj Rovte nimajo 
niti ustrezne cestne povezave z Idrijo. Predlog volilnih 
okrajev pripaja Logatec k Primorski, čeprav je bil vedno 
del Notranjske. 
Občina Odranci naj se priključi k občini Lendava, 
Goričko in Ravensko pa naj se deli po vertikali v skladu 
s prvotnim predlogom. 
K 43. volilnemu okraju Dobrova-Polhov Gradec - del in 
Ljubljana - del naj se priključi še drugi del občine Dobrova 
-Polhov Gradec, ki je sedaj predlagan v 73. volilni okraj. 

Občani občine Dobrova-Polhov Gradec (6380 prebi- 
valcev) želijo biti skupaj v istem volilnem okraju. V vsakem 
primeru pa je nujna navezava občine v celoti na Ljubljano, 
ne pa na Gorenjo vas, Železnike in Žiri. 

Za poročevalko je bila določena vodja interesne skupine Darja 
Odar. 

Drugi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa sodelujejo z delovnimi telesi državnega 

zbora in jim dajejo mnenja o zadevah iz njihove pristojnosti 

Mnenje Komisije za družbene dejavnosti k predlogu zakona o organizaciji in financiranju 

znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti - hitri postopek 

Komisija za družbene dejavnosti je na 35. seji, dne 3. 5. 2000, 
nadaljevala obravnavo predloga zakona o organizaciji in 
financiranju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti. 

Komisija še enkrat meni, da ni nobenih argumentov za hitri 
postopek. 

Komisija ugotavlja, da se zakon v vrsti členov sklicuje na 
Nacionalni raziskovalni program (NRP), vendar je zakon 
konceptualno tak, da bo uresničevanje NRP preje zaviral kot 
pospeševal zaradi ločevanja temeljnih, aplikativnih in razvojnih 
raziskav na področju tehnike, biotehnike in drugih ved, ki se 
sklicujejo na pomen za razvoj države, katerih prednosti cilj, zapisan 
v NRP, "povečevanje uporabe znanj za gospodarski, socialni, 
kulturni in okoljevarstveni razvoj Slovenije", torej tudi povečevanje 
konkurenčnosti države na mednarodnem nivoju. Na tem področju 
je bilo do sedaj javno raziskovanje zelo neuspešno, dokaz je 
mednarodna ocena v zborniku o konkurenčnosti za leto 1999. 
Predloženi zakon bo neuspešnost še povečal, ker bo povečal 
ločitev raziskovalcev na področju ved, ki uresničujejo citirani prvi 
cilj NRP v dve kategoriji. Popolnoma je gotovo, o tem je na voljo 
dovolj statističnih podatkov Iz zadnjih let, da se bo večina 
raziskovalcev usmerila v manj naporno in odgovorno temeljno 
raziskovanje. V rasti konkurenčnosti države tako ne bo sodeloval 
zelo pomemben del raziskovalne elite, kar se ne dogaja v majhnih 
razvitih državah EU. 

Komisija meni, da se v skladu z načeli Novega javnega 
managementa s predlaganimi amandmaji odpravlja hierarhična 
razmerja, v katerih ima minister in z njim politika popolno prevlado 
nad stroko. Namesto tega se vzpostavlja poliarhična razmerja, s 
katerimi se oblikujejo partnerski odnosi med stroko in politiko. 
Politika naj bi imela v skladu s temi amandmaji odločilno vlogo pri 
oblikovanju nacionalnega programa in pri alokaciji sredstev na 
posamične agencije, stroka pa naj bi imela odločilno vlogo znotraj 
posamičnih agencij. Politika naj bi potemtakem prevladovala pri 
makroregulaclji, stroka pa pri mikroregulaciji raziskovalne 
dejavnosti. Poleg omenjene dvonivojske "delitve dela" med stroko 
in politiko uveljavljajo predlogi amandmajev tudi funkcionalno 
"delitev dela" in sicer tako, da vladni organi prevladujejo pri 
regulaciji finančnih in organizacijskih zadev, nevladni oziroma 
strokovni organi pa pri regulaciji programskih zadev. 

Komisija predlaga naslednja stališča In konkretne pripombe: 

K 3. členu 

Besedilo se v peti alinei dopolni tako, da se doda "in socialne 
kohezivnosti". 

4 



Obrazložitev 

V resolucijah mednarodnih organizacij se vse bolj pogosto poudarja 
skrb za okolje in utrjevanje socialne kohezivnosti, in sicer zaradi 
tega, ker je s procesi ekonomske globalizacije vprašanje socialne 
kohezivnosti vse bolj pereče. Za države v tranziciji je ta problem 
še posebej pereč zaradi relativno šibke integrativne vloge novih 
držav in zaradi nadpovprečne odvisnosti nacionalnih ekonomij 
od bolj razvitih držav. Ne nazadnje: nacionalna identiteta je iluzija 
v razmerah nizke socialne kohezivnosti. 

Komisija predlaga, da se ohrani prvotna dikcija šeste alinee 3. 
člena. Opozarja pa, da ni jasno, kaj pomeni opredelitev 
"uravnotežen razvoj". Pomeni to ohranjanje sedanjih razmerij ali 
pa da se bodo razmerja, npr. na področju tehnike, spremenila v 
prid ReR za povečanje konkurenčnosti? 

K 4. členu 

Komisija predlaga, da se v tretji vrstici za "raziskovalnega dela," 
doda še "odgovornosti za porabo javnih sredstev", kot je zapisano 
v deklaraciji UNESCA o raziskovalcih, ki jo je sprejela tudi Slovenija. 

K 5. členu 

Komisija predlaga, da se sprejme vladni amandma, po katerem 
se prvi odstavek nadomesti z novim besedilom. 

K 6. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: "Javno službo 
opravljajo na podlagi koncesije javne raziskovalne organizacije, 
osebe zasebnega prava in posamezniki". 

Obrazložitev 

Iz dosedanje dikcije izhaja, da veljajo koncesije le za osebe 
zasebnega prava in za posameznike, ne pa tudi za javne 
raziskovalne organizacije. Če bi takšna diskriminacija obveljala, 
bi bila v nasprotju z ustavnim načelom enakopravnosti in v 
nasprotju z deklariranimi stališči o kompetitivnem sodelovanju 
med javnim in privatnim sektorjem. 

K 7. členu 

Komisija predlaga, da se v zvezi s peto alineo upoštevata prvi 
modificirani in drugi amandma vlade. 

V prvem vladnem amandmaju naj se besedilo v drugi in tretji 
vrstici druge alinee glasi: "izvaja raziskovalne projekte in programe, 
ki uresničujejo usmeritve in cilje v nacionalnem raziskovalnem 
Programu;". 

• 
Besedilo Iz predlagane nove alinee "sovpadajo z aktualnimi 
vprašanji v znanosti" je popolnoma prazno in-za nikogar 
zavezujoče, ob tem da obstaja NRP, na katerega se sklicuje 
Predlog zakona. 

K 10. členu 

Komisija predlaga, da se podpre amandma vlade k drugI alinei, po 

katerem se besedilo "v zadnjih treh letih" nadomesti z besedilom 
"v zadnjih petih letih". 

K 11. členu 

Komisija predlaga, da se podpre amandma vlade, po katerem se 
črta drugi odstavek. 

K 14. členu 

Dosedanji tretji odstavek se spremeni tako, da se besedilo "za 
usmerjanje dela zavoda" nadomesti z naslednjim besedilom "ki 
določa raziskovalni program zavoda". 

Obrazložitev < 

Po sedanji dikciji Znanstveni svet usmerja delo zavoda, kar je po 
eni strani preširoka opredelitev, saj se Znanstveni svet ne more 
spuščati v poslovno dejavnost zavoda, po drugi strani pa je 
besedica "usmerja" preveč ohlapna in dopušča tako svetovalno 
kot tudi odločevalno in kontrolno funkcijo Znanstvenega sveta. 
Povsem jasno mora biti, da funkcija Sveta v tem primeru ni zgolj 
svetovalna, ampak tudi odločevalna, odločanje pa se seveda 
zožuje na raziskovalni program zavoda. 

Komisija tudi predlaga, da se podpre amandma vlade k prvemu in 
drugemu odstavku tega člena, vendar naj se natančneje opredeli, 
kaj je zainteresirana javnost. Zato predlaga, da se v prvem in v 
drugem odstavku za besedilom "predstavnikov zainteresirane 
javnosti" doda še besedilo "izmed porabnikov storitev zavoda". 

K 15. členu 

V drugem odstavku naj se opusti besedilo "s soglasjem Vlade 
Republike Slovenije". 

Obrazložitev 

Svet zavoda ima skladno z 7. amandmajem vlade eno tretjino 
predstavnikov ustanoviteljev (se pravi predstavnikov vlade), zato 
je naknadno soglasje vlade na sklep Sveta zavoda, ki se nanaša 
na imenovanje direktorja zavoda, redundantno določilo, poleg 
tega pa tudi diskvalificira omenjene predstavnike ustanoviteljev, 
pa tudi druge predstavnike, ki tvorijo Svet zavoda. 

K členom od 17 do vključno 23 

V omenjenih členih se beseda "minister" nadomesti z besedo 
"agencija". 

Obrazložitev 

V skladu s tretjim poglavjem uvodne obrazložitve predloga zakona, 
v katerem se poudarja bolj "decentralizirano" in bolj "deetatizirano" 
odločanje, je sedanja dikcija v omenjenih členih v popolnem 
nasprotju, saj je minister tisti, ki osebno odloča o vseh koncesijskih 
pogodbah vključno s prekinitvijo le-teh. Prenos teh odločitev, ki 
zadevajo podelitev koncesije, na agencije je po drugi strani tudi 
funkcionalen, če upoštevamo izredno raznolikost raziskovalne 
dejavnosti. 
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K 17. členu 

Komisija predlaga, da se podpre amandma vlade, ki predlaga 
novo besedilo. 

K 24. členu 

Komisija ugotavlja, da ta člen v prvem odstavku opredeljuje 
nacionalni znanstveni program, ki ga še ni in predlagatelja zakona 
ne obvezuje, da program izdela v razumnem roku. Ker pa bo po 
tem zakonu ta program temelj znanstvene politike, predlaga, da 
se v zakonu opredeli, do kdaj mora biti ta program pripravljen. 

Zato komisija predlaga, da se na koncu prvega odstavka doda: 
"Vlada predloži DZ nacionalni znanstveni program najkasneje 6 
mesecev po sprejemu tega zakona". 

Komisija predlaga, da se druga vrstica drugega odstavka zapiše 
takole: "... tehnološkega razvoja se vsebinsko dopolnjujeta na 
vsakih 5 let na osnovi ocene doseženega v prejšnjem petletnem 
obdobju." Nerazumno je zahtevati, da se nacionalni znanstveni 
program in nacionalni program tehnološkega razvoja (NPTR) 
vsakih pet let znova sprejema. To bi bil dokaz, da je kratkoročno 
usmerjen, kar je značilnost projektov, nikakor pa ne nacionalnih 
programov. 

Komisija predlaga, da se druga in tretja alinea tega člena črtata. 
Vse kar je zapisano v teh dveh alineah, je že opredeljeno v NRP, 
na katerega se zakon sklicuje v več členih. 

K 25. členu 

Prvi odstavek se dopolni z besedami "in s soglasjem Sveta za 
znanost in tehnologijo R Slovenije". 

Obrazložitev 

Soglasje Sveta za znanost k obema nacionalnim programoma je 
nujno, saj gre za dokument, ki ni samo politične, ampak tudi 
izrazito strokovne narave. Državni zbor ne more sprejemati 
dokumenta v primeru, da vlada ni dosegla soglasja s strani Sveta 
oziroma v primeru, če Svet da veto na predloge nacionalnega 
programa. 

K 26. členu 

Komisija predlaga, da se druga vrstica za besedo "organizacije" 
dopolni in se člen v celoti glasi: "Nacionalni znanstveni program in 
nacionalni program tehnološkega razvoja izvajajo raziskovalne 
organizacije, ReR enote, oddelki in službe v GD in raziskovalci 
posamezniki". 

Več kot nenavadno je, da se k izvajanju NPTR pritegnejo 
raziskovalci posamezniki, ne pa različno organizirana ReR 
aktivnost v G D. 

Komisija ugotavlja, da ni jasno, zakaj predlog Nacionalnega 
znanstvenega programa (NZP) pripravi vlada, predlog NPTR pa 
oblikuje neko neopredeljeno ministrstvo. 

Komisija predlaga, da NZP pripravi MZT, NPTR pa MGD in MEOR. 
Oba programa vlada predloži nato v sprejem DZ. 

Nesprejemljivo je, da se med oblikovalci NPTR ne navaja niti ena 
asociacija, ki združuje gospodarske subjekte, čeprav ti mnogo 

bolj kot vladni resorji in službe poznajo dejanske razvojne trende 
in realne probleme v tehnologiji. O tem je dovolj dokazov v 
dosedanji tehnološki politiki MZT. 

Zato komisija predlaga, da izhodišča NPTR oblikujejo asociacije 
gospodarskih subjektov, program pa nato vladni resorji in službe 
dogradijo. 

K 29. členu 

Komisija meni, da bo razdelitev celotne raziskovalne sfere na 
Agencijo za znanstveno raziskovanje in Agencijo za razvojne in 
tehnološke raziskave še zmanjšala učinek raziskovanja na 
področju tehničnih in biotehničih ved na konkurenčnost. Še bolj 
kot danes bo temeljne raziskave na teh dveh področjih oddaljila 
od razvoja tehnologije, izdelkov, trgov in storitev itd. S tako 
razdelitvijo javne raziskovalne sfere se perpetuira njena sedanja 
neuspešnost v procesih rasti konkurenčnosti. Zaradi te 
neuspešnosti je konkurenčna učinkovitost javne raziskovalne 
sfere izredno negativno ocenjena v Zborniku svetovne 
konkurenčnosti za leto 1999. Slovenija v oceni zaostaja za 
državami, ki na državljana absolutno manj vlagajo v financiranje 
javnega raziskovanja. 

K 30. členu 

Komisija ugotavlja, da se potencialni uporabniki pritožujejo, da je 
delo akademskih institucij drago, zato često ne iščejo ReR storitev 
v akademski raziskovalni sferi. Zaradi izboljšanje informiranosti o 
dejanskih stroških izvajanja RER v akademskih raziskovalnih 
organizacijah naj se GZS vključi med organizacije, ki določajo 
normative in standarde ter merila za financiranje po tem zakonu. 

K 32. členu 

Prvi odstavek se spremeni tako, da besedilo "podrobneje določi 
minister" nedomesti besedilo "podrobneje določijo področne 
agencije, potrdi pa Svet za znanost in tehnologijo". Naslednji trije 
odstavki tega člena niso več potrebni, ker so anticipirani v 
predloženem dodatku k prvemu odstavku. 

Obrazložitev 

Medtem ko gre v 28. členu za izrazito poslovne organizacijske 
zadeve, o katerih naj bi odločal minister, pa gre v 32. členu za 
izrazito strokovne zadeve, o katerih naj bi odločale področne 
agencije vsaka za svoje področje. 

Raznolikost med posameznimi področji raziskovanja je tolikšna, 
da že doslej ni bilo mogoče omenjenih kriterijev v celoti 
standardizirati, zato naj vsak področni svet določi svoje kriterije, 
Svet za znanost in tehnologijo pa naj jih uskladi, če meni, da so 
razlike med predloženimi področnimi kriteriji neutemeljene. 

K 33. členu 

V prvem odstavku tega člena se Izpusti beseda "posvetovalno". 

Obrazložitev 

Glede na dosedanje amandmaje in glede na nekatere člen 
predloga zakona je očitno, da Svet ni samo posvetovalno telo, 
ampak ima tudi pristojnost odločanja. Zato je najbolj enostavno, 
če se iz omenjenega člena izloči beseda "posvetovalno". 
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Komisija tudi meni, da je bilo med nalogami Sveta za znanost in 
tehnologijo kot ime pove tudi predlaganje izhodišč in meril NPTR. 
Kam je privedla dosedanja aktivnost Sveta, je znano: v skoraj 
popolno odtujenost akademske raziskovalne sfere od razvoja in 
implementacije tehnologije itd. Očitno je torej, da ni mogoče sestaviti 
sveta, ki bi enakopravno obravnaval in načrtoval znanstvene 
raziskave in tehnološki razvoj. 

Zato komisija predlaga, da se namesto Sveta za znanost in 
tehnologijo ustanovita dva sveta, manjša po sestavi, bolj 
specializirana in zato tudi sposobna, da oblikujeta realno, državnim 
potrebam prilagojeno znanstveno in tehnološko politiko. Ustanovita 
naj se Svet za znanost in Svet za tehnologijo z nalogami, ki 
izhajajo iz naziva. 

Zato je potrebno preoblikovati nadaljnje besedilo tega člena. 

K 34. členu 

Komisija predlaga, da se člen preoblikuje, da bo besedilo ustrezalo 
dvema svetoma in da bosta med člani obeh svetov zaradi boljšega 
sodelovanja dva skupna člana. 

K 40. členu 

Besedilo tega člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 
"Področne agencije imajo svete, ki jih sestavljajo: 

- koordinatorji polj, izvoljeni po nosilcih obstoječih projektov in 
programov, 
predstavniki uporabnikov, ki jih imenujejo v večjem številu 
organi ali organizacije, navedene v dosedanjem 40. členu, 
direktor agencije, ki ga na predlog ministra potrdijo ali zavrnejo 
člani sveta na svoji prvi konstitutivni seji. 

Obrazložitev 

Sestava sveta naj bi zagotavljala ravnovesje med interesi 
izvajalcev in interesi uporabnikov ter odločilno vlogo direktorja, ki 
s svojim glasom predstavlja jeziček na tehtnici. Ravnovesje med 
interesi izvajalcev in uporabnikov je smiselno zaradi tega, ker so 
za izbiro temeljnih raziskav merodajni predvsem predstavniki 
izvajalcev, za izbiro raziskav aplikativnih in razvojnih raziskav pa 
uporabniki. Seveda pa naj bi večje število predstavnikov 
uporabnikov preprečevalo insajderstvo oziroma inbreeding. Z 
enakim številom glasov enih ali drugih se zagotavlja nujno soglasje 
o celotnem programu razvoja raziskovanja na posameznem 
področju. 

K 35., 36., 37. In 38. členu 

Namesto dveh agencij se ustanovijo področne agencije, ki 
sovpadajo s sedanjimi področnimi sveti. Temu ustrezno se 
preoblikuje vsebina zgoraj omenjenih členov predloga zakona. 

Obrazložitev 

Ustanovitev področnih agencij je svetovala že PHARE-ova 
komisija v svojem elaboratu: "A Science and Technology Strat- 
egy for Slovenia". Glavni razlogi za področne agencije so naslednji: 

1.narava raziskovalnih področij je tako različna, da je upravljanje 
z njimi prek dveh agencij preveč komplicirano in zaradi tega 
premalo učinkovito, 
2. delitev funkcij upravljanja na agencijo, ki regulira znanstveno 
raziskovanje ločeno od agencije, ki regulira tehnološke raziskave, 
je funkcionalno škodljivo, saj se namesto celovitega reguliranja 
temeljnih, aplikativnih in razvojno-tehnoloških raziskav na 
posameznem področju umetno ločuje obe ravni raziskav n s tem 
strukturno stimulira entropično ločevanje le-teh, 
3.področne agencije pomenijo minimalne upravno organizacijske 
spremembe, saj b se v tem primeru spremenil samo sistem 
odločanja v smeri večje samoregulacije in deetatizacije, medtem 
ko bi ostala vsa infrastruktura oziroma podporni sistem odločanja 
boli ali manj intakten. 

K 41. členu 

Prvi odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: "Agencijo 
vodi, predstavlja in zastopa direktor, ki ga za dobo 5 let izvoli Svet 
področne agencije na predlog ministra za znanost in tehnologijo." 

Drugi odstavek se dopolni z dostavkom: "Isti kriteriji veljajo tudi 
za predstavnike uporabnikov." 

Obrazložitev 

V skladu s prejšnjim členom in v skladu z načelom, da naj bo v 
področnih agencijah že s sestavo članov sveta zagotovljeno 
ravnovesje interesov izvajalcev, uporabnikov in katalizatorska 
vloga vlade, ki se izvaja prek direktorja agencije, se direktorja 
imenuje s soglasjem sveta agencije. 

Personalna in funkcionalna neodvisnost predstavnikov 
uporabnikov naj se zagotovi na enak način kot to predvideva 
drug odstavek tega člena za direktorja, s tem,da dodatne omejitve, 
predvidene v tretjem odstavku, veljajo le za direktorja, ne pa tudi 
za predstavnike uporabnikov. 

K 38. členu 

Komisija predlaga, da je ta člen potrebno na novo formulirati, tako 
da bo ustrezal novi porazdelitvi delovnih področij med agencijama. 

Za poročevalca je bil določen član komisije prof. dr. Franc 
Vodopivec. 
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Mnenje Komisije za gospodarstvo k predlogu zakona o spremembi zakona o zagotovitvi 

namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu 

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji - prva obravnava  

Komisija za gospodarstvo je na 45. seji, dne 23. 5. 2000, 
obravnavala predlog zakona o spremembi zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(EPA 1161-11), ki ga je v obravnavo in sprejem predložil poslanec 
mag. Janez Kopač. 

Člani komisije niso bili enotnega mnenja o tem ali znesek trošarin 
od mineralnih olj in plina za pogonski namen določiti vsako leto z 
zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kot je 
predlagano s spremembo zakona, ali pa upoštevati določila 

Nacionalnega programa za izgradnjo avtocest v Republiki 
Sloveniji, ki za določeno leto predvideva določen obseg sredstev 
in nivo zadolževanja. 

Prevladalo je mnenje, da je sprejemljivejša rešitev, s katero se 
vnaprej določi kolikšen del cene se lahko uporabi za namen 
izvajanja programa izgradnje avtocest, zato komisija nI podprla 
predlagane spremembe zakona. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Borut Meh. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu zakona o 

Računskem sodišču Republike Slovenije - druga obravnava  

Komisija za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na 
37. seji, dne 7.6. 2000, obravnavala predlog zakona o Računskem 
sodišču Republike Slovenije (EPA 860-11). 

Po razpravi je komisija oblikovala naslednje mnenje: 

1. Komisija meni, da je nujen nadzor nad upravljanjem s sredstvi 
v lokalnih skupnostih. Praksa v evropskih državah je glede 
tega zelo različna. 

2. Komisija meni, da ima nadzor nad lokalnimi skupnostmi vrsto 
posebnosti, ki jih je potrebno upoštevati, zato je nujna tudi 
specializacija pri računskem sodišču. 

3. Zaradi vsega naštetega je komisija podprla tudi konkreten 
predlog za spremembo 13. člena predloga zakona o 
računskem sodišču, ki naj se glasi: 

"(1) Prvi namestnik predsednika računskega sodišča: 

1. nadomešča predsednika računskega sodišča, ko je ta 
odsoten; 

2. opravlja naloge generalnega državnega revizorja na podlagi 
pooblastila predsednika računskega sodišča; 
3. če predsedniku računskega sodišča predčasno preneha 
funkcija, je vršilec dolžnosti predsednika računskega sodišča 
do imenovanja novega predsednika računskega sodišča; 
4. odloča v senatu računskega sodišča. 

(2) Drugi namestnik predsednika računskega sodišča: 

1. opravlja naloge generalnega državnega revizorja za 
področje lokalne samouprave; 
2. opravlja naloge vrhovnega državnega revizorja za področje 
lokalne samouprave; 
3. odloča v senatu računskega sodišča. 

(3) Če drugemu namestniku predsednika računskega sodišča 
predčasno preneha funkcija ali je dlje časa odsoten, opravlja 
naloge iz prve in druge točke drugega odstavka tega člena 
predsednik računskega sodišča." 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu Nadzornega 

odbora občine Domžale za sprejem obvezne razlage 32. člena zakona o lokalni 

samoupravi 

Komlsl|a za lokalno samoupravo In regionalni razvoj je na 
37. seji, dne 7. 6. 2000, obravnavala predlog Nadzornega odbora 
občine Domžale za sprejem obvezne razlage 32. člena zakona o 
lokalni samoupravi (Ur. I. RS, št. 72/73, 6/94 - odločba US, 45/95 
- odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 - odločba US, 63/95 - obvezna 
razlaga, 9/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 26/97,10/98, 68/ 
98 - odločba US, 74/98 in 59/99 - odločba US). 

Po razpravi je komisije oblikovala naslednje mnenje: 

i 
1. Komisija meni, da je problem, na katerega je naletel Nadzorni 

odbor Občine Domžale, širši, torej je nanj naletelo večje število 
nadzornih odborov slovenskih občin. 

2. Komisija meni, da je 32. člen zakona mogoče interpretirati 
samo na način, da je nadzorni odbor organ občine, ki ima 
pristojnost pregledati in nadzirati dosedanje In tekoče 
poslovanje, povezano z javno porabo v občini. 
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3. Komisija meni, da ni problem zakon, pač pa dejstvo, da so v 
občinah ustanovili nadzorne odbore, ki pa so prešibki, da bi 
realno vplivali na delo organov. 

4. Komisija je bila obveščena, da so pravna mnenja, razen 
mnenja Službe vlade za lokalno samoupravo, enotna v smeri, 
navedeni v drugi točki; menijo celo, da obvezna razlaga 32. 
člena sploh ni potrebna. Zato bo komisija počakala na pisno 
mnenje Računskega sodišča RS in Službe Vlade RS za 

zakonodajo. Komisija že razpolaga z mnenjem Inštituta za 
javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. « 

5. V primeru, da se dileme glede interpretacije 32. člena zakona 
ne bodo razrešile, bo komisija z razpravo nadaljevala 
septembra. 

Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Janez Praper. 

Prvi odstavek 56. člena zakona o državnem svetu - državni svet 

in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 

organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi z 

umetniškim programom RTV Slovenija 

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 19.4. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča v zvezi z 
umetniškim programom RTV Slovenija ter na podlagi 1. odstavka 
56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Poldeta Bibiča In predlaga Ministrstvu za kulturo, da 
vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Obrazložitev 

Umetniški program na državnih radio-televizijah, tako imenovanih 
"nacionalkah", je po naravi in zakonu ena pomembnejših dejavnosti 
teh ustanov, saj skrbi za duhovni razvoj gledalcev, se pravi 
državljanov. Po splošni sodbi pa je v zadnjem času na RTV 
Slovenije prav umetniški program v vedno večjem kvalitetnem in 
kvantitetnem upadanju, predvsem v skrbi za izvirno domačo 
ustvarjalnost, na primer v skrbi za televizijske in radijske igre 
sodobnih domačih piscev. Že nevzdržno in domala neokusno pa 
se bohoti vse večja komercializacija, EPP skorajda ne zaostaja 
več za komercialnimi televizijami. 

Vprašanja državnega svetnika Poldeta Bibiča se glasijo: 

1. Ali RTV smatra, da je njegova dolžnost, ker je pristojno za 
vprašanja umetnosti, na kakršenkoli način spodbujati kulturno 
ustvarjalnost na radiu in televiziji? 

2. Kakšna je njegova ocena umetniške ustvarjalnosti na televiziji 
in radiu? 

3- Ali pripravlja kakršnekoli ukrepe (mogoče s popravki zakona), 
da bi se stanje normaliziralo? 

Državni svet predlaga Ministrstvu za kulturo, da v skladu s 96. 
členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni na vprašanja 
odgovori. 

ODGOVORI MINISTRSTVA ZA KULTURO 

1. Ministrstvo za kulturo si prizadeva za zagotavljanje pogojev za 
ustvarjanje, posredovanje in dostopnost kulturnih vrednot na vseh 
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kulturnih področjih. V ta namen zlasti s sofinanciranjem projektov 
in programov podpira vse kulturne dejavnosti, v manjši meri pa v 
tem okviru tudi radijsko in televizijsko dejavnost. 

2. Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da je Radiotelevizija Slovenija 
osrednji izvajalec kulturno-umetniških medijskih dejavnosti v 
državi. Čeprav je statusno oblikovana kot javni zavod, pa je njeno 
delovanje utemeljeno na načelu institucionalne in programske 
avtonomije. To načelo ji omogoča, da programske odločitve 
(vključno z notranjim razporejanjem razpoložljivih sredstev in 
določanjem osnovnega razmerja med kulturno-umetniškimi in 
drugimi programskimi vsebinami) sprejema samostojno, brez 
vmešavanja države in njenih organov. Zakon o Radioteleviziji 
Slovenija za ključne tovrstne odločitve pooblašča Svet RTV 
Slovenija. V tem organu imajo na podlagi zakona svoje 
predstavnike tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Društvo slovenskih pisateljev in Združenje dramskih umetnikov 

Slovenije, Društvo slovenskih filmskih delavcev, Društvo 
slovenskih glasbenikov in Društvo slovenskih skladateljev. Na ta 
način je organizacijam slovenskih umetnikov zagotovljen 
neposreden vpliv na oblikovanje nacionalnih radijskih in 
televizijskih programov. 

3. Ministrstvo za kulturo je pripravilo predloga dveh zakonov, ki jih 
je predlagatelj, Vlada Republike Slovenije, že posredovala v 
obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. 
Oba predloga vsebujeta tudi določbe, ki se dotikajo zastavljenih 
vprašanj. Predlog zakona o medijih določa splošno obveznost 
države za podporo in vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na 
področju medijev ter definira konkretne oblike te podpore. Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji 
Slovenija pa usklajuje besedilo veljavnega zakona s predlaganim 
zakonom o medijih. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa glede 

zastoja pri izgradnji dveh dodatnih pasov na gorenjski avtocesti  

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 19. 4. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi z zasto- 
jem pri izgradnji dveh dodatnih pasov na gorenjski avtocesti ter 
na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Branka Grimsa in predlaga Ministrstvu za promet in 
zveze, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Obrazložitev 

Dvopasovna gorenjska "avtocesta" na odseku med Kranjem - 
vzhod in Naklim je najhujša črna točka v slovenskem prometu. 
Na samo nekaj kilometrih ceste je v zadnjih letih umrlo več deset 
ljudi. Na pobudo državnega svetnika Branka Grimsa je Državni 
svet RS sprejel zahtevo, da se dela na tem odseku bistveno 
pospešijo. Minister za promet in zveze je kot odgovor na to zahtevo 
dal pisno zagotovilo, da bo promet po novih dveh pasovih mogoč 
že pred novim letom 2000. Celo po prvotnih načrtih bi morala biti 
cesta na tem odseku letos že zgrajena v celoti. Postavlja se 
vprašanje, zakaj Vlada mirno gleda, kako na tem odseku po 
nepotrebnem umirajo ljudje in ne drži lastnih obljub. 

Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi: 

Dela na izgradnji dodatnih dveh pasov na gorenjski avtocesti so 
v zadnjih mesecih povsem ustavljena. Glede na načrtovane 
termine izgradnje teh dveh pasov in glede na pisna zagotovila, ki 
jih je prejel Državni svet RS o pospešeni odpravi te črne točke, 
sprašujem, zakaj so dela na gradbiščih ustavljena, kdo je za to 
odgovoren in zakaj je bila sprejeta taka odločitev. 

Državni svet predlaga Ministrstvu za promet in zveze, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi 

z uporabo parkirišča v času dela državnega sveta in njegovih delovnih teles  

Državni svet Republike Slovenje na 50. seji, dne 19. 4. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašan|e državnega svetnika Branka Grimsa v zvezi z 
uporabo parkirišča v času dela državnega sveta in njegovih 
delovnih teles ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o 
državnem svetu sprejel naslednji 

Vprašanje državnega svetnika Branka Grimsa se glasi: 

Kdo je dal policiji navodila, da naj dne 19. 4. 2000 preprečuje 
parkiranje državnim svetnikom na parkirišču pred Maximarketom, 
kljub temu da so državni svetniki razpolagali z ustreznimi karticami 
in da je na ta dan potekala seja Državnega sveta RS In njegovih 
delovnih teles? 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika Branka Grimsa in predlaga Ministrstvu za notranje 
zadeve, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

Obrazložitev 

Dne 19. 4. 2000 so državni svetniki ob prihodu na sejo državnega 
sveta želeli parkirati na parkirišču pred Maximarketom, vendar 
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jim je policist preprečil, da bi parkirali svoja vozila in celo da bi 
lahko počakali na prosto parkirno mesto. Policist je tako ravnal 
kljub opozorilu državnih svetnikov, da so prišli na sejo in da ima 
državni svet za to predvidena parkirna mesta na tem parkirišču, 
državni svetniki pa razpolagajo z ustreznimi izkaznicami in 
parkirnimi karticami. Policist se je skliceval na nekakšna "navodila". 
Zaradi nastalih težav in zamud je bilo ovirano delo državnega 
sveta in njegovih delovnih teles. Postavlja se vprašanje, kdo je dal 
policiji navodilo, naj ovira normalno delo državnega sveta in zakaj. 

Državni svet predlaga'Ministrstvu za notranje zadeve, da v skladu 
s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni odgovori 
na vprašanje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE 

Državni zbor Republike Slovenije je bil 18. 04. 200 do 19. 04. 2000 
gostitelj "Srečanja predsednice evropskega parlamenta s 
predsedniki parlamentov evropskih držav, ki sodelujejo v procesu 

širitve". Srečanja se je poleg predsednice evropskega parlamenta 
ge. Nicole Fontaine udeležilo še 9 predsednikov parlamentov. 

Udeleženci so začeli prihajati v Ljubljano dne 17.04.2000, Republiko 
Slovenijo pa so zadnji zapustili dne 20. 04. 2000. 

Za varovanje in prevoz varovanih oseb in delegacij je bil med 
Državnim zborom Republike Slovenije in upravljalcem parkirišč 
na Trgu republike že vnaprej sklenjen dogovor, da se določi del 
parkirišča, in sicer sto parkirnih mest, ki so bila od 18. 04. 2000 do 
19. 04. 2000 ustrezno označena in varovana. Ta del parkirišča je 
bil zaprt in so na njem lahko parkirala samo vozila za prevoz 
varovanih oseb in službena vozila policijje, ki so sodelovala v 
varovanju. Vsa vozila so bila protibombno pregledana in ves čas 
tudi ustrezno fizično varovana. Državni zbor Republike Slovenije 
se je obvezal, da bo posredoval ustrezno obvestilo vsem 
uporabnikom parkirišča iz državnega zbora, upravljalec parkirišča 
pa se je obvezal za obveščanje drugih uporabnikov. 

Varovanje je bilo načrtovano in izvedeno tako, da ni bil moten 
delovni proces v državnem zboru, policist na vhodu v ograjeni 
del parkirišča pa je naloge opravljal v skladu z načrtom varovanja. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanj državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z 

obravnavo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o proizvodnji in 

prometu s prepovedanimi drogami  

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 19. 4. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanja državnega svetnika Jožeta lica v zvezi z obravnavo 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami ter na podlagi 1. 
odstavka 56. člena zakona o državnem svetu sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega 
svetnika Jožeta lica in predlaga Državnemu zboru Republike 
Slovenije, da vprašanja preuči in nanje odgovori. 

Vpraian|a državnega svetnika Jožeta lica se glasl|o: 

Kje je zakonska osnova, da lahko Sekretariat za zakonodajo in 
pravne zadeve ali drugo delovno telo državnega zbora odloča in 
presoja o usposobljenosti državnega sveta, da obravnava 
zadeve, za katere je državni svet pristojen po Ustavi RS? 

Kako lahko sekretariat DZ ocenjuje delo državnega sveta, pa pri 
tem sploh ne pozna problema In vse materije, ki jo je obdelal 
državni svet? 

Ali je državni svet parlamentarni dom s svojo samostojnostjo in 
neodvisnostjo ali pa je podrejen administrativnim organom DZ in 
"a kakšni ustavni podlagi? 

Kako bo državni zbor ukrepal proti samovolji svojih služb, ki pri 
svojem delovanju podajajo zaključke, da državni svet ni sposoben 
opravljati tistih pristojnosti, katere mu je podelila Ustava RS? 

Obrazložitev 

Podpisani sem se dne 13.4 2000 udeležil seje Odbora državnega 
zbora za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. Odbor je 

obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami. Predlagatelj 
zakona je državni svet in zato sem se seje udeležil kot poročevalec 
državnega sveta. 

Na seji smo vsi udeleženci prejeli mnenje Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora št. 520-03/95-1/ 
8 z dne 12.4.2000. V zadnjem odstavku pisnega mnenja izrecno 
piše: "Glede na to, da Državni svet kot predlagatelj predloga 
zakona nima in ne more imeti strokovno analitičnih vpogledov v 
problematiko izvajanja zakona v praksi Sekretariat meni, da bi 
bilo v konkretnem primeru zato primemo, da se v zakonodajni 
postopek aktivno vključi tudi Vlada Republike Slovenije, ki bi edina 
lahko v okviru svojih resornih ministrstev in povezanih institucij 
celovito strokovno ocenila izpostavljena vprašanja izvajanja 
zakona in po potrebi predlagala ustrezne rešitve bodisi na vladni 
operativni ravni ali pa na ravni morebitnih ustreznejših zakonskih 
sprememb od predlaganih." 

To besedilo Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
državnega zbora je nesprejemljivo, podcenjujoče in popolnoma v 
nasprotju z osnovnimi ustavnimi načeli ureditve pristojnosti 
predstavniških organov. 

Ustava RS v prvem odstavku 97. člena točno navaja pristojnosti 
državnega sveta. V prvi alinei določa, da državni svet lahko 
predlaga državnemu zboru sprejem zakona. Prva pristojnost 
tekstualno je predlaganje sprejem zakonov državnemu zboru. To 
je izvirna ustavna pristojnost, ki je državnemu svetu ne more 
odvzeti noben organ. Državni svet ima na temelju prve alinee 97. 
člena Ustave RS pravico predlagati državnemu zboru zakone, 
kar je v primeru predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o proizvodnji In prometu s prepovedanimi drogami tudi 
storil. Nobena strokovna služba DZ ne more odločati o pristojnosti 
državnega sveta ali si samovoljno razlagati ustavo. V konkretnem 
primeru si Sekretariat DZ za zakonodajo in pravne zadeve jemlje 
pravico, da izključi državni svet iz tega postopka in edino Vlado 
RS okvalificira kot kompetentno z oceno izvajanja omenjenega 
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zakona. Samo v pojasnilo pripominjam, da je ravno državni svet 
od vsega začetka spremljal problematiko spornega zakona in 
priskrbel vsa potrebna gradiva, zato je tudi zaključek Sekretariata 
DZ posledica nepoznavanja materije. 

Državni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da 
vprašanja preuči in v skladu s 96. členom poslovnika državnega 
sveta nanje v roku 30 dni odgovori. 

Sklep državnega sveta ob obravnavi vprašanja državnega svetnika dr. Avgusta Majeriča v 

zvezi z uresničevanjem odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije o neskladju 

poslovnika državnega zbora z ustavo  

Državni svet Republike Slovenije je na 50. seji, dne 19. 4. 2000, v 
skladu z 41. členom poslovnika državnega sveta obravnaval 
vprašanje državnega svetnika dr. Avgusta Ma|erlča v zvezi z 
uresničevanjem odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
ter na podlagi 1. odstavka 56. člena zakona o državnem svetu 
sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega 
svetnika dr. Avgusta Majeriča in predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da vprašanje preuči in nanj odgovori. 

skrajšanega zakonodajnega postopka ne določa minimalnega 
roka, v katerem lahko državni svet poda svoje mnenje o 
obravnavani zadevi in pred iztekom katerega državni zbor ne 
sme sprejeti dokončne odločitve o obravnavani zadevi. Ustavno 
sodišče je tudi odločilo, da mora državni zbor to neskladje z 
ustavo odpraviti najkasneje v enem letu od objave odločbe v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

Zaradi tega sprašujem predsednika državnega zbora oziroma 
predsednika pristojne komisije v državnem zboru, v kateri fazi 
uresničevanja navedene odločbe ustavnega sodišča je državni 
zbor glede na to, da je že minilo šest mesecev od objave odločbe 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Vprašanje državnega svetnika dr. Avgusta Majeriča se glasi: 

Ustavno sodišče Republike Slovenije je v odločbi št. U-l-84/96 z 
dne 21. oktobra 1999 odločilo, da je v neskladju z ustavo, da 
poslovnik državnega zbora v primeru izredne seje ter hitrega in 

Državni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da 
v skladu s 96. členom poslovnika državnega sveta v roku 30 dni 
odgovori na vprašanje. 

ODGOVOR MINISTRSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM 

na pobudo državnega svetnika Karla Kastelica v zvezi z ureditvijo policijskih kontrol na 

področju Krasa in sosednjih občin  

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je pozvalo Ministrstvo 
za notranje zadeve, da naj posredujejo podatke o pogostosti 
izvajanja policijskih kontrol zaradi prekoračitve dovoljene hitrosti 
in zaradi akcije -10 % na območju občin Krasa, Ilirske Bistrice, 
Pivke in Postojne. 

Ministrstvo za notranje zadeve nam je zahtevane podatke 
posredovalo. Iz omenjenih podatkov izhaja, da so prometno 
varstvene razmere v Sloveniji na splošno slabe, podatki o številu 
prometnih nesreč pa se bistveno povečujejo iz leta v leto. Prav 
zaradi povečanja števila prometnih nesreč kot tudi problematike 
ilegalnih prehodov državne meje na omenjenih področjih je na 
terenu prisotnih več policistov kot na drugih območjih Slovenije. 
Ministrstvo za notranje zadeve navaja tudi, da se bodo trudili, da 
bodo njihove aktivnosti potekale nemoteče za tiste, ki si policijskega 
ukrepanja ne zaslužijo, ter da bodo njihovi postopki še naprej 
strokovni in zakoniti. 

Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem ugotavlja, da je v 
Republiki Sloveniji resnično prišlo do upada turistov v letu 1999, 
med njimi vsekakor tudi upada turistov iz zamejstva. Do upada 
turistov je prišlo na območju celotne Slovenije, tako da je število 
turistov iz tujine upadlo približno za 10 %, vendar se je povečalo 
število domačih turistov. Skupnih prenočitev v letu 1999 je bilo za 
4 % manj kot v prejšnjem letu, skupnih prihodov turistov pa za 3 

% manj. Od tega je bilo nočitev tujig turistov za 10 % manj, prihodov 
tujih turistov pa za 9 % manj. Samo obmorski kraji so imeli turističnih 
nočitev za 3 % manj kot v prejšnjem obdobju, prihodov vseh 
turistov pa je bilo približno enako. Omenjeni podatki so bili objavljeni 
v Statističnih informacijah št. 27/2000 Statističnega urada 
Republike Slovenije. 

Glede na zgornje navedbe je resnično prišlo do upada števila 
tujih turistov, vendar je ta upad bil na območju celotne Slovenije, 
saj po statističnih podatkih upad tujih turistov v obmejnih področjih 
ne odstopa od ostalih delov Slovenije. Vplivov, ki so povzročili 
omenjeni upad turistov, je bilo več, med njimi pa vsekakor močneje 
izstopa kosovska kriza, kar kaže tudi upad tujih turistov v letu 
1999 v sosednji Hrvaški. Zaradi omenjenega kriznega območja 
je prišlo tudi do velikega povečanja ilegalnih prehodov slovenske 
meje, kar je razvidno tudi iz podatkov Ministrstva za notranje 
zadeve. 

Vse omenjene okoliščine so vplivale na upad tujih turistov v 
Sloveniji, tako da se ne moremo v celoti strinjati s trditvami svetnika 
Karla Kastelica, da so metode policijskega nadzora tiste, ki so 
povzročile radikalen padec obiska gostov iz zamejstva in s tem 
povzročile težave v gostinstvu in turizmu, kar naj bi povzročilo 
odpuščanje delavcev in zapiranje lokalov. Ministrstvo za malo 
gospodarstvo in turizem se strinja z Ministrstvom za notranje 
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zadeve, da je zadovoljen turist predvsem varen turist, saj je varnost 
v turistični ponudbi določene države eden izmed najpomembnejših 
faktorjev, zaradi katerega se tuji turisti odločijo za obisk, pa naj bo 
varnost v cestnem prometu kot tudi varnost na vseh drugih 
področjih. 

Ker je zaradi kosovske krize prišlo do velikega povečanja ilegalnih 
prehodov slovenske meje, je razumljivo, da je potreba po večjem 
nadzoru teh območij, prav tako pa so sami podatki o povečanju 
števila prometnih nezgod v omenjenih območjih že zadosten razlog 
za večje število policijskih patrulj. Glede na to, da je takšno 
povečano nadzorstvo zaradi okoliščin upravičeno, pa je lahko na 
drugi strani za tuje turiste zelo moteče in vsekakor lahko vpliva 
na manjši obisk v naši državi. 

Prav zaradi tega bo Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem 
apeliralo na Ministrstvo za notranje zadeve, da se to poostreno 
nadzorstvo izvaja korektno in čim manj moteče do tujih turistov, 
zlasti zato, ker letošnje turistične usmeritve potekajo pod 
sloganom Turizem smo ljudje". 

Vprašanje državnega svetnika 
Karla Kastelica je objavljeno 
v Poročevalcu državnega sveta, 
št. 3/2000 

POSVETI, JAVNE RAZPRAVE IN PREDAVANJA 

Državna svetnika prof. dr. Franc Vodopivec in akad. prof. dr. Veljko Rus sta 29. marca 

2000 v okviru Državnega sveta Republike Slovenije pripravila posvet z naslovom 

ZASNOVA PREDLOGA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU 

ZNANSTVENE IN RAZISKOVALNO-RAZVOJNE DEJAVNOSTI 

Predsednik državnega sveta Tone Hrovat je uvodoma povedal, 
da bosta državna svetnika prof. dr. Franc Vodopivec kot 
predstavnik za področje raziskovalne dejavnosti in akad. prof. dr. 
Veljko Rus kot predstavnik univerz, visokih in višjih šol, ki sta 
pripravila posvet, načela tista vprašanja, ki naj bi predstavljala 
temelje za zakonodajno ureditev tega področja. Pogledi in konkretni 
predlogi s posveta bodo vključeni v obravnavo zakona na delovnih 
telesih in na seji državnega sveta. 

Prof. dr. Franc Vodopivec je pozdravil navzoče in se jim vnaprej 
zahvalil za njihovo aktivno sodelovanje v razpravi; cilj le-te ni 
ocenjevanje predloga zakona, ki je prišel v postopek pred dobrim 
mesecem, je dejal, ampak postaviti trden temelj za tak zakon, ki 
bo zadovoljil celotno raziskovalno sfero tako na inštitutih in 
univerzah kot v industriji In ki bi omogočil oblikovanje razumne 
raziskovalne politike. To, kar je zapisano v Nacionalnem 
raziskovalnem programu kot prvi cilj - rast socialne, kulturne In 
materialne blaginje državljanov - namreč ni zapisano v zakonu, 
objavljenem v Poročevalcu državnega zbora. 

Zahvalil se je akademiku prof. dr. Rusu, ki je dal pobudo za 
organlzacijo tega posveta ter vodstvu državnega sveta za pomoč 
>n organizacijo izvedbe posveta. Navzoče je prosil, da posredujejo 
8voje morebitne dodatne pisne prispevke, da bodo lahko objavili 
celotno gradivo in sklepe tega posveta in da bo to dokument, ki 

ga bodo upoštevali kot demokratično izoblikovano mnenje pri 
obravnavi zakona o organizaciji in financiranju na področju 
znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti. 

Akad. prof. dr. Veljko Rus je uvodoma pojasnil, da so udeleženci 
posveta z vabilom dobili tudi njegov tekst, ki se nanaša v bistvu 
samo na agencije, saj ocenjuje, da je ureditev vprašanja agencij 
v predlogu novega zakona ključna zadeva za vzpostavitev 
ravnovesja moči med politiko in stroko. Osnovna ideja celotnega 
predloga oziroma paketa spreminjevalnih predlogov, ki so zajeti v 
tem tekstu, se nanaša na ohranitev avtoritete politike na eni strani 
in vzpostavitev avtonomije stroke na drugi strani. Morda bo kdo 
rekel, je nadaljeval, da je to utopistična konstrukcija, čemur bi 
pritrdil, če bi eno ali drugo načelo poskušali izpeljati do skrajnosti. 
Če se govori o neomejeni avtonomiji znanosti, gre za koncept, ki 
je nevzdržen s sistemskega in regulativnega vidika. In nasprotno, 
če gre za takšen koncept, po katerem bi hierarhično državotvorno 
načelo dosledno izvajali z vrha do vseh podrobnosti, kot je bilo 
slišati na nedavnem posvetu v Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti, gre v bistvu za prav tako nevzdržen sistem, ki ne vodi 
v ureditev področja znanosti, kar je eksplicitno nakazano v 
uvodnem delu zakona. S svojimi sugestijami in spreminjevalnimi 
predlogi, je dodal, je skušal vzpostaviti ravnovesje med politiko, 
ki avtoritativno oblikuje nacionalni program oziroma prioritete, in 
stroko. 
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Kot vemo, je nadaljeval, oblikujejo politiko poslanci, vlada in - kar 
ni nepomembno - svet za znanost in tehnologijo. Potem ko je 
določen nacionalni program in z njim prioritete, naj bi posamezne 
področne agencije po strokovnih kriterijih in s strokovno izbranimi 
ljudmi povsem avtonomno delile dodeljena sredstva. V tem vidi 
neko ravnovesje med regulacijo, ki je avtoritativna ali državotvorna 
in pa med tisto, ki pripada stroki, ne da bi eni sferi odvzeli moč in 
odgovornost. Kot informacijo je tudi povedal, da so v zvezi z 
agencijami dobili podporo Korisa, v katerem so direktorji inštitutov 
in ki je centralno menedžersko telo v slovenski znanosti. Tudi oni 
namreč ocenjujejo, da so agencije tisti ključni element, ki zagotavlja 
institucionalno avtonomijo znanstveno raziskovalne dejavnosti, 
in da bi bile agencije s predlagano rešitvijo v zakonu samo 
podaljšana roka ministra, kar bi v bistvu samo zapletalo poslovanje 
namesto da bi ga poenostavljalo oziroma kvalitetno spremenilo. 
Omenil je tudi dokument s celodnevnega posveta v okviru 
Slovenske akademije znanosti in umetnosti, v katerem se ena od 
točk ukvarja posebej s tem, da bi bile agencije relativno avtonomne 
in da bi v celoti, vendar le znotraj svojega področja, odločale o 
alokaciji sredstev za programe, za projekte, za mlade 
raziskovalce, večjo opremo itd. Tudi univerza je poslala dokument, 
iz katerega je razvidno, da se zavzema za več agencij, ne samo 
za dve, in za avtonomnost teh agencij, ki naj se konstituirajo od 
spodaj navzgor. Univerza opozarja še na druge probleme, o katerih 
bo verjetno govor tudi v razpravi in ki zadevajo predvsem 
neusklajene odnose med inštituti in univerzami oziroma odnose 
med ministrstvi ali resorji. 

Besedo je še enkrat povzel prof. dr. Franc Vodoplvec, ki je 
omenil Belo knjigo, na osnovi katere bi se lahko marsikaj zgradilo 
ob doslednem upoštevanju nujnosti vzpostavljanja ravnotežja 
interesov. Temu dokumentu je sledil zakon, po katerem še danes 
delamo. Torej sta vendar bila zastavljena neka politika in sistem 
dela, ki ga še do danes nismo uspeli zamenjati z ničimer, kar bi 
bilo boljše. Kolikor se spominjam, je nadaljeval, smo potem dobili 
tri različne predloge zakonov za področje organiziranja in 
financiranja raziskovalnega dela iz proračuna. Na vsak predlog 
zakona so bile dane resne pripombe, tako da je stroka predloge 
vsakokrat že pred drugo obravnavo zavrnila. Ce prav razumem, 
je dodal, tudi ta zadnja verzija zakona ni sprejemljiva, čeprav smo 
zato, da bi se zadeve na tem področju izboljšale in da bi dosegli 
tako nujno ravnotežje, ki smo ga včasih že imeli, ustanovili Svet 
za znanost in tehnologijo, različne svete v okviru ministrstva itd. 
Razmere v tehnologiji so se nenehno slabšale in letos so - še 
posebej, če se ta zakon o razvojni pomoči industrijskim podjetjem 
ne bo uresničil - najslabše v vseh letih doslej. Tako namreč kaže 
porazdelitev sredstev v dokumentu, ki je predložen državnemu 
zboru in državnemu svetu. To pomeni, da nismo bili sposobni 
postaviti infrastrukture, ki bi vzpostavila neko zdravo politiko v 
celotni raziskovalni sferi. 

Čeprav je bil sam včasih kar precejšen zagovornik centralizacije, 
danes vidi, da je edina objektivna rešitev razdelitev celotnega 
raziskovalnega področja na agencije, in to tako, da ena agencija 
v svojem sklopu - kakor je rekel akademik prof. dr. Rus - obravnava 
vse od temeljnih raziskav do razvojne pomoči podjetjem in da ima 
tudi močan vpliv na to, kar danes imenujemo programsko 
financiranje, nekdaj pa sistemsko financiranje. To je tisto 
financiranje, ki ne na univerzi ne na inštitutih ne more biti odvisno 
od tega, ali bo nek projekt sprejet ali ne, ampak je potrebno zato, 
da se to področje sistemsko, infrastrukturno, kadrovsko in 
metodološko sploh lahko razvija, da bi bilo raziskovalno uspešno. 

Opozoril je tudi na gradivo, ki ga je pripravil zato, da bi vzpodbudil 
razpravo, ter dodal, da je bil šokiran, ko je eden od udeležencev 
posveta na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti rekel, da 
številke, ki jih uporablja, niso prave. Uporabil je namreč tiste, ki so 
zapisane v poročilu o financiranju javnega raziskovanja v Sloveniji 

od leta 1992 naprej - pripravil ga je tedanji predsednik Odbora 
državnega zbora za znanost in tehnologijo, gospod Sovič - in ki 
jim do sedaj ni oporekal še nihče iz uradne ali pooblaščene sfere. 
Ko so dokumenti predstavljeni v državnem zboru kot podatki, ne 
kot mnenje, so zanj verodostojni na enak način kot so verodostojne 
številke v proračunu, ki ga pripravi vlada. Na posvetu na Slovenski 
akademiji znanosti in umetnosti je uporabil tudi podatke iz 
švicarskega zbornika o svetovni konkurenčnosti; na prvih straneh 
zbornika piše, kdo iz Slovenije jih je posredoval in kdo je sodeloval 
pri njegovi pripravi. Dejstvo je, da smo po podatkih iz tega 
zbornika, ki ga izdaja ugledni švicarski inštitut, glede na javna 
vlaganja v raziskave premalo učinkoviti. Osebno bi sicer zelo rad 
videl, je dejal, da bi mi kdo s številkami dokazal, da to ni res. Ker 
bo letos izšel nov zbornik - vsako leto izide zbornik s podatki in 
ocenam za dve leti nazaj - naj te številke pokažejo, da se je 
Slovenija bodisi po vlaganjih pomaknila nazaj ali pa da se je po 
raziskovalni uspešnosti pomaknila naprej, je končal to misel. 
Nadaljeval pa je, da ne bi smeli pozabiti, da projektov ne financira 
samo Ministrstvo za znanost in tehnologijo; tudi vrsta drugih 
ministrstev financira projekte, ki jih posamezne inštitucije izvajajo 
za različne državne potrebe. Kdor koli bo torej posredoval podatke 
izdajateljem tega zbornika, naj se zaveda, da mora dati celovit 
pregled številk, ne samo tiste, ki se zbirajo na Ministrstvu za 
znanost in tehnologijo. Sam sicer ne ve, kako se v mednarodnem 
merilu ocenjuje tehnološki učinek raziskovanja, financiranega iz 
javnih sredstev, ampak razlika med uvrstitvijo glede na vlaganja 
in uvrstitvijo glede na učinkovitost je v Sloveniji tako velika, da je 
o tem treba spregovoriti. Ugotoviti je treba, da bodisi podatki niso 
pravi ali pa da so podatki pravi in je nujno nekaj storiti, da bi se v 
naslednjih letih zadeve izboljšale. 

Preden je odprl razpravo, je še povedal, da se je minister za 
ekonomske odnose in razvoj opravičil, ker se zaradi zasedenosti 
ni mogel udeležiti posveta, nato pa je predal besedo prvemu 
prijavljenemu razpravljalcu. 

Povzetek razprave 

Prof. dr. Tomaž Kalin, Inštitut Jožef Štefan, je najprej izrazil 
pomislek glede točnosti številk o vlaganjih v razvoj v nekaterih 
industrijskih panogah. Če bi bilo res, da slovenska industrija daje 
1,1 % za raziskave in razvoj, kar je toliko, kot daje na primer 
holandska industrija, bi morali biti učinki večji. Po njegovem mnenju 
je ta podatek velika statistična laž. 

Kot enega osnovnih problemov v predlogu zakona je izpostavil 
vprašanje ustreznosti definicije izraza javna služba (uporabil je 
angleško primerjavo vsebine izraza public service) za 
raziskovalne dejavnosti. Nato je v kontekstu koncepta javnih 
zavodov, ki so zajeti v zakonu, omenil po njegovi oceni odlično 
knjigo prof. dr. Rusa »Javni zavodi med trgom in državo«, nato pa 
v zvezi s samim zakonom izpostavil naslednja stališča: 

Agencija je nujna in jo poznajo v vseh razvitih državah po svetu. 
V agencijah imajo besedo ljudje, ki vedo, za kaj gre, ne uradniki, 
ne birokrati, ampak znanstveniki. Druge države so tudi dovolj 
velike, da se jim ne dogaja to, kar se zelo pogosto dogaja nam, 
namreč da imamo odbore, ki razpravljajo in odločajo tudi o 
sredstvih za tiste, ki so v teh odborih. 

Zelo pomembno se mu Je zdelo poudariti, da so za razliko od 
formulacije v predlogu slovenskega zakona, po kateri naj bi bila 
agencija oseba javnega prava z vsemi posledicami, ki so s tem 
povezane, agencije po svetu mnogokrat osebe zasebnega prava. 
Kot primer je navedel družbi Max Plank in Franz Hofler ter dodal. 
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da so vse velike organizacije v Nemčiji osebe zasebnega prava, 
ki delujejo kot društva, po naših zakonih pa so v društvih lahko 
samo fizične osebe. 

Kar zadeva programsko financiranje, je povzel mnenje večine 
članov Korisa, da pomeni programsko financiranje pozitiven 
premik, ki omogoča stabilnost, žal pa je na prehodu iz projektnega 
v mešano financiranje manj sredstev, čeprav je jasno, da 
reorganizacije ni mogoče izpeljati z manj denarja. Tudi gospodarska 
podjetja, ki se reorganizirajo, vedo, da bodo na začektu porabila 
nekaj več denarja, ampak dolgoročni učinek bo bistveno večji. 

V zvezi z genezo nastajanja zakona je na kratko povzel, da je 
Svet za znanost in tehnologijo RS podprl hitro obravnavo zakona, 
potem ko je Ministrstvo za znanost in tehnologijo obljubilo, da bo 
upoštevalo vse njegove amandmaje, kar je bilo tudi napisano v 
komentarju k zakonu. Svet za znanost in tehnologijo RS, ki mu 
predseduje prof. dr. Stane Pejovnik, je imenoval ožjo komisijo, da 
je na osnovi Korisovih in drugih materialov pripravila koncept 
amandmajev, ki pomenijo neke vrste poskus, da bi se agencije v 
celoti osamosvojile. Naloga agencij je skrb za tista strokovna 
področja, za katera so ustanovljene, to je upravljanje s sredstvi, 
evalviranje programov, spremljanje rezultatov dela in seveda 
poročanje navzgor. Citiral je 29. člen, ki pravi: »Organizacijo 
upravljanja s sredstvi državnega proračuna, način financiranja, 
spremljanje in nadziranje porabe teh sredstev za znanstveno in 
raziskovalno-razvojno dejavnost podrobneje s predpisi določi 
minister.« Navedel je še eno določbo zakona, ki med drugim 
pravi, da minister določa tudi metodologijo ocenjevanja programov 
in projektov ter njihovo financiranje. Ocenil je, bi to za agencije 
pomenilo le še nekaj več uradnikov. Korisova ideja in tudi ideja 
ožje komisije sveta za znanost in tehnologijo je bila, da mora biti 
agencija za to odgovorna sama in da mora imeti v proračunu 
svojo postavko, za kar naj bi poskrbel minister. Vendar to ni bilo 
sprejeto. Zadnja sprememba pomeni izboljšanje le v tem smislu, 
da naj bi to naredila vlada na predlog Sveta za znanost in tehnologijo 
RS. 

Še ena zadeva bi morala biti v zakonu drugače opredeljena kot 
je, in sicer, da agencija za znanost odloča o izbiri raziskovalnih 
programov in projektov in jih financira, to pomeni, da mora imeti 
proračunska sredstva, ki so na njihovem računu. 

Ocenil je, da so največja nesoglasja še vedno med tistim, kar je 
predlagal Koris, in tistim, kar je ministrstvo pripravljeno sprejeti. 
Napovedal je, da bo ožja komisija pripravila amandmaje za 
parlamentarno obravnavo. 

Na vprašanje prof. dr. Franca Vodoplvca, ali bodo predlagali 
ustanovitev dveh agencij, kot je v sedanjem predlogu zakona, ali 
več agencij, je prof. dr. Tomaž Kalin odgovoril, da zaenkrat 
obstaja predlog za ustanovitev dveh agencij: ene za znanost in 
druge za tehnologijo. 

Prof. dr. Anton Jeglič, Fakulteta za elektrotehniko, je sprego- 
voril o povezavi visokošolskega izobraževalnega dela in 
raziskovalnega dela, ki sta pri nas dva ločena sistema, zato 
celoten sistem po njegovem mnenju ne more biti učinkovit. Na to 
so opozorile vse komisije Evropske skupnosti, ki so ocenjevale 
učinkovitost teh področij v Sloveniji, vendar njihove pripombe in 
nasveti niso naleteli na razumevanje. Odraz tega pa je tudi predlog 
đakona, ki je v parlamentarnem postopku. Prav gotovo je končni 
cilj prispevati k blagostanju državljanov na vseh področjih, pri 
Čemer mora operativne cilje določati država, se pravi, da jih vlada 
sprejema, potrditi pa jih mora parlament v skladu z razvojno 
strategijo in s sprejetimi oziroma določenimi prioritetami, šele potem 
Prideta na vrsto Izobraževalna in raziskovalna sfera, ki si morata 

prizadevati za doseganje teh ciljev in za učinkovitost vlaganj v 
celotno področje izobraževanja ter raziskav od osnovnih do 
razvojnih, aplikativnih. Za to je seveda treba imeti merila, vendar 
doslej primerljivih oziroma relevantnih meril za oceno učinkovitosti 
nismo imeli. 

Menil je, da je učinkovitost sistema onemogočala tudi delitev na 
dva sistema: na visoko šolstvo, univerzo, znanost in raziskave 
na eni strani in pa inštitute na drugi strani. Ta sistem je tudi predrag 
in si ga razvite države ne privoščijo. Pač pa v državah, ki naj bi 
nam bile za zgled, kot na primer na Finskem, Irskem itd., namenjajo 
veliko pozornost izdelavi sistema ocenjevanja kakovosti in 
uspešnosti ter učinkovitosti. Pri nas smo prišli do ocenjevanja 
odličnosti raziskovalcev; to je premalo, kajti do zdaj nismo imeli 
določene niti namembnosti posameznih inštitucij v celotnem 
sistemu, brez tega pa je težko ocenjevati učinkovitost neke 
inštitucije. Takega sistema ni mogoče zgraditi čez noč, in čeprav 
so morda pri nas razmere res nekoliko drugačne, rešitve v bistvu 
ne morejo biti drugačne, kot so drugod po Evropi. 

Posamezni zakoni pri nas tudi niso usklajeni in preprečujejo pretok 
ljudi, znanja in racionalno uporabo raziskovalne opreme. Zato jih 
bo nujno uskladiti in po možnosti vse skupaj nadgraditi z enim 
zakonom. 

Za večjo učinkovitost morajo vlada oziroma posamezni vladni 
resorji ustvariti okolje, ki je primerno za razvoj gospodarstva in 
podjetništva, za nove tehnologije, za pretok znanja v podjetja. Na 
tem področju ni bilo celovite politike, zato so tudi rezultati taki, kot 
so, poleg tega pa niso sprejemljivi pogoji za prihod tujega kapitala 
v Slovenijo, zaradi česar se bodo tujci prej odločali za vlaganja na 
primer na Irskem ali Finskem. 

Za Slovenijo sta dovolj dve agenciji: ena za področja, ki zagotavljajo 
našo nacionalno samobitnost, in druga, ki je povezana z 
industrijskimi procesi, s tehnološkimi razvojnimi vložki itd. 
Pomembna pa je sestava teh agencij in svetov, ki ocenjujejo 
kakovost in učinkovitost, saj bi morali biti v njih predvsem ljudje iz 
gospodarstva, iz civilne družbe, predstavnik države in mogoče 
tudi visokega šolstva; zdaj je bilo namreč obratno. 

Poudaril je, daje povedano rezultat opažanj, kako so stvari urejene 
po svetu, na primer na Finskem, na Švedskem, na Irskem, o 
čemer smo imeli tudi mi priložnost nekaj izvedeti neposredno od 
tistih, ki gradijo sisteme ocenjevanja v evropskem omrežju in ki 
so prišli k nam kot predavatelji. 

Univerza bi morala biti pomemben segment civilne družbe, vendar 
univerza tega poslanstva ne opravlja, ker ga ni sposobna opravljati. 
Komisije, ki so ocenjevale to področje v Sloveniji, so povedale 
svoje pripombe, tudi evropska rektorska konferenca je dala svoje 
mišljenje, vendar mi gremo svojo pot. Slovenska akademija znanosti 
in umetnosti se že začenja zavedati tega, da mora delovati tudi 
kot segment civilne družbe, nujna pa bo reorganizacija same 
univerze, šele potem bomo sposobni stvari spreminjati. 

Prof. dr. Peter šuhel, Fakulteta za elektrotehniko, je uvodoma 
dejal, da je ena od stvari, ki zbode v posredovanih tabelah, visok 
prispevek iz družbenega dohodka za raziskave. Vprašal se je, 
kolikšen je delež državne uprave v sredstvih, namenjenih 
raziskavam, pa tudi, koliko sredstev gre v slabo stoječa ali celo 
propadajoča podjetja. Šele tako prikazani podatki bi pokazali neto 
vsoto, namenjeno raziskavam. 

Njegova konkretna pripomba na predlog zakona je bila, da se v 
njem zapiše, naj tudi ministrstvo skrbi za uveljavljanje državno 
prioritetnih raziskav, vendar samo na osnovi dolgoročne državne 
strategije. 
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Izrazil je prepričanje, da je bila delitev na inštitute in univerzo v 
preteklosti politično pogojena, kajti tako je bilo laže obvladovati 
ljudi, ki raziskujejo in mislijo s svojo glavo. Podprt je, kar je zapisal 
prof. dr. Vodopivec, da bi namreč postopno povezali in združili 
tehnološke inštitute in fakultete po vzoru Finske. Potrebnost 
povezave znanosti, torej inštitutov in univerze, ki naj bi bili pod 
enim ministrstvom, so ugotavljali že udeleženci zelo uspešne 
okrogle mize pred tremi leti v Cankarjevem domu. Podprl je misel 
prof. dr. Jegliča, da bi ugledni strokovnjaki iz inštitutov predavali 
na univerzi. 

Menil je, da agencije lahko zanesljivo prispevajo k preglednemu 
načinu raziskovanja, enako dostopnega vsem, kajti v tujini - sam 
ima več kot dvajsetletne izkušnje na mednarodnih ameriških 
projektih - so raziskave javno razpisane in nanje se lahko prijavi 
vsak. Zato pozdravlja ustanovitev agencij, boji se le, da bi delitev 
na eno agencijo za tehnologijo in na drugo za znanost pomenila 
ustvarjanje dveh polov, ki se bosta med seboj prepirala. Bolj 
podpira zamisel, da bi ena agencija podpirala družbene vede in 
sicer od temeljnih raziskav do aplikacij, druga pa naj bi podpirala 
tehnologijo. 

Kar zadeva v dokumentih uporabljen izraz o tako imenovani dodani 
vrednosti, ki je pri nas šibka, pa je poudaril, da je dodana vrednost 
premosorazmerna z znanjem ljudi, ki delajo na določenem 
področju. 

Omenil je tudi nedavno razpravo o izzivih informacijske družbe 
ter izpostavil podatek, da v državah Evropske skupnosti 
primanjkuje več kot 200.000 strokovnjakov za to področje. Nemčija 
bo izdala 20.000 vizumov državljanom azijskih držav, ki se 
ukvarjajo z informatiko. Pri nas se premalo zavedamo potreb, ki 
jih narekuje informacijska družba. Prav zato je predlagal, da se v 
gradivu prof. dr. Vodopivca izpusti opredelitev, naj bi dostop do 
temeljnih mednarodnih baz podatkov subvencionirali za vsa tista 
industrijska podjetja "ki imajo aktivne raziskovalno-razvojne 
službe". Ta naj ne bodo privilegirana. Informatika je danes tista 
veda, na kateri bomo zdržali ali padli, zato morajo biti informirani 
vsi, tudi najmanjši zasebniki. 

Ob koncu svoje razprave je opozoril še na dejstvo, da bomo imeli 
po vključitvi v Evropsko skupnost ob že tako veliki potrebi po 
strokovnjakih teh pri nas manj, ker se bo tako imenovani »beg 
možganov« še okrepil. V tej luči je treba resno razmisliti, ali zakon, 
o katerem je govor, lahko pošljemo v nadaljnji postopek. 

Prof. dr. Rado Bohinc, Fakulteta za družbene vede, je najprej 
komentiral dva podatka iz gradiva, ki so ga prejeli udeleženci 
posveta, ker sta bila zanj oba presenetljiva. Presenetljiv je podatek, 
da je z letom 1996 v proračunu padel odstotek za znanost pod 
0,72 BDP oziroma pod 0,7 in odstotek ministrstva za znanost in 
tehnologijo pod 3 % in da se vse do danes pravzaprav ni dvignil. 
Menil je, da je to krivda politike in njenega mačehovskega odnosa 
do znanosti, kar spremljamo že skoraj desetletje. Očitno gre za 
načelno proračunsko sistemsko vprašanje, ko se je prenehalo 
spremljati razmerje družbeni proizvod : odstotek za znanost in to 
vprašanje je potrebno razrešiti tudi v razpravi o zakonu. Izrazil je 
prepričanje, da bi morali opustiti prakso, po kateri se v proračunu 
ministrstva za znanost določajo zgolj programi, ki so zelo splošno, 
globalno opredeljeni, ampak bi se morale začeti videti v proračunu 
inštitucije (univerze, fundacije, inštituti in tako naprej). Vsaka naj 
bi lobirala za svoj delež in morda tudi za posamezne projekte v 
smislu nacionalnih tehnoloških, znanstvenih projektov. Tako bi 
bila razprava o proračunu mnogo preglednejša, morda tudi za 
politike razumljivejša. 

Drugi presenetljiv podatek pa je, da je Slovenija po mednarodni 
statistiki med 47 državami, kolikor je uvrščenih na eni strani, na 

46. ali predzadnjem mestu, kar zadeva razvoj in uporabo tehnologij. 
Navzoče je spomnil na leto 1995, koje bil zavrnjen tako imenovani 
»tehnološki tolar«; del vzrokov za izjemno nezavidljivo mesto 
Slovenije je tudi v tem. 

Kar pa zadeva zakon oziroma sploh sistemske preureditve 
znanosti, spadam med tiste, je dejal, ki že dolgo menijo, da 
Slovenija in slovenska znanost potrebujeta nov zakon. Za to 
obstaja tudi povsem formalen argument: sedaj veljavni zakon je 
bil sprejet še pred novo ustavo. Med novimi argumenti je na prvem 
mestu omenil letošnji konceptualno in tudi sistemsko nov način 
financiranja na področju znanosti, tako imenovano programsko 
financiranje, ki pa nima dovolj trdne podlage v veljavni zakonski 
ureditvi. Toda kljub temu se pridružuje zanj razveseljivemu in 
enotnemu stališču slovenske univerze, da zakona ne smemo 
sprejemati po hitrem postopku, kajti pripraviti je treba tak zakon, 
da ne bo urejal razmerij znotraj znanosti, ampak da bo uredil 
razmerja med znanostjo in državo. To je ključno vprašanje in iz 
tega zornega kota bi bilo mogoče pripravljenemu besedilu zakona 
očitati, da vendarle posega v to, kako naj znanstveniki in 
znanstvene skupnosti, znanstvene inštitucije znotraj sebe urejajo 
posamezne zadeve. Pravzaprav je to vprašanje avtonomije 
znanosti. 

Obravnaval je tudi vprašanje, ali naj država ureja način postavljanja 
organov, ki odločajo o zadevah znanosti, ali naj država imenuje te 
organe ali naj jih imenuje znanost sama oziroma organizirana 
znanost in njene inštitucije. Pri tem ne gre samo za agencije, 
čeprav seveda tudi zanje. Podprl je zamisel o njihovi ustanovitvi in 
sicer se je zavzel za večje število agencij, razvrščenih po 
znanstvenih področjih, ne pa po vertikali. Ne bi bilo namreč dobro 
razpravljati o agenciji za tehnologijo in o agenciji za znanost in ta 
enovit raziskovalni proces tudi institucionalno razcepiti na dva 
dela. Zaradi določitve politike med področji, ki je vendarle vprašanje 
prioritet in politično vprašanje, pa bi jih bilo dobro institucionalno 
razdeliti na agencije za družboslovje in za naravoslovje, za 
medicinske raziskave in podobno. 

Temeljno vprašanje pa je, kakšna je pravna narava teh agencij; 
ali je to oseba zasebnega ali javnega prava. Kot točno je omenil 
navedbo izjave, ki jo je dal prof. Kalinu, da agencije, take kot so 
sedaj predlagane v zakonu, ne morejo biti osebe zasebnega 
prava - agencije ne morejo imeti statusa društev, po naši 
zakonodaji pa so društva lahko le združenje fizičnih oseb, kar 
tudi ni primerljivo z evropsko zakonodajo. Gre pa še za nekaj 
drugega: Slovenska znanstvena fundacija je oseba zasebnega 
prava, ki ima status ustanove in zato je menil, da ni nobenega 
razloga, da tudi agencije ne bi imele statusa ustanove. Zakon o 
ustanovah namreč eksplicitno govori o tem, da so to osebe 
zasebnega prava, četudi je eden od soustanoviteljev država in 
ustanova bi bila povsem primerna oblika za agencije. 

Spregovoril je o še eni možni obliki - o zasebnih zavodih, česar 
sicer evropska zakonodaja ne pozna, jih pa pozna naš pravni 
sistem. Prepričan je, da torej ni problem vzpostaviti obliko osebe 
zasebnega prava znotraj našega pravnega sistema, če bi bila za 
to politična volja. Ob tem je izpostavil, da naziv »agencija« uporablja 
zakon o organizaciji državnih organov in da je to pravzaprav 
uradno, formalno poimenovanje za enoto znotraj ministrstva. Če 
je stvar zastavljena tako, je menil, razprava o agenciji ni razprava 
o organizaciji znanosti, ampak razprava o tem, kako naj bo 
organizirana državna uprava; to pa ni pristojnost zakona, ki ureja 
razmerje ali ki naj bi urejal razmerje med znanostjo in državo, 
ampak pristojnost zakona, ki ureja razmerje znotraj države, v 
tem primeru tudi na področju znanosti. 

Agencija naj bi bila inštitucija, ki jo upravljajo znanstveniki v tem 
smislu, da od spodaj navzgor postavijo upravni organ agencije, 
ne pa tako, kot velja za svet za znanost in tehnologijo ter svet za 
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visoko šolstvo, ki sta oba organa države; oba imenuje vlada in 
oba sta v formalnem smislu podrejena oblasti in vsakokratni politiki. 

Organe na področju znanosti naj bi upravljala znanstvena srenja, 
organizirana na način, ki bi ga določila stroka. Znanstvena 
skupnost naj bi kot svoje verodostojne predstavnike izvolila ljudi, 
ki so najbolj ugledni na posameznih področjih, ne pa tiste, ki 
ustrezajo trenutnim interesom politike in tudi strežejo takšnim 
interesom. 

Strinjal se je s prof. dr. Kalinom, da je eminentno vprašanje tudi 
vprašanje javnih služb na področju znanosti. Ocenil je, da v 
predlogu zakona to ni najbolj posrečeno urejeno, saj je zapisano, 
da je javna služba vse tisto, kar financira država. Biti bi moralo 
ravno obratno; določitev javne službe je namreč namenjena temu, 
da ugotovimo, kaj naj država financira. V zakonu tudi pogreša 
določitev prioritet, kot so nacionalni raziskovalni programi, 
nacionalni tehnološki programi, projekti nacionalnega pomena. 
Kot velik napredek v smislu določitve finančnih obveznosti države 
pa je ocenil uvedbo programskega financiranja. Temu je dodal, da 
je programsko financiranje le torzo v znanstveni politiki, če mu ni 
dodan sistem projektnega financiranja oziroma če ni vzpostavljen 
sistemski pa tudi finančni pogoj za to, da delujejo tudi drugi 
instrumentariji. Programsko financiranje samo zase ne more biti 
učinkovito, ker je administrativno, formalno, vse ostalo, kar je 
povezano z znanostjo - kompetitivnost, prioritete, ustvarjalnost, 
inventivnost - pa je seveda utemeljeno v drugih instrumentarjih, ki 
morajo imeti tudi finančno podlago. V nasprotnem primeru, je menil, 
dobra stran programskega financiranja razvodeni. Javna služba 
torej ni vse in nič, ampak so to posebej opredeljeni programi in 
institucije, za katere država prevzame obveznost. Javna služba 
je tudi sistem subvencij na področju tehnološkega razvoja, ki 
pomaga gospodarstvu, da dohaja tehnologijo v svetu. Sistem 
subvencij pa vsekakor lahko štejemo kot del znanstvene oziroma 
tehnološke politike. 

Razpravo je končal z mislijo, da je iz razprav popolnoma izginila 
regionalna politika na področju znanosti. Tudi v zakonu o tem ni 
govora, čeprav je prepričan, da ni mogoče voditi učinkovite 
znanstvene politike samo v enem centru in da je potrebno izvajati 
policentrično politiko tudi na področju znanstvenega in 
tehnološkega razvoja. 

Prof. dr. Tine Valentlnčlč, Biotehniška fakulteta, je svoj pisni 
prispevek k razpravi najprej dopolnil z razlago pomena besede 
"program«: tisti, ki ga predlaga, mora tudi podrobno opisati načrt 
raziskav. Vendar pri nas tisti, ki so dobili sredstva iz naslova 
programskega financiranja, praviloma niso napisali nobenega 
programa. Nekdanji usmerjeni raziskovalni programi (URP-ji) so 
namreč po triletnih ciklih prešli neposredno v programsko 
financiranje, kar je pomenilo, da so tisti, ki so uspeli obdržati 
usmerjene raziskovalne programe, morali izpolniti le nekaj 
pogojev, da so dobili denar iz naslova programskega financiranja. 

Razlika med programskim in projektnim financiranjem je namreč 
v tem, da naj bi bilo prvo dolgotrajno, drugo pa naj bi bilo časovno 
omejeno z leti trajanja projekta. Vendar pa gre pri tem za programe 
države, ne za programe raziskovalcev. Država izbere za programe 
razvoja najboljše ponudnike ali pa sestavi skupino najboljših 
raziskovalcev, ki so potem na programu zaposleni 1, 9 ali 20 let, 
dokler programa ne izpeljejo. To je državni program. Vse ostalo, s 
čimer se raziskovalci na univerzi in inštitutih javljajo na razpise, 
Pa so v bistvu projekti, ki jih raziskovalci sami predlagajo državi, 
^enil je, da bi bilo treba razpisati projekte tako, da bi se nanje 
'ahko prijavili tisti, ki ustrezajo kriterijem in ki bi imeli vsaj zmerno 
r®alno možnost, da bi dobili sredstva. 

'-■sprav je bilo pri nas tudi projektno financiranje vpeljano tako, da 

je precej mladih ljudi lahko začelo svoje nove projekte, je pred 
letom prišlo do katastrofalnega zasuka, ker je nekdo zgolj na 
osnovi nekega pravilnika spremenil način financiranja do te mere, 
da so se sfinancirali tako imenovani programi in tako ni bilo 
sredstev za projekte. Ne da bi opredeljeval razmerje med programi 
in projekti, je menil, da bi morali biti programi tisto, kar država 
potrebuje, ne pa raziskave, s katerimi država pomaga razvijati 
kreativnost v raziskovalni in univerzitetni sferi. Država namreč ni 
ugotovila z nekimi mehanizmi, da potrebuje take raziskave, ampak 
so jih predlagali raziskovalci kot projekte s podrobnim opisom 
poteka raziskav, dokazi o kompetentnosti nosilca in seveda 
referencami. Po njegovem mnenju bi moralo iti za take projekte 
več kot polovica denarja. 

Ugotavljal je, da je v zadnjem času vse manj samostojnih 
raziskovalcev, ki so v najbolj produktivnem obdobju, ker »izginjajo« 
pod svojimi velikimi šefi, ki imajo deset (zakon omejuje deset ali 
več, če je ustanova laboratorijsko organizirana) podrejenih 
raziskovalcev. Toda raziskovalci bi morali biti samostojni na način, 
da se sami izborijo za to, da jim država odobri sredstva za projekt. 
To je prvi del osebne rasti posameznika, ki pa jo je programsko 
financiranje v precejšnji meri onemogočalo. 

Dr. Milan Osredkar je najprej izrazil občutek raziskovalne sfere, 
da obstaja tendenca, da bi bilo ministrstvo direktor vse znanosti. 
Vendar ni mogoče vpeljati sistema, po katerem bi raziskovalci 
postali uradniki kot tudi ni mogoče, da bi se sistem naslanjal na 
ljudi z omejeno izkušnjo o organizaciji raziskovalne znanosti. Kot 
zelo drastičen primer takih posegov je navedel dejstvo, da je 
danes eno glavnih meril za ocenjevanje znanosti število citatov 
oziroma da imajo merila SCI preveliko težo. Ob tem je opozoril, da 
je v svoji 50-letni povezavi z raziskovalno dejavnostjo vedno 
poudarjal potrebo po objavljanju, vendar pa je to samo en vidik 
raziskovalne dejavnosti. 

V tej povezavi je kot značilno navedel, da govorimo posebej o 
raziskovanju in posebej o znanosti. Včasih je veljalo, da 
raziskovalno delo vsebuje vse mogoče dejavnosti, od temeljnih 
pa do razvojnih raziskav. Danes se to ločuje in to se odraža tudi 
v predlogu dveh agencij; ena naj bi se ukvarjala z razvojem oziroma 
s tehnologijo, druga pa z znanostjo. Po njegovem prepričanju to 
nista dve stvari, dve organizaciji, dve strukturi, ki delujeta ena 
poleg druge, ampak sta lahko samo dve strukturi, ki delujeta 
prepleteno. Tudi tiste raziskovalne organizacije po svetu ali pa pri 
nas, ki se ukvarjajo predvsem s tehnologijo, ne morejo biti ločene 
od znanosti, tako kot znanost ni ločena od tehnologije. 

Prepričan je, da država mora imeti nadzor nad porabo javnega 
denarja. Celo več; kot državljan ima občutek, da ima vlada v 
marsikaterem primeru premalo nadzora nad porabo javnega 
denarja, saj obstaja vtis, da različna področja ali ministrstva zelo 
nekontrolirano porabljajo denar. Po njegovem prepričanju pa je 
treba na drugi strani podpirati avtonomnost raziskovalnih 
organizacij, kamor prišteva tudi skupine raziskovalcev. Posebej 
je še poudaril potrebo po avtonomnosti univerze tudi glede 
financiranja raziskovalnega dela, kajti univerza je znanstveno- 
raziskovalna organizacija, ki ima posebno nalogo vzgoje kadrov, 
kar pa ne pomeni, da za denar, ki ga porabi, ni odgovorna. 
Ministrstvo, ki naj opravlja ta nadzor za vlado, bi se moralo veliko 
bolj ukvarjati z raziskovalci in njihovimi organizacijami, ne pa s 
samo vlado. Vlado je treba večkrat prepričevati, da mora skrbeti 
za raziskovalno dejavnost in tudi tu je velika odgovornost 
ministrstva. 

Pojem o tem, kaj je uspešna znanost bodisi v raziskovalnih 
organizacijah bodisi na univerzi, je po njegovem mnenju 
popolnoma nejasen, vsaj pri tistih, ki govorijo o uspešnosti. 
Razpravo je končal s ponovnim poudarkom, da mora vlada 
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nameniti veliko več denarja za raziskovalno dejavnost in da mora 
prepustiti celotni organizacijski strukturi in organizacijskim enotam 
v raziskovalni dejavnosti, vključno z univerzo, čim večjo 
avtonomijo. 

Vesna Čopič, Ministrstvo za kulturo, je najprej pojasnila dva 
razloga, zaradi katerih sodeluje v razpravi. Prvi razlog je ta, da je 
institute, ki jih poskuša uzakoniti predlog zakona o organizaciji in 
financiranju znanstvene in raziskovalno razvojne dejavnosti, se 
pravi od sveta do programskega financiranja in agencije oziroma 
javnih skladov, uzakonilo področje kulture leta 1994. Ker 
konceptualno stvari niso bile razčiščene, zakonske določbe do 
danes niso zaživele. Drugi razlog pa je njeno prepričanje, da 
imata področje znanosti in kulture z vidika vloge države veliko 
skupnega. Na teh dveh področjih namreč ne gre za to, da bi 
država organizirala in financirala standardizirane storitve, kot je 
to na področju zdravstva, socialnega varstva, šolstva, ampak 
gre za to, da država financira kulturo oziroma znanost kot javno 
dobrino. Do sedaj smo to metali v isti koš, zato imamo hude 
težave, je dejala, kar velja tako za zakon o zavodih, ki velja za 
vsa področja, kot za zakon o plačah v javnem sektorju itd. 

V nadaljevanju je omenila konceptualno vprašanje, to je naš sistem 
javnih služb in javnih zavodov nasploh. V Evropi so vse inštitucije, 
ki jih je ustanovila država in jih šteje za svoje, del državne ali 
lokalne administracije. Imenovani javni zavodi v Evropi nimajo 
samostojne pravne osebnosti, nimajo pravne in poslovne 
sposobnosti. Ker zadev očitno nismo razčistili v izhodišču, je 
postal pri nas javni zavod v tranziciji neke vrste dvoživka, ki 
poskuša jemati najboljše iz obeh svetov: od državne uprave 
varnost in zanesljivost, na drugi strani pa prosto nastopanje na 
trgu. Če bomo še naprej ohranjali te nekonsistentne rešitve, bodo 
ogrožene ključne stvari na področju znanosti in kulture, to so 
prost pretok ljudi, znanja in opreme. 

Zatem je odprla še vprašanje razmerja med agencijo in državo, 
kot je opredeljeno v predlogu zakona, ter razmerje med 
institucionalnim, programskih in projektnim financiranjem. 

Kar zadeva razmerje med agencijo in državo se postavlja 
vprašanje, kako doseči ravnovesje med avtoriteto politike in 
vzpostavitvijo avtonomije stroke, če rečemo, da je prvo država, 
drugo pa agencija. Opozorila je, da vlada pripravlja zakon o javnih 
agencijah in postavila vprašanje, zakaj Slovenija potrebuje javne 
agencije kot pravne osebe javnega prava, ko vendar vemo, da je 
agencija v državah zahodne Evrope del javnega sektorja, sestavni 
del državne administracije. V primeru, da je agencija zunaj okvira 
države, pa je pravna oseba zasebnega prava z dvema oblikama: 
ali kot ustanova, kot premoženjsko pravna oseba ali pa kot 
društvo, kot članska organizacija. Kako nejasno je v predlogu 
zakona postavljeno razmerje med agencijo in državo, kaže tudi 
člen, ki pravi, da bodo agencije pokrivale celotno projektno 
financiranje in določene programe, tiste, ki jih bo določil minister. 

Zelo podobno so v zakonu urejena razmerja glede institucionalnega 
programskega in projektnega financiranja. Razložila je izkušnjo z 
zakonom za področje kulture, sprejetim leta 1994, v katerem so 
bila ta razmerja podobno nedorečena, kar ima za posledico, da 
če se država ukvarja z vsakim konkretnim projektom In vsemu 
temu skupaj reče program, gre na nek način za podržavljeno 
znanost ali pa kulturo. Menila je, da gre le za preimenovanje; 
čemur smo prej rekli administrativno financiranje, pravimo zdaj 
programsko financiranje, kajti slednje je po njenem razumevanju 
formulacije v bistvu financiranje zaposlenih javnih, državnih 
uslužbencev in pa pripadajočih materialnih stroškov. Na področju 
kulture potekata programsko in projektno financiranje iz istega 
vira, to je iz proračuna. Podobne rešitve poznajo od pridruženih 
držav - članic Evropske skupnosti le Madžarska in Poljska, 

medtem ko je v državah zahodne Evrope to urejeno drugače. 

Glede razlike med projektnim in programskim financiranjem je 
dejala, da gre pri programskem financiranju za večletni načrt 
financiranja ciljev, medtem ko gre pri projektu za nekaj konkretnega 
in časovno omejenega. Ko v tujini govorijo o "financing by objec- 
tives" ali pa "by performance", velja ta način financiranja tako za 
javne zavode kot za vse ostale zavode, ki so institucije zasebnega 
prava, če seveda izpolnjujejo pogoje glede usposobljenosti za to, 
da lahko izvajajo tak program. Institucionalno financiranje pa je 
samo tisto, ki je vezano na hišo kot tako. 

Svojo razpravo je končala z mislijo, da si ne smemo več privoščiti 
sprejemati zakone, ki nosijo v sebi sistemske napake. 

Dr. Edvard Kobal, Slovenska znanstvena fundacija, je sprego- 
voril o potrebnem številu agencij in drugih organizacij, ki podpirajo 
raziskovalno dejavnost na Slovenskem. Število agencij, zlasti za 
podporo temeljnih raziskav oziroma agencij za znanstveno 
raziskovalno delo bo odvisno predvsem od naših kapacitet in 
željenega dometa, ki naj ga ta agencija oziroma ta organizacija 
opravlja, šele potem lahko govorimo o tem, ali naj bi imeli eno 
močno agencijo ali več agencij po znanstvenih vedah. Ocenil je, 
da potrebujemo relativno močan svet agencije; v razvitih državah 
ga sestavlja več deset članov, ki prihajajo iz znanstvene sfere, iz 
raziskovalnih inštitutov in univerz. Kot primer je navedel Švico, ki 
ima v svetu agencije več kot 50 članov. Še pomembnejši oziroma 
številčnejši je, tako je prepričan, znanstveni svet, ki je v nekem 
smislu izvršni organ, v katerem pa poleg znanstvene skupnosti 
in njenih predstavnikov sodelujejo tudi predstavniki vlade oziroma 
državnega zbora. Znova je kot primer omenil Švico, kjer je v 
znanstvenem svetu več kot 70 članov. 

V nadaljevanju je ugotavljal, da predlog zakona ne govori o 
komisijah oziroma drugih telesih, kar je lahko urejeno s 
podzakonskimi akti, vendar bi po njegovem mnenju iz strukture 
organov takšne agencije jasno izhajalo, kakšen tip agencije se v 
bistvu obeta; ali je to agencija, kjer je omogočeno sodelovanje 
znanstvene skupnosti, ali gre za neko drugo izpeljavo. 

V zvezi z vlogo oziroma funkcijami agencije je omenil še 
pospeševanje mednarodnega znanstvenega sodelovanja, ki je v 
proračunu Ministrstva za znanost in tehnologijo finančno relativno 
šibka postavka. Gre namreč za promoviranje temeljnih raziskav 
na vseh področjih ali vedah in disciplinah, ki jih agencija zajame, 
za svetovalno vlogo agencije v odnosu do države, se pravi 
državnega zbora, državnega sveta in drugih teles, s katerimi tudi 
vzpostavlja določene oblike sodelovanja, vendar o tem v zakonu 
ni nič napisano. 

V predlogu zakona je pogrešal tudi opredelitev nalog agencije, ki 
bi poudarila skrb za obojestransko zaupanje, na eni strani tako 
do znanstvene skupnosti, da upravlja oziroma soupravlja agencijo, 
na drugi strani za odgovornost za sodelovanje s tistim, ki to 
denarno podporo omogoča, to je državnim proračunom. 

V nadaljevanju je spregovoril o Slovenski znanstveni fundaciji, ki 
je le ena od 60 v Sloveniji registriranih fundacij, vse pa opravljajo 
poslanstvo institutov civilne družbe. Poudaril je njihov pomen, 
med odlikami pa izpostavil zlasti, da v relativno kratkem času 
sprejemajo odločitve, da imajo točno izdelano selekcijo kriterijev 
in da so usmerjene zlasti v podporo mladim oziroma mlajšim 
raziskovalcem, ki se šele uveljavljajo v znanstveni skupnosti 
neke nacije in mednarodni znanstveni skupnosti. 

Nikoli ne bi smeli, je nadaljeval, pozabiti na najstarejšo in najmlajšo 
populacijo, kakor tudi ne na možnosti, pa ne zgolj v okviru 
akademije znanosti In umetnosti, da določeni fondi ali fundacije 
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podpirajo nadaljevanje raziskovalnega dela za že upokojene 
starejše raziskovalce. Tudi zanje bi morali najti določene oblike, 
bodisi da bi za to prevzela skrb država ali nevladne inštitucije, 
vendar v tem primeru v oblikah, ki bi bile dogovorjene z državo. 
Nevladne organizacije so pomembne v vseh državah z razvito 
demokracijo, v določenih primerih so možni tudi prenosi nekaterih 
pristojnosti nanje, kar bi moralo biti urejeno tudi z našim zakonom. 

Na koncu je napovedal, da bo koordinacija fundacij v Sloveniji, ki 
jo trenutno vodi, v kratkem naslovila na državni svet pobudo za 
srečanje, na katerem bi se pogovorili o teh stvareh. 

Pred nadaljevanjem razprave je prof. dr. Franc Vodopivec želel 
opozoriti še na vprašanje nekdanje neuspešne dvojne organi- 
zacije: za temeljno in za aplikativno raziskovanje. Raziskovalna 
skupnost Slovenije je skrbela za temeljne raziskave, posebne 
skupnosti pa so skrbele za tako imenovane aplikativne razvojne 
raziskave. Prav zaradi te neuspešnosti sta z akad. prof. dr. Rusom 
sprožila vprašanje števila agencij, ker smo že preizkusili različne 
modele, nikoli pa nismo preizkusili modela, ki bi vertikalno 
povezoval določen sklop ved in strok, ki vsebinsko sodijo skupaj. 

Naslednji razpravljalec je bil Ernest Sagadin, Slovenski razvojni 
svet, ki je komentiral inovacijske cikluse v smislu temeljnih in 
aplikativnih raziskav. Ti dve veji tvorita bazno inovacijo, ki dobi 
komercialno tržno vrednost in jo sprejme industrija v smislu 
asimilacijskega dela, difuzijskega in adaptivnega dela. Slovenci 
smo po osamosvojitvi po krivulji teh ciklov prostor aplikativnega 
dela zožili. Slovenija bi morala, je dejal, opredeliti te inovacijske 
cikluse za podjetja in inštitute, ki smo jih imeli. To so bili na primer 
Tovarna avtomobilov Maribor, Litostroj, Smelt, Lek, Jožef Štefan, 
kajti vse te inštitucije so vedele, kaj pomenijo asimilacija, difuzija 
in adaptivni del. Vendar pa te inventure nismo naredili, ko smo 
ustanovili novo državo, in začeli smo uničevati inovativna podjetja 
in inštitute, ki so bili nosilci družbenega produkta in ki v bistvu 
edini omogočajo, da sploh lahko govorimo o nekem inovacijskem 
delu, o inovacijski državi in o prihodnosti. 

Inovacije so danes, ko smo v informacijski družbi, nekaj povsem 
drugega; praksa pa kaže, da sploh ne upoštevamo trendov v 
svetu. Menil je, da bi bilo primerno še enkrat pregledati inovacijske 
cikluse v državi in ugotoviti, kaj je ostalo od prejšnjih, s čim še 
razpolagamo, da lahko začnemo razmišljati, kakšen zakon bomo 
oblikovali. 

Menil je, da bi morale imeti agencije vgrajen instrument kvalitete, 
roka in cen, ki bi morale biti konkurenčne tako doma kot na 
svetovnem tržišču. In če bi ugotovili, da inštitucija ali skupina, ki 
dela na nekem razvojnem programu oziroma raziskavah, ne 
upošteva teh meril, bi ji morali takoj onemogočiti neracionalno 
porabo sredstev. 

Dr. Mitja Žagar, Inštitut za narodnostna vprašanja, je glede 
na predhodne razprave menil, da ni smiselno hiteti z zakonom po 
hitrem postopku, ampak bi kazalo razpravljati o nekaterih 
nejasnostih, tudi konceptualnih. 

Načel je nekaj problemskih zadev, najprej vprašanje financiranja 
'nstitucij. V večini sistemov, ki jih pozna, npr. v ZDA, na Norveškem, 
v Italiji in Avstriji, se osnovno delovanje institucij praviloma financira 
z državnim denarjem. To zelo pogosto ni ne programsko ne 
Projektno opredeljeno, tako kot je opredeljeno pri nas, ampak 
enostavno zagotavlja infrastrukturno delovanje institucij, vključno 
2 določenim številom zaposlenih, za katere ti sistemi menijo, da 
so pomembni in jih vzdržujejo zato, ker ocenjujejo, da so pomembni 
*a državo oziroma družbo. 

Obstajajo seveda še drugi viri financiranja. Praviloma se del teh 
sredstev preliva vedno tudi skozi razpise za projekte in v večini 
teh primerov gre pravzaprav za konkuriranje na različnih skladih, 
agencijah ipd. Po njegovem mnenju je ustanovitev agencij, ki jih 
razume kot neke vrste sklade, kot obstajajo v tujini, primerna 
rešitev glede financiranja in odločanja o financiranju znanosti, ne 
bi pa se mogel opredeliti o vprašanju, ali ena ali več agencij. Če bo 
agencija ena, bo nujno morala imeti sekcije, ki se bodo ukvarjale 
s posameznimi disciplinami oziroma širše s posameznimi področji. 

Pri financiranju raziskovalne dejavnosti na podlagi projektov 
oziroma programov v tujini gre vedno za financiranje na podlagi 
evalvacij, ki potekajo znotraj teh inštitucij, se pravi, da strokovnjaki 
ocenjujejo relevantnost in kvaliteto posameznih predlogov. 

Samo delovanje in obstoj inštitucij v tujini je zagotovljeno praviloma 
iz proračunskih sredstev, seveda pa država redno preverja, kako 
te inštitucije opravljajo svojo funkcijo in tega ne počnejo 
neposredno agencije oziroma skladi, fundacije. 

Po njegovem poznavanju dela teh agencij - pri nekaterih je 
sodeloval kot recenzent - praviloma ni strogih administrativnih 
omejitev, ampak pripravijo samo sistem osnovnega točkovanje, 
vse drugo pa je stvar recenzenta in njegove odločitve. 

Izpostavil je tudi vprašanje usposobljenosti raziskovalcev. Kadar 
gre za daljše in večje projekte, se v tujini praviloma zahteva 
doktorat znanosti, medtem ko kvaliteto spet ocenjuje recenzent 
in ni nekih posebnih dodatnih kriterijev, kar je v skladu z v svetu 
uveljavljeno prakso. 

Menil je, da bi bilo pri nas nujno potrebno vzpostaviti sistem, ki bo 
omogočal redno prehajanje univerzitetnih učiteljev na delo v 
inštitute in vrhunskih raziskovalcev v pedagoški proces. V tujini 
so inštitucije zelo zainteresirane, da angažirajo ugledne 
znanstvenike kot nosilce svojih raziskovalnih projektov. 
Posameznik je lahko tudi nosilec petnajstih ali dvajsetih projektov 
z različnimi ekipami, pri nas pa so v praksi precejšnje 
administrativne omejitve, čeprav zakon o tem ne govori 
neposredno. Nosilec več projektov v tujini ponavadi sam aktivno 
dela na dveh, treh projektih, druge samo spremlja, kot nosilec pa 
je bil opredeljen zato, ker je s svojim podpisom uglednega 
znanstvenika jamčil, da bo kvaliteta raziskovalnega projekta 
ustrezna. 

V predlogu zakona so pomanjkljivo opredeljeni ciljni raziskovalni 
programi, to so tisti, pri katerih bi država lahko posebej, preko 
državnih inštitucij določala svoje cilje, svoje specifične interese in 
znotraj teh razpisov tudi postavila sistem financiranja, tako kot je 
pri nas že bilo. Verjetno bi bilo treba tudi bolj sistemsko opredeliti in 
določiti, kako bo potekala celotna selekcija in razpis sredstev. 

Na koncu je še poudaril, da povsod po svetu poznajo tako inštitute 
znotraj univerz kot tudi samostojne inštitute. Je pa res, da se 
poskusi vzpostaviti nek sistem povezovanja medsebojnega 
funkcioniranja, zlasti prihajanja ljudi, ki potem omogočijo delovanje 
vsega tega kot enotnega sistema, niso izkazali kot najbolj primerni. 
Verjetno tudi pri nas ne bi bilo smotrno tega ali popolnoma ločevati 
ali popolnoma združevati, ampak najti takšno sistemsko rešitev, 
ki bi omogočala uveljavljanje ustrezne prakse. 

Prof. dr. Tomaž Kalin, je obžaloval, da je bil zakon na hitro 
potisnjen v proceduro, komentirati pa je želel nekaj konkretnih 
opredelitev. 

Glede števila agencij je izrazil svoje prepričanje, da je zelo nevarno 
poskušati potegniti skupaj v eni stroki vse od tako imenovanih 
osnovnih raziskav pa do aplikacij ali še celo do razvoja in 
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proizvodov. To je inovacijska veriga in to je koncept, ki je že 
zdavnaj padel. Znanstveni proces in razvojni proces sta dva 
različna mehanizma, ki imata dve različni notranji logiki. Če tega 
ne priznamo, imamo težave. In ker se kot primer uspešne države 
na področju razvoja znanosti večkrat omenja Finsko, je nadaljeval, 
bi ne smeli pozabiti povedati, da je prav ta država primer 
financiranja iz dveh virov: eden financira tehnologijo, drugi pa 
znanost. 

Bojan Kern, Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije, je svojo 
diskusijo poimenoval "Pričakovanja Zveze inženirjev in tehnikov 
od znanstvenega in raziskovalnega dela". Zveza je ena od 
klasičnih organizacij civilne družbe in ena od sopodpisnic pravkar 
sprejete deklaracije o civilni družbi, iz katere je citiral naslednje: 
»Podpisniki pozivamo državne organe in politiko ter vso slovensko 
javnost, da premaga oziroma ustavi dolgoročnim interesom 
slovenskega naroda škodljive procese omalovaževanja in 
podcenjevanja civilne družbe in državnobirokratskega 
obvladovanja gospodarstva in družbe." 

Zveza inženirjev in tehnikov pozorno spremlja dogajanja v 
raziskovalni sferi. S predlagateljem, Ministrstvom za znanost in 
tehnologijo, so imeli stike v pripravljalnem obdobju tega zakona in 
sredi leta 1999 so napisali, da se zavzemajo za odprtost razvojno- 
raziskovalne dejavnosti in za ustrezno uravnoteženost znanosti 
in industrije. 

Zveza je dala konkretno pripombo k 10. poglavju, ki naj se dopolni 
prav s formulacijo v zvezi z odprtostjo pri razvojno-raziskovalni 
dejavnosti, namreč, da mora biti dana konkretna možnost 
sodelovanja tudi zvezam, društvom, seveda v tem primeru Zvezi 
inženirjev in tehnikov, pa tudi drugim. Navedel je podatek, da 
Zveza inženirjev in tehnikov s statusom društva, ki deluje v javnem 
interesu, ne more sodelovati na razpisih Ministrstva za znanost 
in tehnologijo, ker tam lahko sodelujejo samo raziskovalci. 

Prof. dr. Franc Vodopivec se je na koncu zahvalil vsem navzočim 
in sodelujočim v razpravi z zagotovilom, da bosta s prof. dr. Rusom 
marsikatero misel ali predlog uporabila v nadaljnji razpravi o novem 
zakonu, da bi našli čim ustreznejšo obliko organiziranosti in 
načinov delovanja javne raziskovalne sfere. 

Posvet je zaključil akad. prof. dr. Veljko Rus z ugotovitvijo, da 
noben razpravljalec ni trdil, daje predloženi osnutek zakona dovolj 
zrel za hitri postopek. Zato povzema kot enotno stališče posveta, 
da se udeleženci pridružujejo univerzi, Korisu in SAZU-ju, katerih 
mnenje in predlog je, da se zasnova predloga zakona o organizaciji 
in financiranju znanstvene in raziskovalno-razvojne dejavnosti 
umakne iz procedure po hitrem postopku. 

Ugotovil je, da so se nekateri v razpravi zelo argumentirano lotili 
problema privatizacije javnega sektorja, na kar je opozorila v 
tako imenovani Beli knjigi že leta 1994 misija Phare, in ta problem 
bi morali še posebej obdelati v samem zakonu. To so namreč na 
daljši rok izredno pomembne zadeve, ki lahko povzročajo hude 
težave. Če bomo šli namreč v smeri striktne delitve na javne in 
privatne raziskovalne zavode, to lahko povzroči v Sloveniji veliko 
blokado, neproduktivnost in podobno. Če pa ne bomo jasno 
razlikovali javne od nejavne službe ali pa javne službe od 
nejavnega zavoda in obratno, lahko pride do velikih nekontroliranih 
pretokov sredstev, do privatizacije, kot pravimo, in tako dalje. 
Skratka, z obeh vidikov je to kočljiva tema in najti optimalno rešitev, 
ki omogoča jasno razlikovanje med javnim in privatnim, ne 
izključuje pa tesnega sodelovanja med njima, je verjetno nekaj, 
česar ne bomo tako hitro in zadovoljivo uredili. 

Ob koncu je udeležence posveta obvestil, da bodo vsi materiali s 
posveta posredovani Odboru državnega zbora za znanost in 
tehnologijo, ker je to ključno telo, ki bo razpravljalo o tem zakonu 
in ga tudi evalviralo. 

Naslov Državnega sveta Republike Slovenije na Internetu: http://www.ds-rs.si ali http://www.8lgov.si/dsvel/index.htm 
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