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KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Posebni program je oblikovan z namenom, da prek tesnega sodelovanja med 
raziskovalnimi centri, univerzami, javnimi organi in industrijo, vključno z malimi in 
srednjimi podjetji, spodbuja in podpira odličnost evropskega raziskovalnega dela. 
Sodelovanje ter izmenjava informacij in znanja sta bistvenega pomena pri zagotavljanju 
ustvarjalnosti, svobode in razvoja, ki raziskovalnemu delu omogočajo nova odkritja. 
Pomembno je, da projekti, ki predvidevajo sodelovanje med industrijo in univerzami ali 
raziskovalnimi centri, niso preveč izrazito usmerjeni v ustvarjanje dobička. Univerzam 
mora biti zagotovljena avtonomija pri določanju prednostnih nalog raziskovalnega dela; ta 
avtonomija ne sme biti podrejena zahtevam industrije.

2. Osnovne raziskave, ki jih podjetja pogosto zanemarjajo, brez katerih pa ni uporabnega 
raziskovalnega dela, je treba spodbujati, delno tudi prek partnerstev z industrijo in malimi 
in srednjimi podjetji, ter morajo biti dostopne in na voljo širši javnosti.

3. Priznava, da patenti omogočajo vlaganja v raziskave ter da pravice intelektualne lastnine 
lahko pomagajo pri financiranju raziskav, vendar pa je absolutno potrebno, da se v 
nekaterih sektorjih izogibamo monopolov, omejimo patente s širokim varstvom ter 
skrajšamo obdobje trajanja patentnega varstva za odkritja. Potrebno je tudi, da se Evropa 
na mednarodni ravni zaveže k omejevanju stvari, ki jih je možno patentno zavarovati (živi 
organizmi, DNK in človeški genom). Na področju farmakologije pa patenti in cene ne 
smejo ovirati pravičnejšega dostopa do zdravljenja, v primeru resnih epidemij pa mora biti 
omogočena njihova ukinitev, kot je bilo na podlagi sporazumov STO že sprejeto za 
bolezni, kot je AIDS.

4. Raziskave, financirane v okviru sedmega okvirnega programa, in raziskave, ki se izvajajo 
na univerzah ali v okviru javnega financiranja, naj bodo dostopne in razširjene, njihov 
namen pa naj bo izmenjava znanja in informacij. Cilj evropskih raziskav naj bo 
povečevanje znanja, ki je skupna dobrina.

5. Dodana vrednost, ki izhaja iz izmenjave izkušenj in vzajemnega znanja, ter uvajanje in 
izvajanje skupnih raziskav morajo biti glavna merila za znanstveno sodelovanje pri 
projektih mednarodnega sodelovanja, predvidenih v sedmem okvirnem programu.

6. Nove informacijske in komunikacijske tehnologije so lahko izredno učinkovito orodje za 
spodbujanje pravice do komuniciranja, udeležbe, dostopa in prejemanja informacij. 
Projekti IKT v okviru sedmega okvirnega programa naj bi pomagali zmanjšati digitalni 
razkorak, povezan z različnimi možnostmi dostopa med državami in v državah samih ter v 
svetovnem merilu med severom in jugom, ter s tehnologijami in znanjem, potrebnim za 
njihovo uporabo.
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Predlogi sprememb

Odbor za kulturo in izobraževanje poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot 
pristojni odbor, naj v svojem poročilu upošteva naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 4

(4) Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, 
ki se izvajajo v državah članicah ter tudi 
druge ukrepe Skupnosti, ki so nujno potrebni 
pri celotnih strateških prizadevanjih za 
uresničevanje lizbonskih ciljev, zlasti ukrepe 
na področju strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zdravja, varstva potrošnikov, zaposlovanja, 
energetike, prometa in okolja.

(4) Okvirni program dopolnjuje dejavnosti, 
ki se izvajajo v državah članicah ter tudi 
druge ukrepe Skupnosti, ki so nujno potrebni 
pri celotnih strateških prizadevanjih za 
uresničevanje lizbonskih ciljev, zlasti ukrepe 
na področju strukturnih skladov, kmetijstva, 
izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
konkurenčnosti in inovacij, industrije, 
zdravja, varstva potrošnikov, zaposlovanja, 
energetike, prometa in okolja.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 8

(8) Kot je določeno v členu 170 Pogodbe je 
Skupnost sklenila vrsto mednarodnih 
sporazumov na področju raziskav in 
prizadevati si je treba za krepitev 
mednarodnega sodelovanja na področju 
raziskav z namenom nadaljnjega 
vključevanja Skupnosti v svetovno 
raziskovalno skupnost. Zato lahko v tem 
posebnem programu sodelujejo države, ki so 
v ta namen sklenile sporazume, na ravni 
projekta in na podlagi vzajemnih koristi pa 
lahko v njem sodelujejo tudi subjekti iz 
tretjih držav in mednarodne organizacije za 
znanstveno sodelovanje.

(8) Kot je določeno v členu 170 Pogodbe, je 
Skupnost sklenila vrsto mednarodnih 
sporazumov na področju raziskav in 
prizadevati si je treba za krepitev 
mednarodnega sodelovanja na področju 
raziskav z namenom nadaljnjega 
vključevanja Skupnosti v svetovno 
raziskovalno skupnost. Zato lahko v tem 
posebnem programu sodelujejo države, ki so 
v ta namen sklenile sporazume, prav tako bi 
moral program okrepiti sodelovanje z 
državami, ki niso podpisale sporazumov v 
ta namen, na ravni projekta in na podlagi 
skupnega dobra in vzajemnih koristi pa 
lahko v njem sodelujejo tudi subjekti iz 
tretjih držav in mednarodne organizacije za 
znanstveno sodelovanje. 

  
1 Še neobjavljeno v Uradnem listu.
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 9

(9) Raziskovalne dejavnosti, izvedene v 
okviru tega programa, spoštujejo temeljna 
etična načela, vključno s tistimi iz Listine 
Evropske unije o temeljnih človekovih 
pravicah.

(9) Raziskovalne dejavnosti, ki se izvajajo 
znotraj tega programa, morajo upoštevati 
temeljna etična načela, vključno s tistimi, ki 
so izražena v Listini Evropske unije o 
temeljnih človekovih pravicah, ter poudariti 
državljansko in humanistično vrednost 
raziskovanja ob spoštovanju etične in 
kulturne raznolikosti.

Obrazložitev

Raziskovanje je bolj kot kdaj koli prej predmet napetosti, včasih plodne, včasih uničujoče, 
med osupljivim napredkom in družbo, njeno gospodarsko, politično in kulturno strukturo. 
Osredotočiti se moramo na vprašanja, ki jih raziskovalnemu svetu postavljata etika in 
množičnost kulturnih vidikov.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 10

(10) Okvirni program mora prispevati k 
spodbujanju trajnostnega razvoja. 

(Predlog spremembe ne zadeva slovenske 
različice.) 

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 11 a (novo)

11(a) Zaradi poenostavitve in zmanjšanja 
stroškov razpisov za predloge, bi morala
Komisija ustvariti predpogoje za uradno 
obveščanje udeležencev razpisov z 
vzpostavitvijo baze podatkov.

Obrazložitev

Poenostavitev dostopa do programa za evropske raziskovalne ustanove in za razpis 
zainteresirane strani.

Predlog spremembe 6
Člen 7, odstavek 3 a (novo)

3(a) Komisija zagotovi vrednotenje 
znanstvenih izsledkov in poroča o njihovem 
prispevku dinamični družbi znanja v 
Evropi. 
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Obrazložitev

Komisija mora dokazati, da je bil programski cilj dinamične družbe znanja v Evropi dejansko 
dosežen.

Predlog spremembe 7
Člen 8, odstavek 5

5. Komisija odbor redno obvešča o splošnem 
napredku izvajanja posebnega programa in 
mu predloži podatke o vseh ukrepih RTR, ki 
se financirajo v okviru tega programa.

5. Komisija odbor in pristojni odbor 
Evropskega parlamenta redno obvešča o 
splošnem napredku izvajanja posebnega 
programa in mu predloži podatke o vseh 
ukrepih za raziskave in tehnološki razvoj, ki 
se financirajo v okviru tega programa.

Obrazložitev

Komisija predloži predpise za postopek komitologije v okviru sodelovanja s Svetom. Primerno 
je, da se o napredku izvajanja programa obvesti tudi drugo vejo odbora za proračun.

Predlog spremembe 8
Člen 8 a, odstavek 5 a (novo)

5(a) Komisija pristojnim organom 
pravočasno predloži v ponovno obravnavo 
ta pravni akt in poročilo o izvedbi 
posebnega programa, zato da bo postopek o 
spremembi tega pravnega akta do konca 
leta 2010 zaključen.

Obrazložitev

S presojo pravnega akta v času njegove predvidene veljavnosti (vmesni pregled) se ustvari 
možnost za odziv na težave pri njegovem izvajanju ali pri drugih okoliščinah, v okviru 
ocenjevanja in po potrebi popravljanja. Zaradi zagonske faze programa v praksi, se presoja 
izvede eno leto po preteku prve polovice programskega obdobja. Tako naj bi zagotovili 
zanesljivejšo oceno.

Predlog spremembe 9
Priloga I, Znanstveni in tehnološki cilji, Splošne smernice za teme in dejavnosti, odstavek 2

Poglavitni cilj je prispevati k trajnostnemu 
razvoju v okviru spodbujanja raziskav na 
najvišji ravni odličnosti.

Poglavitni namen raziskav mora biti 
izboljšanje znanja. Poglavitni cilj je 
prispevati k povečanju znanja in tudi k 
trajnostnemu razvoju v okviru spodbujanja 
raziskav na najvišji ravni odličnosti.
Raziskave so temelji instrument za 
spodbujanje socialne vključenosti, 
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aktivnega državljanstva in udeležbe, 
gospodarske rasti, konkurenčnosti, zdravja 
in kakovosti življenja.

Obrazložitev

Področji raziskav in znanosti se vedno bolj prepletata s konkurenčnostjo, gospodarstvom ali 
prispevki in koristmi za industrijo. Znanstveno raziskovanje je treba razumeti predvsem kot 
povečanje znanja;

Predlog spremembe 10
Priloga I, Znanstveni in tehnološki cilji, Splošne smernice za teme in dejavnosti, drugi 

odstavek a (novo)

V primeru partnerstev med univerzami in 
industrijo bo Komisija poskrbela za 
razširjanje rezultatov temeljnih in 
uporabnih raziskav, ko so slednji v javnem 
interesu in usmerjeni v skupno korist.

Obrazložitev

Za izpolnitev obveznosti lizbonske strategije bi morala biti prednostna naloga evropskega 
raziskovanja širjenje in demokratizacija znanja. V projektih, financiranih v okviru sedmega 
okvirnega programa, ki predvideva sodelovanje med industrijo in univerzami, bi morali 
zagotoviti, da bodo opravljene raziskave o temah, ki nimajo neposrednega učinka na 
industrijo, ter tudi, da bodo rezultati raziskav dosegljivi širši javnosti in zanjo uporabni, zlasti 
ko taki rezultati prispevajo k izboljšanju in razvoju družbe.

Predlog spremembe 11
Priloga I, Znanstveni in tehnološki cilji, Splošne smernice za teme in dejavnosti, Razširjanje, 

prenos znanja in večje angažiranje, alinea 4 a (novo)

- posebne pobude za učenje, pripravljene v 
sodelovanju z obstoječimi mrežami 
zainteresiranih strani (javne uprave, 
uporabniki, industrija, civilna družba). Cilj 
teh pobud je zbiranje pozitivnih izkušenj in 
poročanje o njih ter „neuspehov”, ki so 
naravni del izvajanja projekta in iz katerih 
se lahko veliko naučimo;

Predlog spremembe 12
Priloga I, Znanstveni in tehnološki cilji, Splošne smernice za teme in dejavnosti, Mednarodno 

sodelovanje, odstavek 1, alinea
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Ukrepi za mednarodno sodelovanje bodo 
podprli mednarodno znanstveno in 
tehnološko politiko, ki ima dva medsebojno 
odvisna cilja: 

Ukrepi za mednarodno sodelovanje bodo 
podprli mednarodno znanstveno in 
tehnološko politiko, ki ima tri medsebojno 
odvisne cilje: 

Predlog spremembe 13
Priloga I, Znanstveni in tehnološki cilji, Splošne smernice za teme in dejavnosti, Mednarodno 

sodelovanje, odstavek 1, alinea 1

- podpirati in spodbujati evropsko 
konkurenčnost s strateškimi raziskovalnimi 
partnerstvi s tretjimi državami, vključno z 
visoko industrializiranimi in nastajajočimi 
gospodarstvi na področju znanosti in 
tehnologije, z najemanjem najboljših
znanstvenikov iz tretjih držav, da bi delali v 
Evropi in z njo; 

- podpirati in spodbujati raziskovalne 
projekte univerzalnega pomena s 
strateškimi raziskovalnimi partnerstvi s 
tretjimi državami, vključno z visoko 
industrializiranimi in nastajajočimi 
gospodarstvi, s spodbujanjem mobilnosti 
znanstvenikov iz tretjih držav, da bi jim 
zagotovili najboljše pogoje, ki bi jim 
omogočili, da delajo v Evropi in z njo, ter z 
olajševanjem njihovega naknadnega 
povratka domov;

Obrazložitev

Evropski raziskovalni sistem je treba spodbujati, da bo odprt za tuje raziskovalce, z 
oblikovanjem optimalnih okoliščin, ki jim bodo omogočile, da po povratku v svojo izvorno 
državo še naprej sodelujejo z Evropo, in da rezultate skupnih raziskav uporabijo v dobre 
namene. Poleg tega bo v projektih, ki vključujejo mednarodno sodelovanje, tako med 
državami kot med mešanimi raziskovalnimi ekipami, treba na pravičen in uravnotežen način 
upoštevati prednostne naloge.

Predlog spremembe 14
Priloga I, Znanstveni in tehnološki cilji, Splošne smernice za teme in dejavnosti, Mednarodno 

sodelovanje, odstavek 1, alinea 1 a (novo)

- zagotoviti, da so rezultati in koristi 
raziskav vsesplošnega pomena široko 
dostopni in uporabni,

Predlog spremembe 15
Priloga I, Znanstveni in tehnološki cilji, Splošne smernice za teme in dejavnosti, Mednarodno 

sodelovanje, odstavek 1, alinea 2

- na podlagi vzajemnega interesa in 
koristi obravnavati posebne probleme, s 

- obravnavati posebne probleme, s katerimi 
se soočajo tretje države ali ki imajo globalne
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katerimi se srečujejo tretje države ali ki so 
globalnih značilnosti.

razsežnosti, s krepitvijo pojma svetovnega 
sodelovanja in izmenjave znanja in 
informacij.

Predlog spremembe 16
Priloga I, Znanstveni in tehnološki cilji, Splošne smernice za teme in dejavnosti, Mednarodno 

sodelovanje, odstavek 2

Politika mednarodnega znanstvenega 
sodelovanja EU bo poudarjala in razvijala 
sodelovanje z namenom ustvarjati, 
izmenjevati in uporabljati znanje v okviru 
nepristranskih raziskovalnih partnerstev ob 
upoštevanju državnega, regionalnega in 
socialno-ekonomskega konteksta ter baze 
znanja partnerskih držav. Strateški pristop 
je okrepiti konkurenčnost EU in globalni 
trajnostni razvoj s pomočjo takšnih 
partnerstev med EU in tretjimi državami na 
dvostranski, regionalni in svetovni ravni na 
podlagi interesa in vzajemne koristi. V ta 
namen je treba vlogo EU kot globalnega 
partnerja spodbujati z večstranskimi 
mednarodnimi raziskovalnimi programi. 
Ukrepi za mednarodno sodelovanje, ki bodo 
podprti, bodo povezani z vprašanji osrednje 
politike, da bi podprli izpolnjevanje 
mednarodnih obveznosti EU in prispevali k 
souporabi evropskih vrednot, kot so
konkurenčnost, socialno-ekonomski 
napredek, varovanje okolja in merila za 
socialno varnost v okviru svetovnega
trajnostnega razvoja. 

Politika mednarodnega znanstvenega 
sodelovanja EU bo poudarjala in razvijala 
sodelovanje z namenom ustvarjati, 
izmenjevati in uporabljati znanje v okviru 
enakovrednih raziskovalnih partnerstev, ki 
upoštevajo mednarodni, državni, regionalni 
in socialno-ekonomski konteksta, ter osnove 
znanja in prednostne naloge evropskih in 
partnerskih držav. Strateški pristop želi 
okrepiti konkurenčnost EU in svetovni 
trajnostni razvoj s pomočjo partnerstev na 
dvostranski, regionalni in svetovni ravni, 
med EU in tretjimi državami, po načelu 
javnega in skupnega interesa. V ta namen bi 
treba vlogo EU kot svetovnega dejavnika 
spodbujati tudi z večstranskimi 
mednarodnimi raziskovalnimi programi. 
Dejavnosti mednarodnega sodelovanja, ki 
bodo financirane, bodo zadevale velike 
politične izzive, ki naj bi pomagali EU pri 
izpolnjevanju mednarodnih obveznosti in 
prispevali k souporabi rezultatov, da bi 
povečali konkurenčnost, socialno-
ekonomski napredek, varovanje okolja in 
merila za socialno varnost v okviru 
trajnostnega razvoja. 

Predlog spremembe 17
Priloga I, Teme, točka 1, Cilj, odstavek 4 a (novo)

Preprečevanje in obveščanje o vseh vidikih 
javnega zdravja ne smeta biti le skrb 
posameznih ministrstev za zdravje, 
raziskovalnih središč in bolnišnic; treba je 
ustvariti sinergije z izobraževalnim 
sektorjem za ciljno usmerjeno zdravstveno 
vzgojo in dejavnosti za preprečevanje 
bolezni (tečaji, projekcije, brošure).
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Predlog spremembe 18
Priloga I,Teme, točka 3, Cilj

Izboljšati konkurenčnost evropske industrije
in omogočiti Evropi, da obvladuje in 
oblikuje prihodnji razvoj informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij (IKT) tako, da 
bodo izpolnjene družbene in gospodarske 
zahteve. Dejavnosti bodo okrepile 
znanstveno in tehnološko bazo Evrope na 
področju IKT in zagotovile njeno svetovno 
vodstvo na področju, pomagale pospeševati 
in spodbujati inovativnost s pomočjo 
uporabe IKT in zagotovile hitro pretvorbo 
napredka IKT v koristi za državljane, 
podjetja, industrijo in evropske javne 
uprave.

Izboljšati konkurenčnost sektorja evropskih 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT) in omogočiti Evropi, da 
ustvari odprto in vključujočo informacijsko 
družbo, ki spoštuje človekove pravice, 
svobodo izražanja ter kulturno in jezikovno 
raznolikost, kot je bilo sprejeto na 
mednarodni konferenci o IKT v Tunisu, in 
ki tudi pomaga reševati poglavitne 
neenakosti v razvitosti IKT med državami in 
v njih. Dejavnosti bodo okrepile znanstveno 
in tehnološko bazo Evrope in zagotovile 
njeno svetovno vodstvo na področju IKT, 
pomagale pospeševati in spodbujati 
inovativnost in razvoj s pomočjo uporabe 
IKT in zagotovile hitro pretvorbo napredka 
IKT v koristi za državljane, univerze, 
raziskovalna središča, podjetja, industrijo 
in javne uprave v Evropi ter v hitro rastočih 
državah in državah v razvoju, s katerimi že 
potekajo projekti za mrežno sodelovanje 
(EUMEDIS in EUMEDCONTACT za 
Sredozemlje, @LIS za Latinsko Ameriko in 
ASI@ICT za Azijo).

Obrazložitev

Nove informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) dobivajo prevladujočo vlogo v 
sodobni družbi. Vplivajo na upravljanje, izobraževanje, obveščanje, industrijski razvoj, okolje 
in vsakdanjik milijard ljudi. Evropska unija mora pomagati ustvariti informacijsko družbo, v 
kateri so tehnologija, infrastruktura in storitve sredstva, ki služijo javnosti. Odpiranje 
informacijske družbe in vključenost vanjo pomenita tudi zapolnitev velike vrzeli med regijami 
(podeželska območja), socialnimi skupinami (socialno šibkejše skupine) ter severom in jugom.

Predlog spremembe 19
Priloga I,Teme, točka 3, Uvod, odstavek 1

Informacijske in komunikacijske tehnologije 
(IKT) igrajo edinstveno, preizkušeno vlogo 
pri spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in 
konkurenčnosti vseh industrijskih in 
storitvenih sektorjev. Bistvene so za 
obravnavanje ključnih družbenih izzivov in 
za posodobitev javnih storitev ter podpirajo 
napredek na vseh področjih znanosti in 
tehnologije. Evropa mora zato obvladovati 
in oblikovati prihodnji razvoj IKT ter 

Informacijske in komunikacijske tehnologije 
(IKT) igrajo edinstveno, preizkušeno vlogo 
pri spodbujanju inovacij, ustvarjalnosti in 
konkurenčnosti vseh industrijskih in 
storitvenih sektorjev. IKT lahko imajo 
pomembno vlogo v razširjanju izkušenj, 
znanja in rezultatov raziskav ter pri 
zagotavljanju dostopa do njih. Bistvene so 
za obravnavanje ključnih družbenih izzivov 
in za posodobitev javnih storitev ter 
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zagotoviti, da se storitve in izdelki, ki 
temeljijo na IKT, uvedejo in uporabljajo, da 
bi v čim večji meri koristili državljanom in 
podjetjem.

podpirajo napredek na vseh področjih 
znanosti in tehnologije. Pomagajo izboljšati 
in razvejati dostop do informacij in morajo 
podpirati dejavno sodelovanje državljanov. 
Evropa mora zato spodbujati prihodnji 
razvoj IKT k večji odprtosti in vključevanju
ter zagotoviti, da se storitve in izdelki, ki 
temeljijo na IKT, uvedejo in uporabljajo, da 
bi v čim večji meri koristili državljanom in 
podjetjem.

Predlog spremembe 20
Priloga I,Teme, točka 3, Raziskovanje uporabe, alinea 2 

za vlade: interdisciplinarna uporaba IKT v 
javni upravi, skupaj z organizacijskimi 
spremembami in novimi spretnostmi, da bi 
ponudili inovativne, na državljane 
osredotočene storitve za vse; napredne 
raziskave in rešitve, ki temeljijo na IKT, da 
bi izboljšali demokratične postopke in 
postopke udeležbe ter učinkovitost in 
kakovost storitev javnega sektorja, 
interakcijo z in med upravami in vladami ter 
podprli zakonodajne in politične razvojne 
procese na vseh ravneh demokracije;

za vlade: interdisciplinarna uporaba IKT v 
javni upravi, skupaj z organizacijskimi 
spremembami, postopki reinženiringa in 
novimi spretnostmi, da bi ponudili 
inovativne, na državljane osredotočene 
storitve za vse; napredne raziskave in 
rešitve, ki temeljijo na IKT, da bi izboljšali 
demokratične postopke in postopke udeležbe 
ter učinkovitost in kakovost storitev javnega 
sektorja, interakcijo z in med upravami in 
vladami ter podprli zakonodajne in politične 
razvojne procese na vseh ravneh 
demokracije;

Predlog spremembe 21
Priloga I, Teme, točka 3, Raziskovanje uporabe, IKT za vsebino, ustvarjalnost in osebnostni 

razvoj, alinea 2 a (novo)

- varstvo, ohranjanje in povečanje 
kulturne dediščine, vključno s človekovim 
življenjskim prostorom: tehnologije za 
okoljsko primerno in trajnostno upravljanje 
človekovega okolja - vključno z grajenim 
okoljem, urbanim okoljem, krajino - kot 
tudi za varstvo, ohranjanje, optimalno 
uporabo in vključevanje kulturne dediščine, 
vključno s presojo vpliva na okolje, modeli 
in instrumenti za oceno tveganja, 
naprednimi in neškodljivimi tehnikami za 
oceno škode, novimi proizvodi in 
metodologijami  za obnovo, strategije 
ublažitve in prilagoditve za trajnostno 
upravljanje premične in nepremične 
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kulturne dediščine;
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