
DR. FRANC TRČEK (PS ZL): Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovani zbor. 
Ogromno je bilo že povedano. Začel bom z neko novico, ki sem jo dobil danes zjutraj. 
Zjutraj se je specialni enoti policije crknil, pardon, se pokvarilo oklepno vozilo na 
Trojanah. Upam, da so fantje šli vsaj na krofe. To je neka zadeva, če smo malo bolj 
resni, na katero se opozarja, s katero smo se ukvarjali. Sam sem tudi iniciral neko 
debato. Policija je varčevala. So neke realne potrebe. Vemo v kakšnem stanju je 
oprem,. In očitno je tej koaliciji v interesu, ali vsaj glavninskem delu, da se bo zgodila 
privatizacija tega sektorja.  
"Zame proračun ni zgolj hrbtenica izvajanja makroekonomske politike," če citiram 
kolegico Simono. Zame je proračun v bistvu tektonika v arhitekturi države ali družbe, se 
bom vrnil potem k temu. Govora je bilo o marsičem. Resorni minister je rekel, da je ta 
proračun izrazito infrastrukturno in investicijski naravnan. Jaz zelo rad težim s strategijo 
pametne specializacije, da me ima gospod Počivalšek gotovo že poln kufer. In če 
berem ta proračun, poglejte, sem ga red detajlno prebiral, vse h koncu metodologijo od 
spodaj, od zadaj, spredaj in tako naprej. Jaz tu tega ne vidim. Jaz tu vidim kvečjemu, in 
s tem se strinjajo tudi naši strokovci, nek razvoj v nerazvitost. V tem proračunu ne 
vidim nekega preboja. Lahko bi šel po nekih posameznih ministrstvih, pa so že 
kolegice in kolegi pred menoj nekako to omenjali, recimo lahko omenim samo neko 
zadevo, ki me kot prostorskega sociologa zelo zadene, stanovanjska politika je ena od 
pet prioritet resornega ministrstva. Sprejemali bomo nacionalni stanovanjski program. 
Ministrstvo, ki ima budžet, če pravilno gledam, čez pol milijarde, bo o prostorskem 
planiranju in stanovanjski dejavnosti namenilo – koliko? – milijon, upravljanju pa s 
prostorom pa 0,0006%. Samo en lep primer. Nek drug primer, ta proračun je tudi 
blazno nametan. Še vedno imamo to fevdalizacijo ministrstev. Recimo, sem šel gledati 
postavko Civilna družba, ki jo najdemo skoraj na polovici, na eni tretjini ministrstev pa. 
Zakaj je to pomembno? Ker zame je civilna družba dejansko neka četrta veja oblasti, 
saj so mediji lastniško v nekem ne pretirano dobrem stanju.  
Ker mi zmanjkuje časa bom citiral iz knjige Tektonika v arhitekturi, nek znan tekst 
Framptona, takole gre: "Toda gradnja ostaja po svojem značaju na bistveni način 
tektonska, ne stenografska in lahko bi rekli, da je najprej predvsem dejanje 
konstrukcije, ne diskurza, zasnovan na površini, volumnu in tlorisu," če naj citiram / 
nerazumljivo/ tri opomine gospodom arhitektom, ker / nerazumljivo/ o čem govorim, 
"tako lahko trdimo, da je gradnja po svojem značaju ontološka, / nerazumljivo/ in da je 
grajena forma prisotnost, ne nekaj, kar bi zastopalo tisto odsotno." S terminologijo 
Martina Hajdegra, tako Frampton, "bi jo lahko mislili kot stvar, ne kot znak."  
Ta proračun zame še znak ni, kaj šele neka stvar novega preboja. In ta nova politika, o 
kateri je bilo tako govora pred in okoli volitev, je žal zgolj stara politika z novo pričesko 
by Mič stayling, in to se žal izraža tudi v tem proračunu in seveda kot takega ga ne 
morem podpreti. Hvala. 


