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NEDEMOKRATIČNI SIMBOLI NA VLADNI OZ. PREDSEDNIŠKI PALAČI  
MOLK ORGANA 

 
 
I. 

1. Dne 10. 03. 2009 sem na Urad predsednika Republike Slovenije in na Vlado RS poslal pismo z 

prošnjo da se uredijo simboli drţave na vhodu v Vladno palačo s Prešernove ceste, saj so pred glavnim 

vhodom dve muzi, ki predstavljata avtokratsko monarhistične in fašistične simbole. Pismu sem dodal 

obširne priloge utemeljitev.   

 

2. Dne 23. 03. 2009 sem s strani urada predsednika prejel dopis št.: 092-00-1/2009 kjer je v odgovoru 

zapisano da se naj obrnem na vladne službe: „Glede na to, da ste vaše pismo naslovili tudi na 

predsednika Vlade Republike Slovenije, pod okriljem vlade pa delujejo ministrstva in službe, pristojne za 

tovrstno problematiko, ni potrebe po posredovanju pisma z naše strani.»  

 

3. Dne 06. 04. 2009 sem s strani Kabineta vlade RS na Ministrstvo za kulturo RS prejel dopis št.: 900-

47/2008-10. V odgovoru je zapisano da so dopis odstopili Ministrstvu za kulturo: »Kot pristojnemu 

ministrstvu vam zadevo odstopamo v nadaljnjo obravnavo in vas prosimo, da g. Vladislavu Stresu na 

dopis odgovorite, z odgovorom pa seznanite tudi Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije.» 

Ministrstvo za kulturo mi do danes 22. 12. 2009 ni odgovorilo, tako tudi ni spoštovalo navodilo Kabineta 

predsednika Vlade RS. Na odgovor s strani Ministrstva za kulturo tako čakam že 260 dni oz. več kot 8 

mesecev kar je po ZUP molk organa, še posebej boli to, da sem ministrstvo za odgovor v vmesnem času 

večkrat prosil.  

POUDARJAM: Predsednik države v okviru svoje funkcije predstavlja državo, torej tudi ščiti simbole 

države. Pred glavnim vhodom se izobeša zastave tako EU kot slovenska kar je povsem v neskladju s simboli muz, 

ki so ob glavnem vhodu.  

7. in 27. člen Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi  zahteva da se 

grb, zastavo ali slovensko narodno zastavo ne sme uporabljati tako, da krni ugled Republike Slovenije (drugi 

odstavek 7. člena). 3. člen določa da Slovenska narodna zastava označuje pripadnost slovenskemu narodu, če je 

izobešena tik ob muzi z monarhističnimi, avtokratskimi in fašističnimi simboli ta pripadnost ni dovolj jasno 

razpoznavna ipd. 

Več o tematiki nedemokratičnih simbolov sem po večih mesecih čakanja na odgovor objavil na svojih spletnih 

straneh www1 oz. tematiko najdete tudi na: http://stres.a.gape.org/vs/misel_dneva.htm  

www1
http://stres.a.gape.org/vs/misel_dneva.htm


II. 

Opozoril pa bi vas na še en problem. Dne 10. 9. 2009 sem na Vlado RS in na Sektor za slovenski jezik MK RS  

naslovil prvi dopis z naslovom »RAD BI ŢIVEL V SLOVENIJI, KJER JE KOMUNIKACIJSKI  JEZIK MED 

SLOVENCI - SLOVENŠČINA IN KJER SE PRORAČUNSKI DENAR ZA KULTURO NAMENJA 

PREDVSEM ZA POTREBE DRŢAVLJANOV IN SLOVENSKIH KULTURNIKOV«. Do danes nisem prejel 

ustreznega odgovora. Napisal sem kar 3 pritoţbe, moje pobude ter protest v zvezi z zaščito slovenskega jezika ter 

kulture pa podpira tudi nekaj znanih intelektualcev. Po večih mesecih čakanja sem tako tudi to tematiko prestavil 

na svojo spletno stran www2. 

Priloga: Poslano pismo predsednikoma republike in vlade RS z dne 10. 03. 2009 

S spoštovanjem 

 

Vladislav Stres, univ. dipl. econ. 

pedagog, andragog, pesnik,  avtor vizualizacije umetnosti 
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PROŠNJA ZA UREDITEV PROBLEMA NEDEMOKRATIČNIH SIMBOLOV  PREDSTAVNIŠKE 

OBLASTI V SLOVENIJI 

 

 

Naslov uradov tako predsednika republike kot predsednika vlade sta v isti zgradbi nekdanje deţelne vlade, ki meji 

na Erjavčevo, Gregorčičevo in Prešernovo ulico v Ljubljani.  Pred protokolarnim glavnim vhodom vladne oziroma 

predsedniške palače, ki je arhitektonsko ob Prešernovi ulici sta ob vhodu tako na levi kot desni strani kipa dveh 

muz. Simbolika, ki jo predstavljata je neustrezna. Butarica s sekirico, ki jo v rokah drţi "muza" navdiha za pisanje 

zakonodaje - v drugi roki namreč drţi namreč knjigo z naslovom – CODEX, ni simbol, ki bi bil skladen z 

demokratično Ustavo RS, ki smo jo sprejeli 1991. Več o tem v prilogi.  

 

Leta 2007 sem pisal na Urad vlade za komuniciranje, da se izjasnijo glede mojega stališča, da so Urad mi do danes 

ni odgovoril. Pred tem sem leta 2006 o problemu seznanil Ministrstvo za kulturo RS, ki mi je po številnih 

urgencah odgovorilo. Odgovor je priloţen k temu pismu.  V njem je napotilo da naj se obrnem na Urad vlade za 

komuniciranje,  Gregorčičeva 25.  V odgovoru so med drugim zapisali: »Za morebitno spreminjanje simbolov 

drţave je Vlada RS pooblastila Urad vlade za komuniciranje.«  V skladu z Zakonom o upravnem postopku bi sicer 

morali zadevo poslati sami na Urad, pa sem vedel da se v naši drţavi zakonodaja, predvsem glede zahtevnejših 

zadev, razlaga selektivno in sem to storil sam. Odgovora pa kot rečeno še vedno od nikoder. Ker se je oblast 

zamenjala ste sedaj vi nosilec  vrednot drţavnosti.  

 

Naprošam vas da se vključi v delovno skupino za ureditev tovrstne problematike. Prošnja je najverjetneje smešna, 

saj sem samo navaden drţavljan, torej podrejeno prosim za to da se problem ustrezno uredi. Veliko kiparjev je v 

Sloveniji, ki bi izdelali umetnino, ki bi bila ustrezna in bi poudarjala tako pozitivne vidike stavbe (ki sama po sebi 

ni prav ničesar zakrivila)  kot demokratična načela najpomembnejše listine vrednot slovenskega naroda Ustave 

RS. Da takšni kiparji so dokazujem tudi  z deli  Viktorja Plestenjaka: 

http://stres.a.gape.org/kulturniki/viktor_splet/viktor_kaz.htm 

 

več na: 

http://stres.a.gape.org/clanki/mitra/LIKTORJI.htm  

 

 

Vesel bi bil, če bi tokrat prejel odgovor 

 

 

Vladislav Stres, univ. dipl. oec. 

gsm: 031 578 981 
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